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Metody porównawcze StoSowane 
w badaniach SySteMów wyborczych

the USe of coMparative MethodS in the StUdy  
of electoral SySteMS

Bartłomiej Michalak*

* Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych� 

— AbstrAkt —

W ostatnich latach w nauce o polityce coraz wię-
cej uwagi poświęca się kwestiom metodologicz-
nym, nie bez racji przypominając, że o tożsamości 
i dojrzałości dyscypliny świadczą metody, z jakich 
ona korzysta� Tymczasem badanie konsekwencji 
systemów wyborczych bardzo dobrze poddaje 
się kwantyfikacji� „Twarde” dane wyborcze (takie 
jak liczba głosów, mandatów, partii i kandydatów) 
już na wejściu doskonale nadają się do analiz 
ilościowych, co dla empirycznie zorientowanej 
politologii stanowi niebywałą wartość� Co więcej, 
ponad 60 lat badań w tym obszarze zaowoco-
wało wytworzeniem wielu technik i  narzędzi 
przetwarzania oraz sposobów interpretowania 
tych danych� Warsztat ten cały czas podlega 
ewaluacji i ewolucji� Celem tego artykułu będzie 
krytyczne omówienie najważniejszych podejść 
metodologicznych i metod badawczych stoso-
wanych do tej pory przy analizach konsekwencji 
systemów wyborczych� Są one tak różne zarówno 
pod względem swoich założeń wyjściowych, 
procedury badawczej oraz sposobu interpretacji 
wyników, że wydaje się wręcz konieczne ich 

— AbstrAct —

In recent years, much attention has been paid 
to methodological issues within the purview of 
political science, what rightly reminds us that the 
identity and maturity of a scientific discipline is 
revealed in the methods employed by it� At the 
same time, the examination of the electoral 
systems’ consequences is easily submitted for 
quantification� The ‘hard’ election data such as the 
number of votes and seats as well as the number 
of political parties and candidates are excellent 
materials for quantitative analysis, what is of the 
great value for the empirically oriented political 
science� Moreover, more than 60 years of research 
in this field have resulted in the development of 
various methods, techniques, tools and interpre-
tative approaches towards aforementioned data� 
These methodological achievements continuously 
undergo the process of evaluation and evolution� 
The aim of this paper is to present and discuss, 
in a critical way, the most important research 
methods and methodological approaches that 
have until now been used to study the consequ-
ences of electoral systems� These methods and 
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W ostatnich latach w nauce o polityce coraz więcej uwagi poświęca się kwestiom 
metodologicznym, nie bez racji podnosząc, że o tożsamości dyscypliny świadczy 
m�in� stopień dojrzałości metod, z jakich ona korzysta� Tymczasem studia nad 
systemami wyborczymi należą do grona najbardziej rozwiniętych na gruncie 
nauk politycznych� Rein Taagepera i Matthew Soberg Shugart (1989, s� 5), kla-
sycy ilościowych badań porównawczych w politologii, już dawno zauważyli, że 
w porównaniu z innymi politycznymi fenomenami systemy wyborcze operujące 
wieloma „twardymi” danymi liczbowymi doskonale nadają się do badania przy 
wykorzystaniu technik stosowanych w bardziej zaawansowanych metodologicz-
nie dyscyplinach naukowych� Ich zdaniem głosy wyborców mogłyby stać się, 
dla ilościowego zorientowanych nauk politycznych tym, czym masa stała się dla 
fizyki, a pieniądze dla ekonomii: najlepszą podstawową wartością mierzalną� 
Nie tylko takie łatwo definiowalne i mierzalne wartości, jak głosy i mandaty, ale 
także nieco bardziej skomplikowane w konceptualizacji pojęcia, jak np� liczba 
relewantnych (istotnych) partii politycznych, dadzą się bowiem precyzyjnie 
skwantyfikować� W  tym sensie ilościowo zorientowane badania systemów 
wyborczych mogą stać się swoistym politologicznym kamieniem z Rosetty1, 
wzorcem postępowania badawczego dla innych subdyscyplin całej dziedziny�

Celem tego artykułu będzie zaprezentowanie najważniejszych metod i podejść 
badawczych stosowanych do tej pory na polu badań nad mechanizmami i konse-
kwencjami systemów wyborczych, a w dalszej kolejności znalezienie wspólnego 
rdzenia metodologicznego dla tych podejść� Podane zostaną również przykłady 

1 Kamień z Rosetty został wykopany w 1799 r� w Egipcie� Dzięki temu, że zawierał tę samą treść 
zapisaną w kilku wersjach językowych, umożliwił znalezienie kodu do zrozumienia egipskich 
hieroglifów�

methodological approaches vary so much as far 
as their starting assumptions, techniques of col-
lecting data and ways of interpreting the results 
are concerned, that it seems almost necessary to 
treat them as separate comparative methods�

Keywords: comparative method, electoral sys-
tems, institutional method, historical-empirical 
method, statistical-empirical method, quantita-
tively predictive logical models

wyodrębnienie jako osobnych metod porów-
nawczych�

Słowa kluczowe: komparatystyka, metoda 
porównawcza, systemy wyborcze, metoda 
instytucjonalna-prawna, metoda historyczno-
-empiryczna, metoda statystyczno-empiryczna, 
metoda logiczno-empiryczna
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najbardziej charakterystycznych badań� W artykule dokonana zostanie również 
ewaluacja poszczególnych podejść badawczych z punku widzenia ich metodo-
logicznej poprawności i eksplanacyjnej przydatności�

koMparatyStyka SySteMów wyborczych

Jedną z podstawowych metod badawczych współczesnej politologii, a więc 
również systemów wyborczych, jest metoda porównawcza zwana też kompara-
tystyczną� Zdaniem Arenda Lijpharta (1971, s� 682 – 683) jest to jedna z głównych 
metod – obok metody eksperymentalnej, statystycznej i studium przypadku 
– charakteryzująca stabilne nauki empiryczne� W tym ujęciu jest to metoda 
o  szerokim zakresie stosowania, umożliwiająca odkrywanie empirycznych 
relacji pomiędzy zmiennymi, a nie wąsko rozumiana technika ich pomiaru� 
W swej istocie sprowadza się do zidentyfikowania podobieństw i/lub różnic 
w stosunku do co najmniej dwóch obiektów reprezentujących określoną klasę 
zjawisk politycznych� Wyjaśnienia porównawcze na jej gruncie przybierają różne 
formy� Do najczęściej wykorzystywanych należą te, które odwołują się do jednej 
z technik analizy nazywanej metodą zgody lub różnicy� W pierwszym przypadku 
dyrektywa badawcza nakazuje znaleźć dwa lub więcej państw, które są do siebie 
podobne pod wszystkimi względami z wyjątkiem zmiennych, których wzajemny 
wpływ interesuje badacza� W drugim podejściu należy znaleźć dwa lub więcej 
państw, które różnią się pod wszystkimi możliwymi względami z wyjątkiem 
analizowanych zmiennych (Hopkin, 2006, s� 254 – 255)�

Aplikacja powyższych dyrektyw na polu badań systemów wyborczych może 
wyglądać następująco:

1� jeśli można znaleźć przynajmniej dwa państwa, które nie różnią się co do 
istoty pod względem ustroju politycznego, kultury politycznej, liczby i cha-
rakteru podziałów socjopolitycznych, wielkości populacji itd�, a różnią się 
np� tylko pod względem formatu systemu partyjnego (dwupartyjny vs. 
wielopartyjny) i typu systemu wyborczego (większościowy vs. proporcjo-
nalny), to znając naturę obydwu systemów, można wyciągnąć wniosek, że 
systemy większościowe determinują format dwupartyjny (a przynajmniej 
z nim współwystępują), a proporcjonalne wielopartyjny� Im więcej tego 
typu państw zidentyfikujemy, tym większe prawdopodobieństwo, że 
badana zależność nie jest przypadkowa i nie jest korelacją, ale może mieć 
charakter ściśle przyczynowy;
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2� jeśli można znaleźć przynajmniej dwa państwa, które różnią się co do 
istoty pod względem ustroju politycznego, kultury politycznej, liczby 
i charakteru podziałów socjopolitycznych, wielkości populacji itd�, a nie 
różnią się pod względem formatu systemu partyjnego (dwupartyjny) 
i typu systemu wyborczego (większościowy), to znając naturę obydwu sys-
temów, można wyciągnąć wniosek, że systemy większościowe determinują 
format dwupartyjny� Im więcej tego typu państw znajdziemy, tym większe 
prawdopodobieństwo, że badana zależność ma charakter przyczynowy�

Komparatystka dostarcza bardzo wielu informacji empirycznych, które 
można później z powodzeniem wykorzystać do konstruowania – drogą induk-
cji – nieobciążonych wartościowaniem teorii (Antoszewski, 2000, s� 153 – 154)� 
Mimo wyodrębniania przez niektórych badaczy „polityki porównawczej” jako 
subdyscypliny współczesnej politologii, Jonathan Hopkin (2006, s� 251 – 252) traf-
nie zauważa, że metoda ta explicite lub implicite jest stosowana w całej politologii 
czy szerzej – nawet w naukach społecznych� Dzieje się tak dlatego, że metoda 
porównawcza stanowi najbardziej oczywistą drogę umożliwiającą testowanie 
twierdzeń teoretycznych na gruncie nauki o polityce� W przeciwieństwie do 
nauk przyrodniczych, gdzie podstawową formą kontroli prawdziwości twierdzeń 
teoretycznych jest powtarzalność uzyskiwanych wyników, w politologii nie jest 
to takie proste� Niemal nigdy nie da się bowiem stworzyć warunków laborato-
ryjnych umożliwiających przetestowanie teorii� Brak możliwości kontrolowania 
wszystkich aspektów badanej rzeczywistości powoduje, że politolodzy muszą 
zadowolić się metodą porównawczą, umiejętnie i kreatywnie wykorzystując 
dostępne im obserwacje świata politycznego� Zdaniem polskiego politologa 
Andrzeja Antoszewskiego (1997, s� 37) analiza powiązań między typem reżimu 
politycznego, systemem reprezentacji interesów, strategiami politycznymi, 
poziomem stabilności politycznej jest de facto możliwa tylko przy wykorzystaniu 
metody porównawczej� Stosowanie tego podejścia umożliwia formułowanie teo-
retycznych uogólnień wynikających z analizy materiału empirycznego i jest dużo 
bardziej wartościowe naukowo niż dominujący jeszcze nie tak dawno w bada-
niach deskryptywizm� Ilościowo zorientowana komparatystyka jest szczególnie 
przydatna przy analizie systemów partyjnych, relewancji partii politycznych oraz 
badaniu systemów i zachowań wyborczych�

Nie ulega wątpliwości, że komparatystyka jest najważniejszym, najpopular-
niejszym i najbardziej wartościowym poznawczo podejściem metodologicznym 
w obszarze studiów wyborczych� Przeglądając jednak konkretne wyniki badań, 
można zauważyć, że pod pojęciem „metoda porównawcza” kryją się różne spo-
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soby zbierania i analizowania danych, odmienne są też szczegółowe techniki 
badawcze� Co więcej, w  literaturze przedmiotu panuje duże zróżnicowanie 
związane z pojmowaniem takich terminów jak „komparatystyka” czy „metoda 
porównawcza”� Nie wszyscy badacze zgadzają się z rozumieniem komparatystyki 
jako konkretnej metody, mówiąc raczej w tym przypadku o podejściu, strategii 
badawczej, „wygodnym terminie” niejasno symbolizującym, na czym skupia 
się uwaga danego badacza, czy wręcz, jak w przypadku Harolda Lasswella, na 
utożsamieniu komparatystyki z podejściem naukowym do badania polityki 
w ogóle (Lijphart, 1971, s� 682)�

W tym kontekście zasadne wydaje się rozważenie, czy zamiast o metodzie 
porównawczej (w liczbie pojedynczej) nie powinniśmy raczej mówić o metodach 
(w liczbie mnogiej) lub ewentualnie grupie metod porównawczych, a może 
nawet o paradygmacie porównawczym? Jak się bowiem okazuje w praktyce, 
samo stwierdzenie, że badanie ma charakter porównawczy, niewiele nam mówi 
o jego specyfice i założeniach metodologicznych2� Znajdowanie podobieństw 
i różnic wśród badanych obiektów, następnie przeprowadzanie ich typizacji 
oraz generalizowanie na temat powstałych w ten sposób kategorii jawi się jako 
oczywista ścieżka metodologiczna� Badacz, który poprzestaje na stwierdzeniu, 
że zastosował w swoich badaniach metodę porównawczą, nie mówi nam więc 
nic o szczegółach swojej metodologii� Przykładowo Roman Tokarczyk (2005) 
wymienia, aż 10 różnych metod wykorzystywanych w komparatystyce praw-
niczej3� W rezultacie porównanie porównaniu nie jest równe� Dlatego w mojej 
opinii nie należy mówić o metodzie porównawczej, tak jak zresztą nie mówi 
się o metodzie ilościowej, tylko o grupie metod porównawczych, tożsamych 
w podejściu do analizowanych obiektów, ale różnych w sposobie ich ujmowania 
i porównywania� Poniżej zaprezentowane zostaną najważniejsze z nich�

2 Oczywiście poza tymi, które w świetle tego, co zostało już napisane wcześniej, są rudymentarne 
dla każdej komparatystyki politycznej�

3 W ramach wyróżnionej przez tego autora grupy metod ogólnych wymienia on metody: dialek-
tyczną, kontekstową, historyczno-opisową, etnologiczno-porównawczą i eksperymentalną� Z kolei 
wśród metod szczegółowych są to: formalno-dogmatyczna (tekstowa, funkcjonalna, logiczna, 
strukturalna (instytucjonalna) i statystyczna (zob� Tokarczyk, 2005, s� 189 i nast�)�
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Metoda inStytUcjonalna-prawna

Ujęcie to jest bardzo charakterystyczne dla tradycyjnie zorientowanego insty-
tucjonalizmu przywiązującego dużą wagę do oficjalnych i formalnych reguł� 
Zastosowanie tej metody pozwala rozpoznać instytucjonalno-prawny aspekt 
badanej rzeczywistości politycznej uwypuklony w  formalnych przejawach 
funkcjonowania systemu politycznego i jego podsystemów, przede wszystkim 
właśnie takich jak system wyborczy czy partyjny� Przedmiotem analizy w tym 
przypadku są teksty aktów normatywnych (Żebrowski, 2012, s� 32 – 32)� Metoda 
ta dąży do ujmowania jednostek prawnych, norm, instytucji, systemów, rodzin, 
typów jako określonych struktur, wyróżniających się sobie tylko właściwą 
budową wewnętrzną (Tokarczyk, 2005, s� 195)� Genetycznie jest to „stary” insty-
tucjonalizm, który w warstwie epistemologicznej charakteryzuje się orientacją: 
strukturalistyczną (zakładającą, że struktury polityczne determinują zachowania 
społeczne), legalistyczną (prawo odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu insty-
tucji politycznych, dlatego musi być badane ze szczególną uwagą), holistyczną 
(ogniskującą się na systemach jako takich, a nie poszczególnych elementach, 
z jakich się te systemy składają), funkcjonalistyczną (obecność konkretnych 
instytucji jest niezbędna w państwach demokratycznych), normatywistyczną 
(skupiającą uwagę na „właściwym”, „dobrym” czy „prawidłowym” funkcjonowa-
nia instytucji)� Instytucjonalizm, korzystając z narzędzi badawczych prawnika 
i historyka, przedmiotem swoich badań czyni więc przede wszystkim reguły 
i procedury oraz formalny wymiar polityki (Lownds, 2006, s� 91)�

W badaniach systemów wyborczych podejście takie reprezentowane jest 
głównie przez przedstawicieli nauk prawnych, którzy metodę tę – ze względu 
na jej założenia, w tym naturę badanych zjawisk – określają mianem „struktu-
ralnej”� Przedmiotem stosowanej przez nich analizy instytucjonalno-prawnej są 
przepisy prawa wyborczego i dekodowane z nich normy (Pierzgalski, 2012, s� 64)� 
W zależności od przyjętego rozumienia systemu wyborczego badany jest zbiór 
reguł prawnych odnoszących się do zasad, trybu i organizacji przeprowadzenia 
wyborów w danym państwie (w nomenklaturze prawniczej tzw� system wybor-
czy sensu largo) albo tylko do zasad głosowania i ustalania wyników (system 
wyborczy sensu stricto)� Dodatkowo każde z tych pojęć analizować można, 
rozszerzając lub zawężając jego rozumienie� Posługując się terminologią zapro-
ponowaną przez Arkadiusza Żukowskiego (2005, s� 278), można powiedzieć, 
że przedmiotem badania może być zarówno hardware (prawo wyborcze), jak 
i software (praktyka wyborcza) systemu wyborczego� Implikuje to oczywiście 
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inny zbiór obiektów poddawanych analizie i inne narzędzia pomiaru� To, co 
jednak pozostaje wspólne dla tego podejścia, to badanie różnych aspektów prawa 
wyborczego w celu zidentyfikowania charakterystyki instytucjonalnej systemu 
wyborczego (analizy konkretnych rozwiązań prawno-politycznych), a więc raczej 
odpowiedzi na pytanie „jak jest zbudowany dany system wyborczy?”, ewentualnie 
„czy jego instytucjonalny kształt jest adekwatny do modelu ustrojowego danego 
państwa?” niż „jakie konkretnie wywołuje konsekwencje polityczne?”�

Najprostszą techniką badawczą w obrębie tej metody jest podejście określane 
mianem case study, czyli studium konkretnego przypadku� Jednostką analizy 
jest w tym przypadku konkretne państwo, a precyzyjniej rzecz ujmując, jego 
system wyborczy, który traktowany jest jako zespół reguł umożliwiających 
przeprowadzenie wyborów na danym obszarze� Oczywiście ograniczenie ana-
lizy tylko i wyłącznie do konkretnego systemu wyborczego jednego państwa 
nie daje możliwości zastosowania procedury porównawczej� W konsekwencji 
uniemożliwia to sformułowanie jakichkolwiek generalizacji, sprowadzając samo 
badanie jedynie do elementu prostej deskrypcji4� Tymczasem działanie poszcze-
gólnych systemów wyborczych może zostać zrozumiane i poddane ewaluacji 
tylko w porównaniu z innymi systemami (Taagepera, Shugart, 1989, s� 61)� 
Dlatego by zachować porównawczy charakter analizy instytucjonalnej takiego 
studium, należy rozszerzyć zakres jego badania w czasie, tak by możliwe stało 
się uchwycenie zmian w obrębie badanego systemu, a co za tym idzie – kierunku 
i konsekwencji jego ewolucji� Wtedy przedmiotem analizy przestaje być jednak 
państwo, a stają się nim kolejne reformy i zmiany prawa wyborczego danego 
kraju5� Celem tego typu badań jest zrekonstruowanie pewnego modelu systemu 
czy prawa wyborczego obowiązującego w danym państwie oraz ocena jego zgod-
ności z normatywnie przyjętym wzorcem, czy to w konstytucji danego państwa, 
jego historii, praktyce ustrojowej, czy też poglądach teoretyków doktryny�

4 Jakkolwiek zdaniem Lijpharta (1971, s� 691 – 692) studium pojedynczego przypadku, naukowo 
dwuznaczne ze względu na niemożliwość sformułowania jakichkolwiek generalizacji (a to jest wszak 
celem nauki), jest mimo wszystko wartościowe poznawczo i to nie tylko dlatego, że daje możliwość 
dogłębnego przebadania danego obiektu� Może bowiem wnieść także ważny wkład w procesie wy-
pracowywania i ulepszania propozycji teoretycznych jako dostarczyciel „budulca” dla teorii� Wkład 
ten może przybrać postać kluczowych danych wejściowych, propozycji pewnych hipotez albo po-
twierdzonych już tym przypadkiem twierdzeń wartych przetestowania na większej liczbie obiektów� 
W tym sensie studia konkretnych przypadków mogą stać się ważnym elementem czy etapem w ra-
mach szerszych badań porównawczych�

5 Przykładem tego typu badań są m�in� prace takich specjalistów od polskiego prawa wyborczego 
jak: J� Buczkowski (1998), K� Skotnicki (2000), A� Sokala (2010)�
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W badaniach porównawczych należy zawsze dążyć do zwiększania liczby 
analizowanych obiektów� Nie jest jednak metodologicznym wymogiem tego 
podejścia objęcie zakresem badania wszystkich wariantów danego rozwiązania 
występujących na świecie� Zazwyczaj badacz korzystający z metody instytucjo-
nalno-prawnej ogranicza się do analizy tych państw, których regulacje są typowe 
dla interesujących go instytucji prawnych, a więc konstruują pewien model 
wyborczy możliwy do naśladowania i z tego powodu powielany przez wiele 
innych państw� Ewentualnie badane mogą być również państwa o rozwiązaniach 
oryginalnych, mogących stanowić inspirację dla rozwoju danej instytucji czy 
systemu w przyszłości, lub przeciwnie, przykłady antywzorca będącego wyrazem 
zaprzeczenia lub degeneracji idei w nim pierwotnie zawartej�

Zestawienie ze sobą rozwiązań wielu państw – studia wielu przypad-
ków – pozwala już na przeprowadzenie szerokich porównań� Nadal jednak 
dominującym paradygmatem jest perspektywa instytucjonalna� Oznacza to, że 
porównywane są konkretne instytucje, rozwiązania prawne czy nawet całe sys-
temy� Zidentyfikowanie podobieństw i/lub różnic instytucjonalnych umożliwia 
uporządkowanie obiektów, najczęściej w oparciu o jedno kryterium wiodące� 
W badaniach systemów wyborczych takim kryterium bardzo często jest formuła 
wyborcza� Efektem tak przeprowadzonych badań porównawczych jest opis 
i analiza rozwiązań prawnych w obrębie badanych państw, całych systemów6 lub 
jedynie pewnych wyodrębnionych przez badacza elementów prawa czy systemów 
wyborczych7�

Reasumując, metoda instytucjonalno-prawna charakteryzuje się tym, że:
1� przedmiotem badań czyni przede wszystkich oficjalne instytucje i struk-

tury życia politycznego;
2� badania są nastawione na zidentyfikowanie celów i funkcji realizowanych 

przez te instytucje w społeczeństwie, raczej mechanizmów i prawidłowości 
działania tych struktur niż wykrywanie regularnie generowanych za ich 
przyczyną konsekwencji;

3� podstawowym materiałem źródłowym są przepisy prawa i ewentualnie 
praktyka ich stosowania;

4� dużą wagę przywiązuje się do deskrypcji;

6 Tytułem przykładu wymienić można opracowanie S� Grabowskiej i K� Składowskiego (2006)�
7 Przykładem praca P� Uziębło (2013)�
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5� zakres badań obejmuje studium konkretnego przypadku (1 N) lub kom-
paratystykę na małej liczbie N, obejmujących niewiele, za to z rozmysłem 
wybranych przypadków badawczych;

6� silnym naciskiem na warstwę normatywną związaną z oceną zastosowa-
nych rozwiązań w zakresie ich prawidłowości, zgodności, optymalności 
oraz użyteczności z przyjętymi przez badacza wzorcami ewaluacyjnymi�

Metoda hiStoryczno-eMpiryczna

Nazwa i  konceptualizacja kolejnego podejścia pochodzi od niemieckiego 
badacza systemów wyborczych Dietera Nohlena (2004, s� 158 – 160)� Opisywana 
przez niego metoda opiera się na próbie rozróżnienia systemów wyborczych 
według określonych typów, na niższym poziomie analizy niż elementarny podział 
systemów wyborczych według charakteru ich formuły� Grupowanie badanych 
przypadków, jakie w tej procedurze należy wykonać, pozwala rozwiązać pro-
blem dużej liczby empirycznie występujących systemów wyborczych� Kwestia 
oceny systemów wyborczych skupia się na tych typach, których skutki można 
formułować w sposób abstrakcyjny, nie odchodząc przy tym daleko od rzeczywi-
stości politycznej� Systemy wyborcze typizowane według bardziej szczegółowego 
podziału niż proporcjonalne i większościowe dają się już opisać w kategoriach 
generowanych przez nie efektów� W tym przypadku kwestie techniczne systemów 
wyborczych rozpatruje się o tyle, o ile mają one istotne znaczenie dla klasyfikacji�

Badanie systemów wyborczych przy wykorzystaniu metody historyczno-
-empirycznej wymaga spojrzenia ponad normatywno-instytucjonalny wymiar 
danego systemu� Ważne jest tu także tło historyczne i polityczne� Ponieważ 
skutki systemów wyborczych są zależne od czynników kontekstowych, ich ocena 
wymaga brania pod uwagę doświadczeń związanych z czasem, miejscem i histo-
rią badanego systemu (Nohlen, 2004, s� 143)� Charakter i poziom szczegółowości 
tych informacji jest jednak ściśle zdeterminowany i podporządkowany zakresowi 
badania� Badacza interesują bowiem przede wszystkim cele i efekty polityczne 
generowane przez te systemy� Wymaga to zastosowania zróżnicowanych narzędzi 
analizy� Punktem wyjścia jest oczywiście analiza instytucjonalna, choć źródłem 
dla niej nie muszą być w tym przypadku koniecznie przepisy prawa� Wystarczy, 
że zestaw danych wejściowych pozwala na poprawne zidentyfikowanie kluczo-
wych z punktu widzenia swoich konsekwencji cech badanych systemów� Sama 
analiza norm prawnych nie jest celem naukowców stosujących tę metodologię, 
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a jedynie środkiem do realizacji celu, jakim jest uzyskanie adekwatnego opisu 
mechanizmu wyborczego� Z tego też powodu badacze stosujący tę metodę często 
korzystają z już wcześniej przeprowadzonych analiz tego typu� Robią to, aby nie 
musieć przedzierać się przez gąszcz przepisów w celu dotarcia do potrzebnych 
im informacji�

Państwo, a dokładnie rzecz ujmując, jego system wyborczy, nadal pozostaje 
przedmiotem analizy, jednak w przeciwieństwie do metody instytucjonalno-
-prawnej podejście historyczno-empiryczne zaleca prowadzenie badań na 
większej liczbie przypadków� Wychodzi się tu bowiem z założenia, że działanie 
partykularnego systemu może być zrozumiane i ocenione tylko w porównaniu 
z innymi systemami, a praktyka jednego przypadku niewiele mówi na temat 
możliwości pozostałych� Dlatego następnym etapem jest opisanie i sklasyfi-
kowanie występujących na świecie systemów wyborczych w sposób zwięzły, 
a jednocześnie zadowalający w szczegółach (Taagepera, Shugart, 1989, s� 61)� 
Dąży się więc do zredukowania liczby badanych przypadków, nie poprzez ich 
skrupulatne wyselekcjonowanie spośród wszystkich empirycznie dostępnych 
(tak jak w metodzie instytucjonalno-prawnej), ale analityczne zamknięcie 
w obrębie określonej typologii� Typologia ta musi mieć jednak duży związek 
z empirią� Nohlen (2004, s� 162) nazywa to średnim poziomem analizy (pozio-
mem typów systemów wyborczych), występującym pomiędzy najwyższym 
poziomem, reprezentowanym przez dychotomię: systemy większościowe 
vs� proporcjonalnie, a najniższym, czyli konkretnych systemów wyborczych 
funkcjonujących w poszczególnych państwach� Dzięki temu można przypo-
rządkować każde państwo do względnie niedużej, ale skonkretyzowanej przez 
swoje rozwiązania i przede wszystkim efekty polityczne, grupy� Generalizacje 
powinny być budowane w odniesieniu do zidentyfikowanych typów systemów 
wyborczych, a niereprezentujących je państw� Typizacji podlegają z kolei całe 
systemy wraz ze swoją historyczną ewolucją, a nie ich historycznie czy technicz-
nie wyodrębnione fragmenty�

W praktyce podejście historyczno-empiryczne jest najszerzej rozpowszech-
nioną metodą badania systemów wyborczych na gruncie politologii� Dzięki niej 
nastąpił duży przyrost wiedzy na temat funkcjonowania i konsekwencji poli-
tycznych systemów wyborczych� Metoda ta przyczyniła się również, ze względu 
na konieczność posługiwania się klasyfikacjami w procedurze badawczej, do 
wypracowania wielu użytecznych typologii systemów wyborczych� Tym samym 
odeszła od coraz mniej istotnego poznawczo dychotomizowania systemów 
wyborczych na większościowe i proporcjonalne� W istocie wiele kluczowych 
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badań dla studiów wyborczych posługiwało się – bardziej czy mniej świadomie 
– właśnie tym metodologicznym instrumentarium8�

Podsumowując, do najważniejszych cech charakterystycznych tej metody 
można zaliczyć:

1� jakościową, ewentualnie jakościowo-ilościową, perspektywę porównawczą;
2� przeniesienie uwagi badawczej ze struktury systemu wyborczego na jego 

efekty, jednak z uwzględnieniem szerszego kontekstu, np� społecznego, 
politycznego, historycznego i geograficznego;

3� poszukiwanie istotnych kryteriów różnicujących systemy wyborcze, 
zarówno na płaszczyźnie rozwiązań technicznych, generowanych przez 
nie konsekwencji politycznych, jak i środowiska, w jakim funkcjonują;

4� zbudowanie niezbyt wyabstrahowanej typologii pozwalającej na uporząd-
kowanie i zredukowanie liczby wszystkich empirycznie występujących 
(tak w przeszłości, jak i obecnie) systemów wyborczych;

5� sformułowanie generalizacji na temat właściwości tak wyróżnionych 
typów systemów wyborczych�

Metoda eMpiryczno-StatyStyczna

Kolejne podejście badawcze zorientowane jest na analizę konkretnych zmiennych 
technicznych wpływających na skutki polityczne w obrębie przede wszystkim 
systemu partyjnego9 � W metodzie historyczno-empirycznej chodziło o zreduko-
wanie liczby badanych przypadków przez „zamknięcie” ich w obrębie adekwatnej 
typologii� Tymczasem w metodzie empiryczno-statystycznej cel jest dokładnie 
odwrotny� Problemem nie jest wcale zbyt duża różnorodność w świecie systemów 
wyborczych, ale często ograniczony zbiór danych empirycznych na wejściu� 
Celem tego podejścia jest operowania na jak największej liczbie przypadków, cza-
sami nawet sztucznie zwiększanej10� Różne kombinacje elementów technicznych 

8 Można w tym kontekście wymienić prace takich klasyków studiów wyborczych jak chociażby: 
M� Duverger (1954), R� Katz (1980), M�S� Shugart, M�P� Wattenberg (2001), D� Nohlen (2004), 
M� Gallagher, P� Mitchell (2005)�

9 Nohlen (2004, s� 158) nazywa to podejściem empiryczno-statystycznym, podczas gdy Lijphart 
(1971, s� 684) określa je po prostu mianem metody statystycznej�

10 Tak postąpił np� Lijphart (1994), wybierając jako jednostkę analizy nie pojedynczą elekcję, jak 
to było praktykowane od czasu Douglasa Rae (1971, s� 69 i n�), pioniera wyborczych badań porów-
nawczych, który dokładnie z  tego samego powodu zrezygnował z posługiwania się oczywistą 
w tamtych czasach kategorią państwa, ale system wyborczy rozumiany jako zbiór niezmiennych reguł 
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systemów wyborczych pozwalają zwiększyć liczbę przypadków, dzięki czemu 
powstają lepsze warunki dla skutecznego zastosowania tej metody (Nohlen, 
2004, s� 158)� Jak zauważa Lijphart (1971, s� 684), podejście to jest całkowicie 
zbieżne z klasyczną metodą porównawczą, z jednym wyjątkiem: liczby badanych 
przypadków� W badaniach przeprowadzonych tradycyjną metodą porównaw-
czą (oczywiście pod warunkiem, że jest ona zorientowana ilościowo) liczba 
analizowanych obiektów jest zbyt mała, aby umożliwić systematyczną kontrolę 
za pomocą cząstkowych korelacji11� W konsekwencji nie ma wyraźnej linii roz-
graniczającej obydwie metody� Różnica zależy tylko od liczby rozpatrywanych 
przypadków�

Kwestia zbyt małej liczby przypadków, i jeszcze mniejszej liczby danych 
uzyskiwanych z tych przypadków, jest niezmiennym i największym problemem 
metody statystycznej (Hopkin, 2006, s� 260)� Jest on tym bardziej dokuczliwy, 
gdy badacz stara się objąć kontrolą zbyt wiele różnych zmiennych naraz� Może to 
doprowadzić do szybkiego „wyczerpania się” przypadków12� Dlatego operowanie 
obserwowalnymi danymi empirycznymi – w przypadku studiów wyborczych 
będą to przede wszystkim głosy wyborców i mandaty partii politycznych – 
musi być podporządkowane wykryciu relacji pomiędzy kontrolowaną, zwykle 
niewielką, ale podejrzewaną o relewantność, liczbą zmiennych (Lijphart, 1971, 
s� 684)� Tymczasem wielu politologów umieszcza w swoich badaniach zbyt dużą 
liczbę zmiennych na wejściu i poddaje je prostej analizie regresji� Uzyskane 
w ten sposób zależności statystyczne nie mają ani charakteru liniowego, ani 
nie dostarczają ograniczonej liczby innych charakterystycznych wzorców� Ten 
sam badacz może zaprezentować wiele alternatywnych regresji, włączając bądź 
wyłączając niektóre zmienne� Są to raczej wyjaśnienia równoległe niż oczekiwane 
twierdzenia o charakterze sekwencji przyczynowo-skutkowych (Taagepera, 2007, 
s� VII)� Dlatego stosując to podejście należy używać tylko kilku zmiennych jed-

wyborczych, pod rządami których przeprowadzone były kolejne elekcje� Zmiana pewnych elementów 
systemu wyborczego prowadziła do zmiany całego systemu i potraktowania go jako osobnej jednostki 
analizy�

11 Badania tego rodzaju charakteryzuje mała próba� Uniemożliwia to przeprowadzenie pełnej 
analizy statystycznej uzyskanych wyników� Podejście to, ze względu na swoją kompleksowość i okre-
ślony schemat porządkowania, przetwarzania i interpretowania danych, nazywa się czasami metodą 
(analizą) indeksową (zob� Michalak, 2012)� Faktycznie jest to jednak tylko jedno z możliwych do 
wykorzystania szczegółowych podejść komparatystycznych�

12 D� Mider i A� Marcinkowska (2013, s� 48), powołując się na literaturę przedmiotu, podają, że 
minimalna ilość przypadków niezbędna, aby można było formułować jakieś uogólnienia i przenosić 
je z próby na populację, wynosi 30 lub nawet 120 jednostek analizy�
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nocześnie, połączonych konkretnym związkiem, który zamierzamy przetestować 
przy wykorzystaniu dostępnych w statystyce technik i narzędzi� Jednak również 
w tym przypadku istnieje poważne niebezpieczeństwo związane, po pierwsze, 
z błędami pomiaru i niedokładnością danych wejściowych, po drugie, z doborem 
nieodpowiednich wskaźników dla zmiennych empirycznych� Pogoń za łatwo 
poddającymi się analizom statystycznym danymi liczbowymi może prowadzić 
do wyboru danych niekoniecznie ściśle związanych z badanym problemem� Jeśli 
wybrany do analizy wskaźnik nie mierzy zmiennej, której ma dotyczyć, wyniki 
całego badania siłą rzeczy stają się niewiarygodne (Hopkin, 2006, s� 260)�

Podejście ilościowe jest jednak dla tej metody bardzo charakterystyczne 
i ważne� Celem większości ilościowych analiz porównawczych jest ocena związ-
ków pomiędzy zmiennymi na podstawie dużej liczby przypadków przy pomocy 
różnych technik statystycznych� Kontekst jest tutaj nie tyle kontrolowany, co 
pomijany� Jeśli bowiem założony pomiędzy analizowanymi zmiennymi związek 
istnieje w dostatecznie wielu różnych kontekstach, to znaczy, że nie odgrywa on 
żadnego znaczenia13� Wymaga to więc operowania na danych liczbowych lub 
zmiennych łatwo poddających się takiej kwantyfikacji (Hopkin, 2006, s� 258)� 
Z tego powodu problemy i pytania formułowane w ilościowo zorientowanych 
badaniach koncentrują się na częstości występowania określonych zjawisk 
w badanej grupie, ilościowo zdefiniowanych relacjach badanych zjawisk, zależ-
nościach pomiędzy zmiennymi oraz różnicach między badanymi grupami pod 
względem ilościowym (Mider, Marcinkowska, 2013, s� 48)� Liczba głosów, man-
datów, partii politycznych, utworzonych koalicji i gabinetów doskonale nadają 
się do takich właśnie analiz�

Metodę empiryczno-statystyczną na gruncie studiów wyborczych jako pierw-
szy wykorzystał na szeroką skalę Douglas Rae (1971), dokonując kompleksowej 
komparatystyki systemów wyborczych przy użyciu szeregu wskaźników empi-
rycznych, w tym wielu opracowanych przez siebie indeksów matematycznych, 
takich chociażby jak indeks frakcjonalizacji czy dwupartyjnej koncentracji14, by 
następnie poddać je obróbce przy wykorzystaniu narzędzi charakterystycznych 
dla statystyki opisowej� Ten sposób analizy stał się ważnym stymulatorem dla 
podejmowania następnych projektów naukowych, a same badania wkrótce 

13 Widać tutaj logikę charakterystyczną dla komparatystyki opartej na metodzie różnicy�
14 Rae (1971, s� 16 – 17) wyodrębnił trzy kluczowe parametry techniczne systemów wyborczych, 

które następnie poddał analizie z punktu widzenia wywieranych przez nie konsekwencji politycznych� 
Były to: formuła wyborcza, wielkość okręgów wyborczych oraz struktura głosu wyborcy�
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urosły do rangi klasycznych� Metoda ta szybo zyskała wielu naśladowców� Jej 
najwybitniejszy przedstawiciel – Arend Lijphart (1994) – nie tylko z powo-
dzeniem kontynuował analizę zaproponowaną przez poprzednika, ale ją 
udoskonalił, przez co zyskała ona status kompleksowej metody badawczej15� By 
zminimalizować ryzyko sformułowania przedwczesnych generalizacji, bo wypro-
wadzonych na podstawie zbyt małej liczby przypadków, jako jednostkę analizy 
Lijphart przyjął nie tylko pojedynczą elekcję (jak to uczynił Rae), ale również 
konkretny, narodowy system wyborczy� Poza tym, że w ten sposób zwiększył 
liczbę badanych obiektów empirycznych, mógł dzięki temu prostemu zabiegowi 
metodologicznemu zarejestrować, w jaki sposób zmiana systemu wyborczego 
w danym państwie przekłada się na zmianę w obszarze generowanych przez 
ten system konsekwencji politycznych� Mając kontrolę nad momentem zmiany 
systemu wyborczego, można bowiem z jeszcze większą ufnością podchodzić do 
efektów politycznych danej elekcji� Zaadaptowanie tej metody miało uwrażliwić 
wyniki badania na ryzyko zniekształceń wywołanych przez nadreprezentację 
stabilniejszych systemów wyborczych, które na skutek swojej „długowieczności” 
wyprodukowały więcej elekcji� Z  tego też powodu metodologia i  rezultaty 
badawcze uzyskane przez holenderskiego politologa przez wielu uczonych uzna-
wane są za szczytowe osiągnięcie subdyscypliny w wymiarze makro� Niektórzy, 
jak Shugart (2005, s� 27 – 31), twierdzą nawet, że wzrost badań odwołujących 
się do podejścia statystycznego świadczy o osiągnięciu dojrzałości badawczej 
całej dyscypliny� W istocie jedna z podstawowych statystycznych technik, jaką 
jest analiza regresji, jest w tej chwili głównym narzędziem badawczym w całej 
zachodniej politologii porównawczej (Taagepera, 2007, s� VII)�

Niewątpliwie statystyczno-empiryczne analizy odgrywają obecnie centralną 
rolę w badaniach nad systemami wyborczymi� Metoda ta jednak często nie roz-
wiązuje problemów konceptualnych, podporządkowując rozumienie ważnych 
kategorii teoretycznych wymogom lepszej kwantyfikacji problemu badawczego� 
To wszystko prowadzi do nadmiernego redukcjonizmu, przenosząc uwagę 
z systemu wyborczego jako całość na jego specyficzne, przede wszystkim zaś 
techniczne aspekty� Skutkuje to zignorowaniem kontekstu, w jakim działa dany 
system wyborczy (Nohlen, 2010, s� 50 – 52)�

15 Z metody empiryczno-statystycznej, choć nie zawsze tylko z niej, w badaniach systemów wy-
borczych z powodzeniem korzystali m�in�: R� Taagepera, M� Shugart (1989), G� Cox (1997), D� Farrell 
(2001), P� Norris (2004), F� Ferrara, E�S� Heron, M� Nishikawa (2005)�
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Podsumowując, do najważniejszych cech charakterystycznych tej metody 
można zaliczyć:

1� ilościowo-komparatystyczną perspektywę, pomijającą kontekst (społeczny, 
polityczny, geograficzny i historyczny) badanych systemów;

2� operowanie na jak największej liczbie przypadków (duże N);
3� stosowanie na szeroką skalę analizy wskaźnikowej i statystycznej;
4� przeniesienie uwagi badawczej z systemu wyborczego jako całości na jego 

poszczególne elementy;
5� ukierunkowanie na poszukiwanie statystycznie istotnych zależności 

pomiędzy konkretnymi elementami technicznymi systemów wyborczych 
(zmienne niezależne) a generowanymi przez nie efektami (zmienne 
zależne), przede wszystkim w obszarze dysproporcjonalności wyników 
wyborów, struktury systemów partyjnych oraz zachowań wyborczych 
elektoratu�

Metoda logiczno-eMpiryczna

Fizyk i zarazem politolog estońskiego pochodzenia Rein Taagepera (2008) jest 
autorem bardzo ciekawej i dopiero co zdobywającej popularność metody badania 
systemów wyborczych� W jego ocenie tradycyjne podejście statystyczne jest zasad-
niczo deskryptywne (opis przy pomocy słów zastępuje opis za pomocą liczb) i nie 
spełnia predykcyjnej funkcji w nauce� Współcześni badacze pozostają pod prze-
możną presją zastosowania prostych technik statystycznych (jak regresja liniowa) do 
analizy wszelkich dających się skwantyfikować problemów� Tymczasem w naukach 
społecznych analiza danych statystycznych jest często przeceniana, a predykcyjny 
cel badania ograniczany jedynie do wskazania kierunku oddziaływania badanego 
efektu, pozostawiając badaczy w niewiedzy co do jego faktycznego poziomu ilo-
ściowego� Remedium na ograniczenia tradycyjnej statystyki ma być – zdaniem tego 
autora – wykorzystanie logiczno-empirycznych modeli predykcyjnych (Quantita-
tively Predictive Logical Models)� Proponowana przez niego metoda łączy w sobie 
wnioskowanie dedukcyjne (logiczny aspekt tej metody) z indukcyjnym (aspekt 
empiryczno-ilościowy), umożliwiając formułowanie przydatnych w praktyce 
predykcji (przewidywań)� Wbrew pozorom nie pociąga to za sobą konieczności 
przeprowadzania bardziej skomplikowanych analiz matematyczno-statystycznych 
niż np� analiza regresji� Wymaga natomiast dobrego przemyślenia logicznych 
związków, jakie zachodzą pomiędzy badanymi zmiennymi�
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Jak konstruować takie modele? Przede wszystkim zgodnie z zasadą „brzytwy 
Ockhama”� Powinny być tak proste, jak to tylko możliwe, i nie prowadzić do 
absurdalnych wniosków nawet w ekstremalnych okolicznościach� Drogą elimi-
nacji należy odrzucić wszystkie relacje, które nie mogą logicznie wystąpić, tak 
długo, aż zostanie nam kilka (najlepiej tylko jedna) możliwości wyjaśnienia danej 
relacji� Podejście to kładzie więc duży nacisk na właściwe zdefiniowanie związ-
ków zachodzących pomiędzy analizowanymi zmiennymi� Ponieważ w naukach 
społecznych wiele zmiennych ma raczej charakter współzależny niż zależny 
czy niezależny, lepiej jest mówić w tym przypadku o zmiennych wejściowych 
i wyjściowych danego badania (Taagepera, 2008, s� 23, 29)�

By lepiej zrozumieć opisywaną metodę, przeanalizujmy prosty przykład 
podany przez samego autora (zob� Taagepera, 2007, s� 118 i n�), dotyczący 
przewidywanej liczby partii politycznych, które mogą zdobyć co najmniej jeden 
mandat w danym okręgu wyborczym� Załóżmy więc, że mamy do czynienia 
z okręgiem 100-mandatowym� Oczywiście nie mając żadnych innych informacji 
na temat rywalizujących w wyborach partii politycznych, musimy zgadywać 
co do ich liczby� Żeby maksymalnie zminimalizować wielkość błędu, możemy 
skorzystać właśnie z metody logiczno-empirycznej� Analizę powinniśmy zacząć 
od wyznaczenia przewidywanych wartości ekstremalnych� Na jednym końcu 
będziemy mieli sytuację, w której partia zdobywa wszystkie mandaty, a na dru-
gim po jednym mandacie uzyskuje sto różnych podmiotów� Tak więc zgodnie 
z zasadami logiki teoretyczna liczba partii politycznych mogących uzyskać co 
najmniej jeden mandat w okręgu będzie zawierać się w przedziale od 1 do 100� 
W warunkach demokratycznych obydwie wartości są skrajnie nieprawdopo-
dobne� Są jednak teoretycznie możliwe, dlatego Taagepera nazywa ten zakres 
konceptualnie możliwym� Jest to tylko punkt wyjścia do dalszych analiz� Jednak 
już na tym etapie wiemy, że partii takich musi być co najmniej 1 i nie będzie 
ich więcej niż 100� Zakres ten jest oczywiście zdecydowanie za szeroki, by mógł 
być praktycznie przydatny� Nie jesteśmy jednak bezsilni i w tej sytuacji możemy 
posłużyć się średnią, która pozwoli nam dalej zredukować liczbę hipotetycznych 
możliwości� Średnia arytmetyczna w tym przypadku nadal będzie zbyt duża, bo 
wyniesie 50,5 partii� Podobnie liczba mandatów przypadająca na jedną partię 
może wahać się od 1 – 100, a więc średnia wyniesie również 50,5� Obydwie war-
tości rozpatrywane razem prowadzą więc do logicznej niemożliwości, a tego nie 
dopuszczają założenia metodologiczne tej metody� Aby spełnić obydwa warunki 
równocześnie, parlament musiałby w tym przypadku liczyć 2550 mandatów (50,5 
x 50,5)� Jest to oczywiście wartość pozostająca poza empirycznie możliwym 
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zakresem� By uniknąć tego paradoksu, należy posłużyć się średnią, ale geome-
tryczną� Jej wykorzystanie pozwoli oszacować interesującą liczbę bardziej realnie� 
W tym wypadku będzie to 10 partii16� Dzięki temu możliwe jest formułowanie 
bardziej generalnych wniosków na temat liczby partii zdobywających (średnio) 
mandaty w okręgach wyborczych funkcjonujących w tzw� prostych systemach 
wyborczych17�

Uzyskany w ten sposób wynik może być dyskusyjny, ale prawda jest taka, 
że w sytuacji braku dostępu do jakichkolwiek dodatkowych informacji jest on 
lepszy niż żaden� Nic zresztą nie stoi na przeszkodzie, aby model ten dalej precy-
zować przez wprowadzenie do niego dodatkowych informacji� Dane te możemy 
pozyskać np� na drodze empirycznej, przez uśrednienie pomiaru jak największej 
liczby przypadków (Taagepera, 2007, s� 120 – 121)� Można też wykorzystać dane 
i/lub trendy historyczne danego państwa� Dla przykładu, poszukując modelu 
przewidującego relację pomiędzy efektywną liczba partii parlamentarnych i efek-
tywną liczbą partii wyborczych, Taagepera i Shugart (1989, s� 84 – 85), posługując 
się z jednej strony prostą analizą logiczną, a z drugiej strony medianą efektywnej 
liczby partii wyliczoną dla dużej liczby empirycznych przypadków, zapropo-
nowali model pozwalający oszacować efektywną liczbę partii parlamentarnych 
(Ns) na podstawie danej wartości efektywnej liczby partii wyborczych (Nv) i na 
odwrót18�

Reasumując, zaproponowana przez Taageperę metoda logiczno-empiryczna:
1� skupia się na funkcji predykcyjnej raczej niż eksplanacyjnej;
2� do analizy wybiera tylko kilka, dobrze uzasadnionych teoretycznie i/lub 

intuicyjnie, zmiennych, a następnie bada zachodzące pomiędzy nimi 
relacje;

16 Z tego powodu Taagepera (2008, s� 120 i n�) zaleca posługiwanie się średnią geometryczną we 
wszystkich możliwych sytuacjach, gdyż oferuje ona wyniki najbardziej zbliżone do wartości środko-
wej (mediany) poszukiwanej zmiennej, w przeciwieństwie do średniej arytmetycznej, która jest zbyt 
wrażliwa na wartości ekstremalne�

17 Taagepera (2007, s� 20) zalicza do nich klasyczny system większości względnej oraz proporcjo-
nalnej reprezentacji zbudowany na listach partyjnych, dużych i niezróżnicowanych okręgach wybor-
czych oraz niezawierający w sobie bardziej skomplikowanych mechanizmów redystrybucyjnych�

18 Zgodnie z tym modelem: Ns = Nv – 0,4 , a więc Nv = Ns + 0,4, gdzie 0,4 jest parametrem uzy-
skanym dzięki badaniom empirycznym na dużej liczbie przypadków� W samodzielnie napisanej 
i dużo później wydanej pracy Taagepera (2007, s� 54 – 55), posługując się analizami empirycznymi, 
jeszcze bardziej sprecyzował tę zależność�
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3� konstruując teoretyczny model opisujący zależności pomiędzy interesują-
cymi zmiennymi, posługuje się zasadami logicznej dedukcji i empirycznej 
testowalności;

4� operuje na jak największej liczbie przypadków (duże N) i wykorzystuje 
techniki statystyczne�

PodsumowAnie

Systemy wyborcze mogą być badane na różne sposoby� W naukach politycznych 
czy szerzej – w całej humanistyce regułą jest stosowanie raczej metod jakościo-
wych� Tymczasem wykorzystanie analiz ilościowych może okazać się bardzo 
przydatne poznawczo, a na gruncie badań systemów wyborczych wręcz nie-
odzowne� Analiza ilościowa wspomaga bowiem obiektywizację wyników badań, 
jak również ułatwia diagnozowanie i prognozowanie (Pierzgalaski, 2012, s� 63)�

W artykule tym starałem się zaprezentować najważniejsze i najczęściej 
wykorzystywane metody porównawcze stosowane obecnie w badaniach nad 
systemami wyborczymi� Celem było usystematyzowanie różnych orientacji, 
podejść i technik w ramach czterech precyzyjnie wyodrębnionych i szczegółowo 
scharakteryzowanych metod badawczych� Przedstawione zostały najważniejsze 
założenia epistemologiczne każdej z tych metod, charakteryzujące je dyrektywy, 
stosowane procedury badawcze, wykorzystywane techniki pomiaru, sposoby 
interpretacji uzyskanych wyników, możliwe do eksploracji przy ich wykorzy-
staniu obszary problemowe, przykłady konkretnych badań oraz możliwości 
i ograniczenia w ich stosowaniu� Należy podkreślić, że przedmiotem rozważań 
były tylko i wyłącznie metody pozwalające na badanie struktury instytucjo-
nalnej systemu wyborczego, wywoływanych przez niego efektów politycznych 
oraz zachowań wyborczych19� Poza obszarem omówienia pozostały zatem inne 
kwestie podejmowane w obrębie studiów wyborczych, jak: analiza procesów 
decyzyjnych czy celów i przetargów politycznych związanych z konstruowaniem 
i ustanawianiem systemu wyborczego20�

19 M�S� Shugart (2005, s� 28) badanie relacji między różnymi cechami a efektami systemów wy-
borczych (takich jak proporcjonalność, liczba partii itp�) określił mianem „rdzenia komparatystyki 
systemów wyborczych”�

20  Problemy te badane są przy wykorzystaniu takich metod, jak: analiza systemowa, analiza de-
cyzyjna czy teoria gier�
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Omawiane metody można podzielić na trzy grupy: jakościowe (zorientowane 
na dokładną analizę niewielu przypadków), ilościowe (zorientowane na analizę 
dużej liczby przypadków) i porównawcze (zorientowane na porównywanie mię-
dzy sobą badanych przypadków)� Generalnie wszystkie metody (poza studium 
jednego przypadku) należy zaklasyfikować do grupy metod porównawczych� 
Metoda instytucjonalno-prawna może mieć tylko jakościowy charakter, podczas 
gdy metody emipryczno-statystyczna i logiczno-predykcyjna tylko ilościowe� 
Z kolei analiza historyczno-empiryczna może być zarówno jakościowa, jak 
i ilościowa�

Jak widać, w  obrębie studiów wyborczych znaleźć można podejścia 
porównawcze znacząco różniące się tak pod względem liczby porównywanych 
obiektów (małe N vs� duże N), charakteru jednostek analizy (państwo, elekcja, 
konkretny system wyborczy, grupa systemów wyborczych itd�), technik zbierania 
i przetwarzania danych empirycznych (analiza norm prawnych, matematyczno-
-wskaźnikowa, statystyczna, logiczno-ilościowa) oraz schematów ich interpre-
tacji� Wszystko to ma niebagatelne konsekwencje dla charakteru uzyskiwanych 
na podstawie tych badań generalizacji� W rezultacie paradygmat porównawczy 
obejmuje swym zakresem wiele różnych, czasami nawet rudymentarnie odmien-
nych (jak np� instytucjonalno-prawne studia kilku przypadków w zestawieniu 
z technikami statystycznej analizy danych operującymi na bardzo dużej próbie) 
technik badawczych� Są one różne zarówno pod względem swoich założeń wyj-
ściowych, procedury badawczej oraz sposobu interpretacji wyników� Dlatego 
wydaje się konieczne ich metodologiczne wyodrębnienie jako osobnych metod 
porównawczych�
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— AbstrAkt —

O  odrębności poszczególnych dyscyplin 
w ramach nauki decyduje ich specyficzny przed-
miot i metody badawcze� Nierzadko spotyka się 
jednak dyscypliny, których przedmiot badań 
pokrywa się bądź też jest trudny do rozgrani-
czenia� Nauka o  ludzkim społeczeństwie, jego 
powstaniu, rozwoju, przekształceniach łączy 
w sobie wiele względnie samodzielnych, ale także 
powiązanych ze sobą gałęzi wiedzy� Zjawiska ze 
sfery polityki z  uwagi na swoją wielowymia-
rowość wykraczają poza ścisłe granice jednej 
tylko dziedziny� Dlatego też we współczesnym 
obrazie rozwoju nauk o polityce obserwuje się 
odchodzenie od tradycyjnych wąskodyscypli-
narnych ujęć na rzecz tzw� ujęć integracyjnych, 
interdyscyplinarnych� Jednym z takich ujęć jest 
socjologia polityki, która ma “łączyć” badania 
politologiczne i socjologiczne� Z uwagi na wielo-
znaczność podmiotową i przedmiotową, a także 
nieostre granice pomiędzy naukami społecznymi, 
socjologia polityki należy do dyscyplin niepod-
dających się łatwym definicjom i uogólnieniom� 
W artykule autor podjął rozważania dotyczące 

— AbstrAct —

The article concerns identity dilemmas of politi-
cal sociology and its role in political research� 
Political institutions and process are intimately 
related to sociological phenomena� The relation-
ship between sociology and political science has 
long traditions� Classic sociologists – Max Weber, 
Karl Marx – were also creators of political science� 
It is difficult to determine boundaries between 
social and political phenomena and boundaries 
between study of society and study of politics� The 
problem of boundaries is particularly intense in 
the case of subarea like political sociology, which 
exists within or between the two disciplines 
which have formed it: political science and sociol-
ogy� The primary goal of political sociology is to 
analyze power and politics and how they operate 
in social life� Traditionally, political sociology 
has been concerned with the relations between 
society and the state, and traditional political 
sociology takes the modern nation-state as the 
center of political activity� The main problem of 
political sociology is lack of consensus on the 
subject of study and different interpretations of 
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Społeczeństwo ludzkie stanowi całość, w której trudno oddzielić od siebie 
poszczególne sfery aktywności� Nauka o ludzkim społeczeństwie, jego powstaniu, 
rozwoju, przekształceniach, łączy w sobie wiele względnie samodzielnych, ale 
także powiązanych ze sobą gałęzi wiedzy� Jest to problem tego, jak np� analizując 
rzeczywistość społeczną, oddzielić od siebie to, co polityczne, od tego co eko-
nomiczne, i od tego co społeczne? Taka dystynkcja jest przecież fundamentem 
ukształtowania się ekonomii, socjologii i politologii jako nauk dysponujących 
własnym, ściśle zdefiniowanym przedmiotem badań, odrębnym od innych 
dziedzin� Zjawiska społeczne wykraczają jednak poza granice tylko jednej 
dyscypliny� Dla celów heurystycznych i analitycznych wyodrębnia się różne 
dziedziny nauk społecznych (filozofia, historia, prawo, ekonomia, socjologia, 
psychologia czy też politologia), ale przedmiot poznania tych nauk jest jeden: 
człowiek i wytwory jego działalności� Należy przy tym pamiętać, iż na obecnym 
etapie rozwoju humanistyki mamy do czynienia z jednej strony ze specjalizacją 
i wyodrębnianiem się nowych obszarów badawczych, aspirujących do tego, aby 
stać się samodzielną dyscypliną, z drugiej zaś strony świadomość faktu, że postę-
pująca segementyzacja nauk społecznych oraz zbyt rygorystyczne przestrzeganie 
rozgraniczeń przedmiotowych – z konieczności zmiennych i zamazanych – nie 
sprzyja ciekawości zgłębiania natury rzeczy, powoduje, że najbardziej cenione są 
ujęcia wykraczające poza granice tylko jednej dziedziny wiedzy� Według Imma-
nuela Wallersteina otwieranie się dyscyplin naukowych „każdego z nas osobna 
i wszystkich razem” nie jest „jedną z możliwych opcji”, ale strategią minimum dla 
intelektualnego przetrwania nauk społecznych i zapewnienia istotności ustaleń 
(Wallerstein, 2004, s� 203)�

Jednym z kontrowersyjnych i „nieostrych” przedmiotów refleksji naukowej 
jest sfera „polityczności”� Trudno jest sformułować precyzyjną i jednoznaczną 

the objects of study by sociologist and political 
scientist� In this article, the author tries to answer 
the question, what is the role of political sociology 
in the knowledge structure concerning politics� 
Studies that cross the boundaries between soci-
ology and political science help to enhance our 
understanding of both politics and society�

Keywords: sociology, political science, political 
sociology, system theory

tożsamości badawczej socjologii polityki oraz nad 
jej rolą i miejscem w systemie wiedzy o polityce�

Słowa kluczowe: socjologia, politologia, socjolo-
gia polityki, analiza systemowa
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definicję polityki, gdyż wielostronny i bezpośredni sposób, w  jaki polityka 
przejawia się w życiu codziennym ludzi, nasuwać musi różnorodne odpowiedzi� 
Polityka jest specyficznym zjawiskiem społecznym, związanym z grupowaniem 
się ludzi i ich działaniami� Istnieje zgoda co do tego, że polityka to sfera działal-
ności społecznej powstała w wyniku interakcji między ludźmi� Jej pojawienie się 
w życiu człowieka związane jest ze społecznym charakterem egzystencji ludzkiej� 
Różnorodność i wielość sposobów przejawiania się polityki w życiu ludzkim 
powoduje, że refleksji nad sferą polityki towarzyszy duże zróżnicowanie stano-
wisk badawczych� Kompleksowość i wielowymiarowość polityki jako dziedziny 
życia społecznego powoduje, że sfera polityki jest obiektem zainteresowania ze 
strony wielu dyscyplin nauk społecznych, z których każda rozpatruje ją, kierując 
się różnorodnymi kryteriami przyjętymi przez daną dziedzinę wiedzy� Każda 
z tych dyscyplin bada określony element zjawisk i procesów politycznych, każda 
próbuje formułować określone prawidłowości związane ze zjawiskami i proce-
sami politycznymi; każda z nich bada też zagadnienia metodami właściwymi dla 
danej dyscypliny� Ponadto podejmowane są próby stworzenia osobnej dziedziny 
naukowej – politologii, która byłaby podstawą do zbudowania jednolitej uniwer-
salnej teorii polityki�

Istotnym problemem przy próbie zrozumienia specyfiki politologii był jednak 
zawsze fakt, iż różnorodność i wielość sposobów przejawiania się polityki w życiu 
ludzkim powodowała, że refleksji nad tą sferą życia zbiorowego towarzyszyło 
duże zróżnicowanie stanowisk badawczych� Trudność całościowego opisania 
specyfiki sfery polityczności związana jest z problemem ujęcia całej jej złożoności 
w jednej zunifikowanej teorii� Badania politologiczne określa się często jako inter-
dyscyplinarne� W przypadku politologii interdyscyplinarność oznacza otwartość 
na dorobek badawczy i metodologiczny innych dyscyplin nauk społecznych, 
zajmujących się problematyką polityczną, a nawet „okołopolityczną” oraz goto-
wość do dzielenia się z tymi dyscyplinami własnymi doświadczeniami, teoriami 
wyjaśniającymi oraz instrumentarium badawczym� Politologia jest stosunkowo 
młodą dyscypliną badawczą� Jej pełna autonomia i instytucjonalizacja nastąpiła 
dopiero po drugiej wojnie światowej� Ale tematyka „politologiczna” traktowana 
była jako przedmiot dociekań naukowych dużo wcześniej, a najwcześniejsze 
ślady refleksji nad polityką sięgają świata antycznego� Wyodrębnienie się poli-
tologii jako samodzielnej (autonomicznej) i zinstytucjonalizowanej dyscypliny 
nie oznaczało zaprzestania prowadzenia badań nad polityką w ramach innych 
(„wyjściowych”) dyscyplin nauki� W dalszym ciągu w obszarze filozofii, historii, 
socjologii, nauk prawnych, ekonomii czy też psychologii prowadzi się badania 
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specjalistyczne nad określonymi aspektami rzeczywistości politycznej� Dyscy-
pliny naukowe, z których wyodrębniła się politologia, posiadają od niej bogatsze 
doświadczenie w prowadzeniu badań i mają dłuższą tradycję metodologiczną� 
Dlatego też politolodzy nie tylko sięgają po ustalenia badawcze przyjęte na 
gruncie innych nauk, ale również po ich techniki i metody prowadzenia badań 
(Modrzejewski, 2011)�

Aby politologia była relewantną dyscypliną badawczą cieszącą się uznaniem 
w świecie akademickim, trzeba podejmować refleksję nad przedmiotem badań, 
dbać o spójną i jasną siatkę pojęciową, wypracować metodologię możliwie ade-
kwatną do danego przedmiotu badań i celów poznawczych, wskazywać na pola 
badawcze o szczególnym walorze dla współczesnej politologii, a także podkreślać 
samodzielny charakter politologii, wskazując na jej granice dyscyplinarne� Te gra-
nice zawsze będą „porowate”, ale bez refleksji dotyczącej roli i miejsca politologii 
wśród innych nauk społecznych trudno wyobrazić sobie przyszłość dyscypliny� 
Jednym z problemów współczesnych badań politologicznych jest „polityzacja” 
naszego życia, która powoduje, że coraz więcej fenomenów życia społecznego 
zostaje „upolityczniona”� Powoduje to, że coraz większa ilość badaczy podejmuje 
tematy „polityczne”, wkraczając na teren badań politologicznych, prowadząc 
swoje badania pod wygodnymi i pojemnymi szyldami „psychologii polityki”, 
„antropologii polityki”, „socjologii polityki”, czy też „europeistyki”, co prowadzi 
do rozproszenia badań nad sferą polityczności i zachowaniami politycznymi�

Szczególnie trudnym wyzwaniem jest wskazanie na specyfikę socjologii 
polityki i ukazanie jej miejsca w systemie wiedzy socjologicznej i politologicz-
nej� Definicja przedmiotu socjologii polityki nie doczekała się we współczesnej 
nauce rozwiązania zadowalającego wszystkich i przez wszystkich akceptowanego 
(por� Wiatr, 1999)� Celem artykułu jest analiza typowych sposobów definiowania 
przedmiotu badań socjologii polityki, a także próba wskazania na jej miejsce 
w  systemie wiedzy o  polityce� Według autora artykułu socjologia polityki 
w „gmachu” wiedzy o polityce stanowi nie tyle osobną subdyscyplinę badawczą, 
ile raczej specyficzne „podejście” do badania rzeczywistości politycznej�

Podejmując rozważania dotyczące roli i miejsca socjologii polityki w systemie 
wiedzy o polityce, należy podkreślić, że naukowa wiedza i badania dotyczące sfery 
polityczności stopniowo krystalizują się jako osobna dziedzina wiedzy od połowy 
dwudziestego wieku i proces ten nie wydaje się w pełni zakończony� Ogromna róż-
norodność pól badawczych, ich złożoność i wielość powiązań między nimi, stwarza 
poważne wyzwania w zakresie budowania scalających ujęć teoretycznych, takich 
jak politologia� Szczególnie dużą trudność sprawia rozdzielenie tego, co społeczne 
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(socjologia), od tego, co polityczne (politologia)� Tak, jak „wiedza o społeczeństwie” 
(socjologia) stopniowo wyodrębniała się z filozofii, aby za sprawą Augusta Com-
te’a uzyskać swoją autonomię, tak politologia stopniowo wyodrębniała się z filozofii, 
a następnie socjologii, aby w drugiej połowie dwudziestego wieku uzyskać swoją 
autonomię akademicko-badawczą� Jednakże linia dzieląca socjologię od politologii 
jest trudna do jednoznacznego wyznaczenia, a politolodzy i socjolodzy „rywalizują” 
ze sobą, uzasadniając albo negując sens istnienia odrębnej sfery badań dotyczącej 
zjawisk i procesów politycznych� W debatach z politologami na temat kompetencji 
badawczych i zakresu badań socjologowie często utrzymują, że niezależne badanie 
państwa i innych instytucji politycznych nie ma sensu teoretycznego� Jest to nawią-
zanie do tradycji Talcotta Parsonsa i jego przekonania, że badanie polityki nie może 
być traktowane w kategoriach wyspecjalizowanego schematu pojęciowego, dlatego 
że aspekt polityczny systemu społecznego jest punktem skupienia dla integracji 
wszelkich analitycznie wyodrębnionych elementów tego systemu, a nie szczególnie 
wyróżnioną klasą tych elementów� Problem odróżnienia tego, co społeczne, od 
tego, co polityczne, i rywalizacji badaczy o uznanie własnej sfery badań za jedyną 
uprawnioną, która powinna podejmować się analiz sfery polityczności, jest dziś 
szczególnie widoczny� Jak zwracał uwagę Anthony Giddens, „procesy strukturacji 
wiążą się wzajemnymi relacjami między znaczeniami, normami i władzą� Te trzy 
pojęcia są równoważne analitycznie jako najbardziej podstawowe terminy nauk 
społecznych i pozostają w logicznym związku zarówno z pojęciem działania 
intencjonalnego, jak i struktury: każdy ład poznawczy i moralny jest zarazem 
systemem władzy, wiążąc się z horyzontem prawomocności” (Giddens, 2001, s� 226)� 
W praktyce badawczej oznacza to, że każda forma konceptualizacji życia społecz-
nego obejmuje potrzebę uwzględniania politycznych aspektów relacji jednostka 
– społeczeństwo� Dlatego też bez wiedzy politologicznej czy też – inaczej mówiąc 
– wiedzy o „politycznych” zachowaniach człowieka niemożliwe jest budowanie 
całościowej teorii społecznej�

„Polityzacja” naszego życia społecznego, a  także rosnąca świadomość, 
że zagadnienia polityki pełnią fundamentalną rolę w  budowaniu wiedzy 
socjologicznej, co przejawia się w przekonaniu, że nie można budować teorii 
socjologicznej bez rozważania problemów, które są ze swej natury polityczne 
(Kidd, Legge i Harari, 2010), powoduje, że socjologowie przypisują coraz większą 
rolę badaniom nad sferą polityki1, a przy okazji, broniąc swojej instytucjonalnej 

1 Warto zwrócić uwagę na fakt, że socjologia polityki stanowi obecnie jeden z najważniejszych 
obszarów zainteresowań socjologii� Około 20% artykułów publikowanych w takich czasopismach, 
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pozycji w sformalizowanym, akademickim systemie nauk (a w tym dostępu do 
środków finansowych przeznaczanych na rozwój nauki), zawłaszczają badania 
nad sferą polityki, często nie mając do tego dostatecznych kompetencji, co może 
wynikać z nieznajomości dorobku politologii w zakresie budowania wiedzy 
o polityce� Instytucjonalne i ambicjonalne konflikty na linii socjologia – polito-
logia utrudniają rozwój nauki i podjęcie zaawansowanych badań dotyczących 
natury funkcjonowania systemów politycznych oraz specyfiki politycznych 
zachowań jednostek� Badania nad sferą polityki są dziś niezwykle „modne”, ich 
prowadzenie często pozwala na uzyskiwanie środków finansowych, co powoduje, 
iż sfera polityczności staje się obszarem, który budzi zainteresowanie przedsta-
wicieli różnorodnych dyscyplin, którzy dość arbitralnie czują się upoważnieni 
do podejmowania analiz sfery polityki�

Mimo że trudno wyobrazić sobie jakąkolwiek debatę czy też teorię socjolo-
giczną, która nie odwoływałaby się do zjawisk, które ze swej natury są „polityczne”, 
można przyjąć uproszczone założenie, że podstawową przestrzeń badań, w której 
stykają się, a niekiedy rywalizują politolodzy i socjolodzy, można określić jako 
„socjologię polityki”� Pojawia się zatem pytanie, czym jest socjologia polityki 
i jaka jest jej rola w strukturze wiedzy politologicznej oraz socjologicznej� Socjo-
logia polityki nigdy nie była polem badawczym, które łatwo można by odróżnić 
od innych dyscyplin podejmujących zagadnienia ze sfery polityki� O odrębności 
poszczególnych dyscyplin w ramach nauki decyduje ich specyficzny przedmiot 
i metody badawcze� Część badaczy zwraca uwagę, że trudno jest wskazać na taki 
wyodrębniony przedmiot badań socjologii polityki, który wyraźnie odróżniałby 
się od przedmiotu badań politologii, co więcej, nie istnieje nauka o polityce, która 
nie byłaby obecnie jednocześnie socjologią polityki (por� Lecomte 2005)� Jest 
to dość kontrowersyjne stanowisko, gdyż rodzi się pytanie, czy socjolog, który 
w swoich pracach badawczych musi uwzględnić kompleks zjawisk związanych 
ze sferą polityki, automatycznie staje się politologiem� Czy działa to też w drugą 
stronę: każdy politolog musi mieć wiedzę o świecie społecznym, a więc automa-
tycznie staje się socjologiem?

Wielowymiarowość i złożoność przedmiotu badań socjologii polityki powo-
duje, że powstaje problem, aby w jednoznaczny sposób ją zdefiniować i odróżnić 
od socjologii z jednej strony i politologii z drugiej� Socjologii polityki trudno 

jak „American Journal of Sociology”, czy też „American Sociology Review”, jest poświęcona właśnie 
problematyce zjawisk politycznych; por� The Handbook of political sociology, (eds) T� Janoski, R� Alford, 
A� Hicks, M� Schwartz, Cambridge 2005, s�1�
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jest zachować tożsamość przedmiotowo-metodologiczną, ponieważ badania 
dystrybucji władz, procesów kształtowania się postaw politycznych, podejmowa-
nia decyzji politycznych czy też zachowań zbiorowych (ruchy społeczne, partie 
polityczne) krzyżują się z dziedzinami przedmiotowymi różnych subdyscyplin 
politologicznych oraz innymi subdyscyplinami samej socjologii� Dyskusje 
dotyczące tożsamości i specyfiki socjologii polityki stanowią stały element tej 
dyscypliny� Kiedy po drugiej wojnie światowej w USA zaczęły pojawiać się coraz 
liczniejsze prace, których przedmiot badań zaliczano do socjologii polityki, wielu 
badaczy próbowało odpowiedzieć na pytanie, czym jest socjologia polityki� Mau-
rice Duverger w swojej wpływowej pracy Sociologie de la politique opublikowanej 
w 1966 r� pisał, iż politologia (political science) i socjologia polityki (political 
sociology) to synonimy i zajmują się tymi samymi problemami badawczymi� 
Giovanni Sartori w artykule From sociology of politics to political sociology 
z 1969 r� starał się przeprowadzić dystynkcję pomiędzy socjologią polityczną 
(sociology of politics) i socjologią polityki (political sociology)� Dla Sartoriego 
socjologia polityczna stanowiła jedną z subdyscyplin ukształtowanych w ramach 
socjologii; charakteryzuje ją redukcja interpretacji polityki tylko do kategorii 
„socjologicznych”, a więc wyjaśnień w kategoriach „niepolitycznych”� Socjologia 
polityki była zaś dla włoskiego uczonego specyficzną dyscypliną badań, którą 
cechuje wielość i różnorodność stosowanych wyjaśnień� Socjologia polityki 
analizuje procesy polityczne, wykorzystując własną specyficzną terminolo-
gię, w kategoriach władzy, jej społecznej dystrybucji i jej efektów, odrzucając 
jednocześnie rozróżnienie na to, co społeczne, i na to, co polityczne (Sartori, 
1969)� Natomiast Manvir Olsen, starając się ukazać, czym różni się socjologia 
polityki od pozostałych działów socjologii, zwracał uwagę, że: 1� Podstawowym 
pojęciem powinna być kategoria socjopolitycznej organizacji społeczeństwa� 
To pojęcie kieruje uwagę na analizę procesów i struktur, poprzez które decyzje 
polityczne są podejmowane i wprowadzane w życie oraz następuje społeczny 
rozdział władzy� 2� Podstawową jednostką analizy powinno być państwo naro-
dowe lub też któryś z jego komponentów, takich jak np� klasa rządząca czy też 
masowe ruchy polityczne� Socjologia polityki wyróżnia się tym, iż pomimo tego, 
że państwo narodowe stanowi dominującą formę organizacji politycznej we 
współczesnym świecie, żaden z pozostałych działów socjologii nie traktuje go 
jako podstawowej jednostki analiz� 3� Podstawowym analizowanym działaniem 
powinno być sprawowanie socjopolitycznej władzy� Ten typ aktywności może 
być opisywany w rozmaity sposób – dominacja, kontrola, wpływ, autorytet – ale 
zawsze oddziałuje silnie na kolektywne decyzje i aktywność� 4� Podstawowym 
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obszarem zainteresowania powinny być relacje pomiędzy systemem politycznym 
a resztą społeczeństwa (Olsen, 1981)�

Większość badaczy zajmujących się współcześnie socjologią polityki 
akceptuje szeroką definicję zaproponowaną przez amerykańskiego socjologa 
Anthonyego Oruma, że socjologia polityki kieruje swoją uwagę na społeczne 
uwarunkowania polityki, czyli na to, jak polityka jest kształtowana i jak wpływa 
na inne zjawiska społeczne� Zamiast traktowania pola polityki i  aktorów 
politycznych jako niezależnych od innych sfer życia społecznego, socjologia 
polityki traktuje pole polityki jako ściśle związane ze wszystkimi pozostałymi 
instytucjami społecznymi (Orum, 1983)� Czyli w najbardziej ogólnym sensie 
socjologia polityki koncentrowałaby się na relacjach pomiędzy społeczeństwem 
a polityką� Orum podkreślał, że specyfiką socjologii jest szerokie „panoramiczne” 
spojrzenie na sferę polityki i  poszukiwanie związków pomiędzy polityką 
a pozostałymi instytucjami społecznymi� Takie podejście badawcze wywodzi się 
z założenia, że instytucje polityczne są zakorzenione w pozostałych instytucjach 
społecznych i w różnorodny sposób od nich uzależnione� Założenie to stało 
się jednym z elementów konstytuujących tradycję badawczą socjologii polityki� 
Problemem jest jednak duże zróżnicowanie w określaniu pół badawczych dla 
socjologii polityki� Zasadniczo, biorąc pod uwagę szeroki zakres definicji Oruma, 
można założyć, że socjologowie polityki będą się interesowali władzą jako feno-
menem, który przenika niemal każdą relację społeczną, łącząc ją z socjologiczną 
koncepcją polityki jako aktywności społecznej człowieka występującej w wielu 
instytucjach społecznych� W praktyce badawczej oznaczało to koncentrację 
zainteresowań badawczych na poziomie państwa narodowego� Jednostką analizy 
było wewnętrznie spójne „nowoczesne społeczeństwo” zorganizowane wokół 
państwa narodowego�

Jest to typowe, „klasyczne” ujęcie obszaru badań socjologii polityki, niemniej 
jednak pozostawiające wątpliwości co do specyficznego dla niej przedmiotu 
badań oraz znaczenia dla budowania wiedzy o zjawiskach politycznych� Duże 
trudności w określeniu, czym jest, lub też czym nie jest socjologia polityki, 
wynikają m�in� z odmiennej interpretacji tej dyscypliny przez socjologów i poli-
tologów� Problemem jest to, że socjologowie i politolodzy w odrębny sposób 
podchodzą do zagadnień związanych z polem badawczym socjologii polityki 
i odmiennie postrzegają to, co powinno być przedmiotem analizy� W przypadku 
socjologów dużą rolę w ukształtowaniu się rozumienia tego, czym jest socjo-
logia polityki, odgrywa tradycja marksistowsko-weberowska i przekonanie, 
że stosunki polityczne to stosunki wynikające z walki o władzę i sprawowanie 
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władzy� Bardzo charakterystyczne dla socjologów jest przekonanie, że wszystkie 
aspekty życia społecznego bazują na zjawiskach związanych z władzą, a zrozu-
mienie fenomenu władzy jest kluczem do zrozumienia tego, jak funkcjonuje 
społeczeństwo� W socjologii przyjmuje się, iż władza przenika niemal każdą 
relację społeczną – w szczególności występuje w grupach pierwotnych, takich 
jak rodzina, w grupach sformalizowanych, takich jak różnorodne organizacje 
społeczne i polityczne, wreszcie w państwie� Bardzo charakterystyczne są słowa 
Piotra Sztompki, który w podręczniku do socjologii pisał, że „na jednym biegunie 
w największej makroskali władza jest centralnym aspektem politycznych stosun-
ków międzynarodowych, a także relacji gospodarczych między państwami czy 
korporacjami międzynarodowymi� Na drugim biegunie w skali mikro realizuje 
się w najprostszych międzyludzkich kontaktach czy interakcjach� Występuje jako 
władza państwa nad obywatelami, przełożonych nad podwładnymi, nauczycieli 
nad uczniami czy rodziców nad dziećmi” (Sztompka, 2002, s�369)�

W takim szerokim rozumieniu zjawiska władzy, określanej raczej jako feno-
men społeczny, jest ona traktowana jako klucz do zrozumienia polityki i zachowań 
politycznych człowieka� Stąd też bierze się socjologiczne przekonanie, że wszelkie 
analizy sfery polityki za punkt wyjścia czynią zrozumienie, czym jest władza jako 
zjawisko społeczne� W siatce pojęciowej kluczową rolę odgrywa zatem pojęcie 
władzy rozumianej najczęściej jako możliwość narzucania swojej woli i zmusze-
nia innych do działania zgodnego z naszą wolą oraz pojęcie polityki rozumianej 
najczęściej jako rywalizacja o władzę i podział władzy pomiędzy grupami oraz 
jednostkami� Przy czym polityka, zgodnie z konfliktową tradycją marksistowsko-
-weberowską, postrzegana jest jako przestrzeń konfliktu i dominacji� Dlatego też 
w literaturze przedmiotu można się spotkać z twierdzeniem, że podstawową siatkę 
terminologiczną socjologii polityki tworzą takie terminy, jak: władza, państwo, 
dominacja/hegemonia i rywalizacja (por� Neuman, 2010)� W socjologicznym uję-
ciu przedmiotu badań socjologii polityki dominuje zatem redukcjonistyczna wizja 
sfery polityczności, a także tendencja do utożsamiania polityki z zagadnieniami 
władzy� Takie ujęcie powoduje, że socjologowie mają tendencję do utożsamiania 
sfery polityczności z „polityką”, a więc obserwowalnymi zachowaniami podmio-
tów polityki (jednostek, wyborców, decydentów politycznych, przywódców, partii 
politycznych, państw itp�), które rywalizują ze sobą o władzę w ramach instytucji 
politycznych, a zwłaszcza państwa narodowego�

Dla „socjologicznej” interpretacji pola zainteresowań socjologii polityki 
szczególnie istotny jest wpływ Maxa Webera� To przede wszystkim tradycja 
weberowska przyczyniła się do utożsamienia socjologii polityki z socjologią 
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władzy� Weber uważał, że polityka jest atrybutem każdego społeczeństwa i każdej 
rzeczywistości społecznej, w której istnieje „władza”, a więc najogólniej mówiąc 
– stosunki nadrzędności i podrzędności� Ujmował on politykę poprzez pryzmat 
władzy, panowania i przemocy, gdyż uważał, iż władza jest podstawowym instru-
mentem kształtowania społeczeństwa, regulowania problemów, realizacji celów 
i dążeń ponadindywidualnych� W klasycznej definicji Webera władza oznaczała 
„szansę przeprowadzenia swej woli, także wbrew oporowi, w ramach pewnego 
stosunku społecznego, bez względu na to, na czym ta szansa polega” (Weber, 
2002), natomiast polityka to „dążenie do udziału we władzy lub do wywierania 
wpływu na podział władzy, czy to między państwami, czy też w obrębie państwa 
między grupami ludzi (Weber, 2004)� Dlatego też dla socjologii bardzo charakte-
rystyczne jest pojmowanie socjologii polityki jako swoistego rodzaju „socjologii 
władzy”, czyli „subdyscypliny” socjologicznej zajmującej się analizami zjawiska 
władzy we wszelkich jej formach i postaciach, w jakich przejawia się ona w życiu 
społecznym�

Z tradycji socjologii weberowskiej pochodzi próba, tak charakterystyczna 
dla socjologów, utożsamienia socjologii polityki z  analizami sfery władzy� 
W anglosaskich podręcznikach z zakresu socjologii polityki widać to bardzo 
wyraźnie, chociażby w definiowaniu roli socjologii polityki w ramach badań 
socjologicznych� W tym ujęciu zwraca się uwagę, że nowoczesna socjologia 
polityki w  swoich badaniach i  analizach koncentruje się na problematyce 
władzy i społecznym kontekście jej zdobywania i wykonywania� Przyjmując, iż 
władza jest fenomenem społecznym, występującym na wszystkich poziomach 
życia społecznego (w rodzinach, organizacjach, w związkach zawodowych, 
w instytucjach religijnych), podkreśla się, że socjologia polityki zajmuje się 
analizą władzy (Bottomore, 1993)� Socjologia polityki jest analizą zjawiska 
władzy oraz relacji zachodzących pomiędzy społeczeństwem a sferą polityki 
(Neuman, 2005)� W tym ujęciu przyjmuje się, iż wszelkie fenomeny/zjawiska 
życia społecznego bazują na władzy, stąd też wszystkie aspekty socjologicznych 
studiów dotyczących władzy stanowią socjologię polityki (Kidd, Legge i Harari, 
2010)� Zjawisko władzy, wyrastające z nierównorzędnych, niezrównoważonych 
i pozbawionych wzajemności, asymetrycznych relacji międzyludzkich, traktuje 
się jako rdzeń socjologii polityki (por� Taylor, 2010), utrzymując, iż jest ona jawną 
siłą, przenikającą całe życie społeczne człowieka� Władza to fundamentalny 
wymiar wszystkich ludzkich relacji, a także instytucji społecznych� Polityka 
jest natomiast procesem, w którym duże grupy społeczne zdobywają, sprawują, 
utrzymują i tracą władzę (Neuman, 2005)� Socjologia polityki bada zjawiska 
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władzy we wszystkich jej wymiarach, gdziekolwiek ona występuje, wykraczając 
czasem poza granice tradycyjnej socjologii (Neuman, 2005)�

Utożsamienie władzy z polityką, a socjologii polityki z socjologią władzy 
jest kontrowersyjnym zabiegiem, gdyż prowadzi do tego, że nie trudno jest 
przeprowadzić dystynkcję pomiędzy władzą a polityką� Po pierwsze takie ujęcie 
jest bardzo bliskie wyobrażeniom potocznym, znajdującym swoje odbicie we 
wszystkich językach europejskich, w których „polityka” kojarzy się najczęściej 
z „działaniem” albo „władzą”, albo zgoła z „działaniami władzy”� Przy szerokim 
ujęciu pojęcia polityki i utożsamieniu sfery „polityczności” ze wszystkimi tymi 
sytuacjami społecznymi, w których mamy do czynienia z władzą/autorytetem/
dominacją, gubi się jednak sens tego, co „polityczne”, gdyż wszystko nie może być 
polityczne (por� Skarzyński, 2012)� Nie wszystko jest polityką, co prawda trudno 
jest dokonać wyróżnienia tego, co polityczne, w ramach tego, co społeczne, ale nie 
można wszystkim elementom społecznym przypisywać cechy polityczności, bo 
gubi się wówczas sens analiz nad sferą polityki, a wiedza „o polityce” zamienia się 
w zlepek różnorodnych często niespójnych „podejść” badawczych (Skarzyński, 
2012)� Problemem jest w tym wypadku fakt, iż nie można rozpatrywać tego, co 
polityczne, jedynie w kategoriach „władzy”, gdyż wówczas ginie z oczu istota 
i sens sfery „polityczności”� To, co polityczne, staje się tym, co społeczne i na 
odwrót� W tym wypadku zjawiska polityczne, przestają być odróżnialne od 
zjawisk społecznych, gdyż zanika uchwytna granica pomiędzy systemem poli-
tycznym a systemem społecznym�

Należy pamiętać, że sam Weber przeprowadził dystynkcję pomiędzy władzą 
a polityką� Niemiecki uczony przyjmował bardzo szeroką definicję polityki 
i starał się zrozumieć jej istotę przede wszystkim poprzez analizę zjawiska władzy 
i panowania� Jednocześnie uważał, że władza i panowanie same w sobie nie two-
rzą jeszcze polityki jako społecznego działania� Konstytutywnymi jej czynnikami 
stają się dopiero w szczególnych okolicznościach w sprzężeniu z czynnikiem 
terytorialnym, ze wspólnotą terytorialną, stając się instrumentem realizacji jej 
celów� Dlatego też socjologia polityki Webera była państwocentryczna, gdyż 
niemiecki uczony uważał, iż wspólnota polityczna, związek polityczny i państwo 
stanowią główne podmioty polityki i jej właściwe pole analiz� Weber starał się 
zatem wyznaczyć granicę pomiędzy tym, co polityczne, i tym, co społeczne� 
Jeżeli takiej granicy nie wyznaczymy, to badanie zjawisk „politycznych” traci 
sens jako odrębna dyscyplina naukowa� Socjologiczna/weberowska tradycja 
postrzegania socjologii polityki jako badania fenomenu władzy, przyjmując 
uproszczony model władza = polityka, nie jest w stanie w pełni wyjaśnić specyfiki 
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sfery polityczności, a tym samym ma ograniczone możliwości heurystyczne� 
Świadomość takich ograniczeń mają socjologowie, którzy próbują wyjść poza 
ograniczenia związane z klasyczną tradycją marksistowsko-weberowską i roz-
szerzyć przedmiot zainteresowań socjologii polityki, rozciągając go tak, że prawie 
niemożliwe staje się rozróżnienie pomiędzy socjologią polityki a politologią� Tzw� 
new political sociology koncentruje się głównie na zjawiskach „kulturowych”, 
przyjmując, że podstawowe pojęcia, które stanowią rdzeń socjologii polityki, 
to: władza, ideologia i tożsamość� Przy czym podkreśla się, iż pojęcia te muszą 
zostać zdefiniowane na nowo i rozpatrywane w kontekście głębokich przemian 
cywilizacyjnych, co powoduje, iż współcześni socjologowie polityki podejmują 
się analiz społeczno-politycznych skutków globalizacji i rosnącej globalnej 
współzależności ludzkich społeczeństw, wychodząc poza tradycyjne dla socjo-
logii polityki obszary badawcze, a jednocześnie zatracając sens tego, czym była/
jest socjologia polityki (por� Nash, 2008; Taylor, 2010)�

Tradycja socjologiczna traktująca socjologię polityki jako „socjologię władzy”, 
czyli obszar badań zajmujących się fenomenem władzy rozumianym jako szerokie 
zjawisko społeczne, jest nie do końca funkcjonalna dla politologów ze względu na 
wątpliwości, jakie budzi utożsamienie władzy i polityki� Dlatego też politolodzy 
próbowali znaleźć inny, specyficznie politologiczny sposób rozumienia tego, 
czym jest socjologia polityki� W tradycji politologicznej pojmowanie przedmiotu 
badań socjologii polityki najczęściej odwołuje się do koncepcji Seymoura Lip-
seta badania „społecznych podstaw polityki”� W tym ujęciu jest to szczególne 
podejście do teorii polityki, akcentujące wyjątkowo wielkie znaczenie relacji, 
które istnieją między stosunkami zachodzącymi w dziedzinie władzy politycznej 
a strukturą i rozwojem społeczeństwa jako całości (Lipset, 1995)� Seymour Lipset 
wraz z Reinhardem Bendixem starali się określić, czym jest socjologia polityki� 
Badacze ci uznali, że podobnie jak nauka o polityce socjologia polityki zajmuje 
się rozdziałem i wykonywaniem władzy w społeczeństwie� W odróżnieniu jednak 
od nauki o polityce, nie zajmuje się ona instytucjonalnymi warunkami podziału 
i wykonywania władzy, lecz traktuje je jako dane� Tak więc nauka o polityce 
wychodzi od państwa i bada, jak oddziałuje ono na społeczeństwo, podczas 
gdy socjologia polityki wychodzi od społeczeństwa i analizuje, jak wpływa 
ono na państwo, tj� na formalne instytucje służące podziałowi i wykonywaniu 
władzy (Bendix i Lipset, 1957)� W tym sensie w ramach politologii postrzega 
się socjologię polityki jako badanie „społecznych podstaw polityki” czy też – 
inaczej mówiąc – społecznego otoczenia systemu politycznego i wzajemnych 
relacji pomiędzy systemem politycznym a otaczającym go środowiskiem� Byłoby 
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to zatem szukanie wpływu, jaki wywierają na zjawiska polityczne różnorodne, 
działające w społeczeństwie czynniki� Seymour Lipset analizował zależność spo-
sobów głosowania (zachowania polityczne) od podstawowych rodzajów różnic 
grupowych (struktura społeczna) i szukał cech społecznych, które są skorelowane 
z frekwencją wyborczą�

Ujęcie socjologii polityki zaproponowane przez Lipseta jest jednak obar-
czone bardzo istotną wadą, czy też może raczej „grzechem pierworodnym”� Sam 
Lipset pisał, iż jednym z podstawowych problemów socjologii politycznej jest 
analiza warunków społecznych sprzyjających demokracji, i że socjologia polityki 
w swoich badaniach powinna koncentrować się na problemie postawionym 
jeszcze przez Tocquevilla: społecznych wymogów i konsekwencji demokracji 
(Lipset, 1995)� Można przyjąć, iż badanie „społecznych podstaw polityki (demo-
kracji)” to bardzo dobra, syntetyczna definicja socjologii polityki� Definicja, 
która w zasadzie rozstrzyga wątpliwości co do przedmiotu jej zainteresowania� 
Problemem w tym wypadku jest to, że „badanie społecznych podstaw polityki 
(demokracji)” obarczone jest założeniami o charakterze normatywnym i ideolo-
gicznym� Bezpośrednio po drugiej wojnie światowej, w latach pięćdziesiątych, 
działalność z zakresu socjologii polityki koncentrowała się przeważnie w Sta-
nach Zjednoczonych� Amerykanie po zwycięstwie nad faszyzmem uważali się 
za światowego lidera demokracji i wolności� Wzrost gospodarczy i stabilność 
społeczna budowały atmosferę pewności siebie� Podstawowym pytaniem, które 
sobie stawiano w tym okresie, było to, dlaczego niektóre społeczeństwa stają się 
demokratycznymi, podczas gdy inne totalitarnymi, faszystowskimi lub komu-
nistycznymi� Dlatego też podejmowana tematyka badawcza koncentrowała się 
wokół warunków umożliwiających rozwój procesów demokratyzacji� Podjęto się 
analizy ekonomicznych, społecznych i psychologicznych warunków koniecznych 
dla rozwoju politycznej demokracji�

Morris Janowitz pisał, że socjologia polityki ma łączyć analizę ekonomicznych, 
społecznych i psychologicznych warunków koniecznych dla rozwoju politycznej 
demokracji� Większość prac, które powstawały w tym okresie, przyjmowały ten 
punkt widzenia� Amerykańscy badacze szukali warunków społecznych wspie-
rających rozwój demokratycznych instytucji politycznych� Wysunięto hipotezę, 
że demokracja może pojawić się, należycie funkcjonować oraz wypełniać swoje 
zadania tylko w społeczeństwie znajdującym się na określonym poziomie roz-
woju, wynikającym z historycznego i społecznego kontekstu (por� Potulski, 2011)� 
Jedną z najsłynniejszych prac tego nurtu była książka Gabriela Almonda The civic 
culture, stanowiąca studium porównawcze postaw politycznych i demokracji 
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w pięciu krajach, ukazująca, w jaki sposób wiąże się ze sobą rozwój polityczny 
i kulturowo-społeczny� Szerokim echem odbiła się zwłaszcza hipoteza, zgodnie 
z którą kultura polityczna (indywidualne postawy wobec polityki) uczestników 
danego systemu politycznego ma decydujący wpływ na rozwój demokracji� Praca 
Almonda jest przykładem problemów związanych z badaniem „społecznych 
wymogów demokracji”� Krytycy Almonda zwrócili uwagę, iż punktem wyjścia dla 
swoich analiz uczynili oni anglosaski ideał polityczno-społeczny, wedle którego 
oceniali wszystkie pozostałe kultury świata�

Warto pamiętać, iż analiza „warunków społecznych sprzyjających demokra-
cji” powstawała w specyficznym okresie i w dużym stopniu przygotowywana była 
na „zamówienie polityczne”� Tego typu badania, podobnie zresztą jak różnego 
rodzaju teorie modernizacji, były elementem amerykańskiej polityki w okresie 
zimnej wojny� Amerykańskie instytuty badawcze miały udowodnić „wyższość” 
amerykańskiego modelu społeczno-politycznego� Pomimo interesujących uogól-
nień teoretycznych badania amerykańskich socjologów polityki miały podłoże 
ideologiczne, a wiele ich tez (np� że rozwój gospodarczy jest równoznaczny 
z demokratyzacją) budzi dziś wątpliwości jako nie w pełni potwierdzone empi-
rycznymi obserwacjami� Dlatego też badanie „społecznych podstaw polityki” 
jest obciążone ideologicznym „grzechem pierworodnym”� Dlatego też, pojmując 
socjologię polityki jako badanie „społecznych podstaw polityki”, trzeba bardzo 
ostrożnie podchodzić do wyboru tematów badawczych i pamiętać o ogranicze-
niach związanych z takim podejściem do badania sfery polityczności� W tym 
sensie tradycja Lipseta, podobnie jak i tradycja weberowska, ma pewne istotne 
ograniczenia, o których politolodzy powinni pamiętać� Warto przy tym zauważyć, 
że współcześni badacze często bezkrytycznie odwołują się do tradycji Lipseta, 
nie pamiętając o ideologicznych „przedzałożeniach” poszukiwania „społecznych 
podstaw demokracji”� Między innymi dlatego można w literaturze przedmiotu 
spotkać się ze stwierdzeniami, że socjologia polityki koncentruje się na relacjach 
władzy pomiędzy państwem a społeczeństwem obywatelskim (por� Faulks, 
2000)� Skłonność do bezrefleksyjnego powtarzania popularnych i modnych 
haseł powoduje, że przedmiotem badań, i to zarówno politologicznych, jak 
i socjologicznych, czyni się społeczeństwo obywatelskie� Tymczasem mitem jest 
tzw� społeczeństwo obywatelskie, które polega na tworzeniu dobrowolnych sto-
warzyszeń, zwanych także organizacjami pozarządowymi, mających prowadzić 
do samoorganizowania się społeczeństwa w celu rozwiązywania pojawiających 
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się problemów2� Poza tym termin „społeczeństwo obywatelskie” jest kategorią 
nie tyle analityczną (realnie istniejący obiekt), ile raczej normatywną� Wywodzi 
się ono z ideologii liberalizmu i zawsze pełniło funkcje ideologiczno-propagan-
dowe� Nieporozumieniem jest bezrefleksyjne przenoszenie pojęć o charakterze 
normatywno-ideologicznym na obszar analiz empirycznych bez weryfikacji 
sensowności ich zastosowania�

Z punktu widzenia tradycji politologicznej wielkie znaczenie dla rozwoju 
badań określanych jako „socjologia polityki” miał przede wszystkim David 
Easton i jego teoria systemu politycznego� Analiza systemowa na przełomie lat 
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych była w nauce jedną z bardziej wpływowych 
orientacji teoretycznych i metodologicznych� Wpływ ten był tak duży, że pisano 
nawet o tzw� rewolucji systemowej traktowanej jako zasadnicza reorientacja 
myślenia naukowego, która kształtuje nowy paradygmat w nauce� Rewolucja sys-
temowa w nauce o polityce związana była z takimi badaczami, jak David Easton, 
Karl Deutsch czy też Robert Kaplan� Każdy z tych autorów konstruował pewne 
modele systemowe, które miały pomóc w rozumieniu specyfiki funkcjonowania 
systemu politycznego rozumianego jako pewna całość, którą można wyodrębnić 
w ramach szerszego systemu społecznego (por� Easton, 1953)� Podejście syste-
mowe przy budowaniu teorii polityki, najogólniej mówiąc, sprowadzało się do 
dwóch elementów: 1) różnorodne dziedziny rzeczywistości interpretuje się nie 
jako luźne zbiory izolowanych elementów, lecz jako wewnętrznie zintegrowane, 
wyróżniające się od otoczenia i kierujące swoistymi prawidłowościami całości; 
2) rozważając poszczególne elementy zjawiska czy procesy, zwraca się uwagę nie 
tyle na ich cechy absolutne, przysługujące im samym bez względu na kontekst, 
w jakim występują, ale raczej na ich cechy relacjonalne, powiązane z innymi 
elementami, oraz miejsce i rolę w szerszych całościach (Sztompka, 1975)�

Specyfika analizy systemowej wynika z charakteru problemów, jakie porusza, 
i pytań, jakie stawia� Analiza systemowa to specyficzny sposób poznawania 
rzeczywistości przez wyodrębnienie całości i  jej elementów oraz zbadanie 
ich oddziaływania wzajemnego, a także zasady badania rzeczywistości przez 
ujawnianie istoty, rodzajów i właściwości związków wzajemnych między tymi 
elementami� Główną właściwością badań systemowych jest przyjęcie założenia, 

2 Warto zwrócić uwagę na krytykę tego pojęcia dokonaną przez profesora Bohdana Jałowieckiego, 
który przy okazji sam autokrytycznie podkreślił, że i jemu zdarzyło się iść za „modą” i mówić o spo-
łeczeństwie obywatelskim; por� B� Jałowiecki, Reguły działania w społeczeństwie i w nauce, Warszawa 
2002, s� 136 – 137�
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że system „żyje”, funkcjonuje, a oznaki funkcjonowania prowokują do szukania 
prawidłowości, kierujących badaniem danego systemu� Z pojęciem i zachowa-
niem się systemów związane są dwa pojęcia: struktura i środowisko zewnętrzne� 
Każdy system wyróżnia się specyficznym charakterem współdziałania ze śro-
dowiskiem� Środowisko zewnętrzne ma wielkie znaczenie dla funkcjonowania 
i rozwoju systemu� W teorii systemów przyjmuje się, iż otoczenie systemu jest 
to określony zbiór elementów, niebędących elementami danego systemu, jednak 
wykazujących sprzężenia z nim istotne dla osiągnięcia danego celu� Z punktu 
widzenia powiązania systemu i jego otoczenia istotne znaczenie mają pojęcia: 
wejście, wyjście� Wejściem nazywa się zbiór sprzężeń lub zmiennych, za których 
pośrednictwem wywierany jest wpływ na element lub system elementów� Wyjście 
zaś to zbiór sprzężeń lub zmiennych, za których pośrednictwem system lub ele-
ment przejawia swoje zewnętrzne oddziaływania (wpływa na swoje otoczenie) 
(Habr i Vepřek 1976)� Ogólny model systemowy przyjmowany w naukach poli-
tycznych zakładał, że system polityczny to: 1) zbiór rozróżnialnych elementów; 
2) powiązanych ze sobą różnorodnymi zależnościami, które łącznie tworzą jego 
strukturę; 3) wyróżniający się od otoczenia za pośrednictwem uchwytnej gra-
nicy; 4) ale ulegający oddziaływaniom płynącym z otoczenia poprzez określone 
wejścia; 5) i oddziaływający na otoczenie poprzez określone wyjścia; 6) przy 
czym charakter oddziaływań na wyjściach jest wyznaczony przez oddziaływanie 
na wejściach, zmodyfikowane przez procesy konwersji wewnątrzsystemowej, 
7) a charakter oddziaływań na wejściach jest modyfikowany przez procesy 
konwersji wewnątrzsystemowej (Sztompka, 1975)� Warto przy tym pamiętać, że 
ze względu na charakter swojego sprzężenia z otoczeniem system polityczny jest 
systemem „otwartym”� Granica między tym, co „społeczne” (społecznym otocze-
niem systemu politycznego), a tym, co „polityczne” (systemem politycznym), jest 
płynna i nieostra� Wytyczenie granicy między systemem a jego otoczeniem oraz 
określenie tych cech otoczenia, które uważa się za istotne, opisując stan otoczenia 
(podobnie jak i stan samego systemu), jest uzależnione od badacza określającego 
konwencję analizy systemu�

Dużą rolę w upowszechnieniu w ramach nauk politycznych analizy sys-
temowej odegrał David Easton, który duże znaczenie przypisywał otoczeniu 
zewnętrznemu i tzw� wejściom do systemu� Zwolennicy analizy systemowej 
w ramach nauki o polityce mieli świadomość tego, że system polityczny nie może 
być sensownie interpretowany jako istniejący w próżni� Musi być zatem rozpa-
trywany w związku ze swoim otoczeniem fizycznym, biologicznym, społecznym 
i psychologicznym� Identyfikacja otoczenia jest użyteczna, a nawet konieczna 
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w świetle założenia, że system polityczny tworzy system „otwarty”� Pomiędzy sys-
temami politycznymi a otoczeniem złożonym z szerszych społeczeństw zachodzą 
ciągłe wymiany i przepływy� Nie można zatem wytłumaczyć funkcjonowania 
oraz dynamiki (równowagi i zmiany) systemów politycznych bez uwzględnie-
nia rozmiarów i rodzajów ich interakcji z otoczeniem społecznym� Dlatego też 
Easton starał się stworzyć rozbudowaną klasyfikację elementów należących do 
otoczenia� Wyróżniał on tzw� otoczenie totalne systemu, które dzieli się na dwie 
zasadnicze kategorie: do pierwszej należą czynniki wewnętrzne, które mieszczą 
się w ramach tego samego społeczeństwa co rozważany system polityczny� 
Do drugiej – czynniki leżące poza danym społeczeństwem, w obrębie innych 
społeczeństw, czy też inaczej – w systemie międzynarodowym� Do składników 
otoczenia wewnętrznego Easton zaliczył system ekologiczny, system biologiczny, 
system osobowościowy i system społeczny w sensie wąskim, wyróżniając z kolei 
w ramach tego ostatniego system kulturowy, strukturę społeczną, system ekono-
miczny i system demograficzny (Sztompka, 1975)�

W ujęciu nawiązującym do tradycji analizy systemowej Davida Eastona 
socjologię polityki można postrzegać, z punktu widzenia politologii, jako 
badanie „społecznego otoczenia systemu”, czy też „społecznego kontekstu 
polityki”� Jest to chyba najbardziej funkcjonalna z punktu widzenia politologii 
interpretacja obszaru zainteresowań socjologii polityki, ale trzeba pamiętać, że 
nie jest to tylko jedna z możliwych interpretacji� W ramach takiego podejścia 
przyjmuje się, że socjologia polityki jest tą częścią nauk politycznych, która 
wychodzi z założenia, iż podsystem polityczny stanowi część większego sys-
temu społecznego, w ramach którego funkcjonuje sfera polityki� Podejmuje się 
analizy wzajemnych relacji pomiędzy systemem społecznym a jego otoczeniem, 
analizując fakty i zachowania społeczne zwane zwyczajowo „politycznymi” 
(Brémond, Couet i Davie, 2006)� Takie podejście pozwala sformułować kilka 
podstawowych założeń związanych z politologicznymi badaniami „społecznego 
kontekstu”� Po pierwsze przedmiotem badań jest system polityczny i system 
społeczny� System społeczny jest traktowany jako „otoczenie”/„środowisko” 
systemu politycznego� Po drugie podstawowymi pytaniami badawczymi są 
pytania o to, czy społeczny kontekst determinuje zjawiska polityczne? oraz czy 
występuje sprzężenie odwrotne i polityka ma znaczenie dla kształtowania się 
rzeczywistości określanej mianem „społecznej”� Po trzecie w siatce pojęciowej 
ważną rolę odgrywają takie pojęcia, jak kontekst, struktura społeczna, władza, 
polityka, kultura narodowa, język, reprezentacje, konwergencja� Po czwarte 
podstawowym założeniem jest teza, że społeczny kontekst bezpośrednio deter-
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minuje zjawiska polityczne oraz że możemy traktować system polityczny jako 
„czarną skrzynkę” poprzez analizę powiązań między docierającymi bodźcami 
a reakcjami� Po piąte w badaniach dotyczących zależności pomiędzy systemem 
politycznym główną rolę powinny odgrywać teorie strukturalistyczne, teorie 
kulturowe oraz teorie konwergencji�

Z uwagi na złożoność i wielowymiarowość systemu społecznego podsta-
wowym pytaniem, na które powinien odpowiedzieć sobie badacz, jest pytanie 
o to, czym jest społeczny kontekst, który chcę analizować� Ogólnie rzecz biorąc 
kontekst jest traktowany jako presja zewnętrzna wywierana na działanie systemu 
politycznego� W zależności od autora społeczny kontekst może obejmować takie 
elementy, jak: a) czynniki koniunkturalne (wojny, kryzysy itp�); b) presję mię-
dzynarodową (porozumienia i umowy międzynarodowe, kredyty, konkurencję 
międzynarodową, cechy środowiska międzynarodowego itp�); c) czynniki socjo-
ekonomiczne (dochód, klasy społeczne, wiek, technologia, demografia, rasa, płeć 
itp�); d) czynniki kulturowe (wartości, ideologia, oczekiwania społeczne, itp�)�

Teorie strukturalistyczne stawiają pytanie, czy struktura społeczna i siła grup 
społecznych determinuje politykę� Głównymi terminami, które wykorzystuje się 
w tego rodzaju badaniach, są struktura, klasa, podziały socjopolityczne, tożsa-
mość� Podstawowe tezy przyjmują, że nierówna dystrybucja dóbr społecznych 
pomiędzy grupami determinuje ich możliwości wpływania na procesy polityczne 
i wymuszanie polityki preferującej daną grupę� Kiedy w systemie politycznym 
dominują grupy uprzywilejowane, dominuje polityka preferująca elity społeczne 
oraz rosną nierówności społeczne� Grupy nieuprzywilejowane mogą podjąć 
próbę zmiany sytemu (rewolucja, przewrót reformy), jeśli uda im się wykształ-
cić silną polityczną tożsamość oraz pojawi się odpowiedni przywódca� Kiedy 
w społeczeństwie nie ma większych nierówności społecznych oraz funkcjonuje 
system demokratyczny, prowadzona przez instytucje polityczne polityka zależy 
od równowagi sił pomiędzy poszczególnymi grupami nacisku3� W teoriach 
kulturowych podstawowym pytaniem badawczym jest pytanie o to, czy kultura 
narodowa determinuje specyficzny charakter polityki w  danym państwie/
społeczeństwie� Podstawowym pojęciem jest pojęcie kultury politycznej� Tezy 
podejścia kulturowego zakładają, że polityka może być rozumiana tylko w kon-
tekście historycznie ukształtowanej kultury narodowej, gdyż kultura wpływa na 
charakter i funkcjonowanie instytucji politycznych� Sposób działania instytucji 

3 Typowym i klasycznym przykładem teorii strukturalistycznych jest marksistowska teoria klas�
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politycznych jest odzwierciedleniem specyficznej dla danej grupy kultury4� Teorie 
konwergencji stawiają pytanie, czy poszczególne państwa naśladują dominu-
jące globalnie wzory polityki� Czy polityka oraz rozwiązania instytucjonalne 
upodabniają się w skali całego globu? Czy przenikanie wzorów z krajów wyżej 
rozwiniętych powoduje upodobnienie się systemów politycznych? Siatka poję-
ciowa jest budowana wokół takich terminów, jak globalizacja, konwergencja, 
modernizacja� Teza, którą wysuwają zwolennicy teorii konwergencji, zakłada, że 
presja zewnętrzna i globalne przenikanie wzorców ekonomiczno-politycznych 
powodują upowszechnienie się praktyk politycznych pochodzących z krajów 
dominujących� Postępująca globalizacja świata wymusza konwergencję syste-
mów politycznych� W ramach tych teorii głoszony jest pogląd o nieuchronnym 
kształtowaniu się zbieżnych zasad organizacji życia polityczno-gospodarczego 
pod wpływem globalizacji oraz postępu naukowo-technicznego�

Socjologia polityki jest szerokim i wieloaspektowym „polem badawczym”� 
Trudność z jednoznacznym zdefiniowaniem jej specyfiki wynika z faktu, iż 
wywodzi się ona z różnych tradycji badawczych i różnie można interpretować 
jej przedmiot badań� Trudno jest odmówić znaczenia, jakie ma analiza „społecz-
nego kontekstu funkcjonowania systemu politycznego” dla budowania wiedzy 
o polityce� Jak pisał wybitny polski socjolog profesor Julian Hochfeld analiza 
jakiegokolwiek zjawiska/fenomenu politycznego (np� systemu parlamentarnego) 
musi wychodzić daleko poza badanie norm prawnych, a nawet praktyk i zwycza-
jów regulujących działalność tego systemu� Analiza taka powinna zaczynać się 
od lokalizacji zjawisk politycznych jako elementu całego społeczno-historycz-
nego porządku� Porządek ten ma swą historię i koneksje i może być w istocie 
zrozumiany tylko jako element konkretnej społeczno-historycznej struktury, 
w związku z tą strukturą i jej poszczególnymi elementami (Hochfeld, 1982, 
s� 287 – 288)� Socjologię polityki i jej rolę w ramach budowy wiedzy o polityce 
można postrzegać jako swoistego rodzaju „analizę kontekstową”, bez której nie 
można w pełni zrozumieć prawidłowości funkcjonowania sfery „polityczności”� 
Kontekst, „otoczenie systemu politycznego”, może mieć różny charakter: biolo-
giczny, fizyczny (geograficzny), psychologiczny, czy też wreszcie społeczny� Ten 
ostatni jest przedmiotem analiz w ramach podejścia badawczego określanego 
mianem socjologii polityki, którego celem jest: 1) lokalizacja rozpatrywanych 
zjawisk/fenomenów politycznych jako elementów pewnych konkretnych, 

4 Typowym i klasycznym przykładem teorii kulturowych są badania Gabriela Almonda i jego 
współpracowników nad kulturą polityczną�
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historycznie danych struktur; 2) charakteryzowanie tych zjawisk ze względu 
na ich funkcjonalne związki z innymi elementami owych struktur; 3) szukanie 
wpływu, jaki wywierają na zjawiska politycznie różnorodne, działające w oto-
czeniu społecznym czynniki (Hochfeld, 1982, s� 286 – 287)� Jest to pewien sposób 
rozumienia relacji między polityką a społeczeństwem, stanowiący raczej pewne 
metodologiczne podejście, a nie samodzielny obszar dociekań badawczych�

W socjologicznej interpretacji socjologia polityki będzie subdyscypliną 
socjologii koncentrującą się na zjawiskach władzy� Dla politologii natomiast 
jest to nie tyle osobna „subdyscyplina” politologii, ile raczej pewne podejście 
metodologiczne pozwalające na analizę zjawisk politycznych w ich wielowy-
miarowych relacjach z otoczeniem społecznym� Socjologia polityki w systemie 
wiedzy politologicznej byłaby zatem raczej specyficznym podejściem do analizy 
obiektów politycznych� Wypracowane w ramach takiego podejścia twierdzenia 
odnośnie istoty sfery polityki stanowią ważny element teoretycznej wiedzy 
politologicznej� Trudno sobie wyobrazić, aby można było prowadzić jakiekolwiek 
analizy zjawisk politycznych bez uwzględniania kontekstu, w jakim one zacho-
dzą� Ale trzeba pamiętać, iż uwzględnienie kontekstu biologicznego zachowań 
politycznych nie powoduje, że politologia jest tożsama z biologią, uwzględnienie 
kontekstu przestrzennego nie oznacza, że politologia jest tożsama z geografią, 
a uwzględnienie kontekstu społecznego nie oznacza, że politologia jest tożsama 
z socjologią� Problem związany z traktowaniem socjologii polityki jako obszaru 
analiz dotyczącego „społecznego otoczenia polityki” jest taki, że analizę spo-
łecznego kontekstu zjawisk politycznych można określić mianem „socjologii 
polityki”, ale w rzeczywistości jest to nie tyle osobny obszar badawczy, ile raczej 
specyficzne podejście do badania sfery polityki� Warto przy tym podkreślić 
znaczenie takiego podejścia, gdyż różnorodne fenomeny polityczne, np� partie 
polityczne, elity polityczne, zachowania wyborcze, politykę społeczną, sposoby 
legitymizacji władzy, sposoby dystrybucji władzy itp�, można zrozumieć tylko 
poprzez umiejscowienie ich w odpowiednim kontekście społecznym (kulturo-
wym) i historycznym� Dla budowy wiedzy o polityce, czy też w systemie wiedzy 
politologicznej, socjologia polityki, niezależnie od tego, czy będziemy ją trakto-
wać jako „socjologię władzy”, czy też „badanie społecznych podstaw polityki”, ma 
doniosłe znaczenie� Nie da się bowiem zbudować żadnej rzetelnej analizy sfery 
polityczności ani bez socjologicznej wiedzy o specyfice fenomenu władzy, ani 
bez analizy kontekstu społecznego, czyli otoczenia systemu politycznego� Trzeba 
także pamiętać, że wszelkie pojęcia, modele i teorie są jedynie narzędziami 
analitycznymi� Wspierają rozwój procesu rozumienia rzeczywistości, ale zawsze 
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będą bardziej ogólne i spójne niż złożona rzeczywistość, którą starają się opisać� 
Podział na poszczególne pola badawcze i dyscypliny akademickie był zawsze 
sztuczny czy też – inaczej mówiąc – analityczny, a nie rzeczywisty, tj� mający 
odbicie w badanej rzeczywistości społecznej� Rozróżnienia na poszczególne 
dyscypliny mają zatem charakter nie ontologiczny, ale analityczny� Rozróżnienie 
pomiędzy poszczególnymi sferami życia społecznego, które występuje w ramach 
nauk społecznych, jest ważne i użyteczne, gdyż kieruje naszą uwagę na różne 
aspekty i wymiary zintegrowanego życia społecznego� Niebezpieczeństwo tkwi 
w tym, że dość często można dostrzec proces „ontologizacji”, a tym samym 
reifikowania  jedynie analitycznego rozróżnienia� Efektem tego może być 
wprowadzenie zbyt sztywnych granic pomiędzy politologią a pokrewnymi jej 
dziedzinami nauk społecznych�
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— AbstrAkt —

Artykuł stanowi krótkie omówienie zagadnienia 
złożoności w naukach społecznych i politycznych� 
Zawiera refleksję dotyczącą paradygmatycznych 
wyzwań, przed jakimi stoi dyscyplina nauk spo-
łecznych, które zostały zaprezentowane w Rapor-
cie Komisji Gulbenkiana na rzecz restrukturyzacji 
nauk społecznych� Postuluje on przełamanie 
przestarzałego podziału pomiędzy naukami 
przyrodniczymi i społecznymi oraz wprowadze-
nie bardziej holistycznego, interdyscyplinarnego 
podejścia do badanych zjawisk, struktur i pro-
cesów� W artykule staram się dowieść, że jest to 
możliwe do osiągnięcia dzięki szerszej adaptacji 
paradygmatu złożoności� Zostały przedstawione 
podstawowe założenia teorii złożoności, zwłasz-
cza w kontekście jej relacji z teorią chaosu, oraz 
cechy węzłowe systemów złożonych� Ponadto 
zarysowano także pewne wątki złożoności 
obecne w badaniach politologicznych�
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— AbstrAct —

The article provides a brief overview of the con-
cept of complexity in social and political sciences� 
It reflects upon paradigmatic challenges for the 
discipline of social sciences, formulated in Gul-
benkian Commision Report, that promotes mov-
ing past the obsolete divisions between natural 
and social sciences and advocates more holistic 
interdisciplinary outlook on social phenomena� 
The complexity paradigm is proposed as such 
an approach� Hence, key features of complexity 
theory and fundamental properties of complex 
systems are described� Also, some embodiments 
of themes of complexity paradigm in political 
research are outlined�
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Paradygmat złożoności nie jest tylko przemijającą modą, atrakcyjną metaforą czy 
chwytliwym hasłem, ale niesie w sobie znaczny potencjał wyjścia poza ogranicze-
nia tradycyjnych metod opisu i interpretacji świata społecznego i politycznego� 
Nie tylko odzwierciedla ducha czasu, ale stymuluje, słowami Emiliana Kaval-
skiego (2007), „analityczną wyobraźnię” (s� 435), która owocuje wielością i nowa-
torstwem narzędzi opisu wielopoziomowości i dynamiki procesów społecznych 
oraz politycznych� Niepewnie jeszcze osadzony w naukach politycznych, także na 
gruncie polskiej politologii nie uzyskał on niestety szerszej recepcji, choć warto 
oczywiście wspomnieć dorobek Agnieszki Rothert (2006, 2007, 2008), Jakuba 
Potulskiego (2015) czy prace Filipa Pierzchalskiego (2011, 2013), w których wątki 
złożoności są także obecne� Pomimo to potencjał „żywotności” i szanse na rozwój 
tego paradygmatu dostrzegam nie tylko w nowoczesności i interdyscyplinarności 
stosowanych instrumentów (zob� Richards, 2000) i w samych źródłach, pod-
stawowych zasadach oraz głównych motywach jego funkcjonowania: trafności 
identyfikacji paradygmatycznych wyzwań, przed jakimi stają nauki społeczne, 
adekwatności podstawowych założeń teoretycznych systemów złożonych oraz 
różnorodności obszarów, tutaj na przykładzie nauk politycznych, w których wątki 
złożoności i założenia jej teorii znajdują odzwierciedlenie�

dwie wizje naUk Społecznych

Wyłonienie się koncepcji złożoności (complexity) stało się możliwe dzięki rewo-
lucji, jaka miała miejsce w naukach ścisłych w XX wieku, która podważyła takie 
ich oświeceniowe fundamenty, jak newtonowska logika linearności, porządku, 
determinizmu i niezmienności praw, wraz z kartezjańskimi ideami dualizmu 
i redukcjonizmu� Teoria względności Einsteina, mechanika kwantowa Bohra 
czy zasada nieoznaczoności Heisenberga przekroczyły ograniczenia rozumienia 
i badania rzeczywistości nałożone przez tezy Newtona i Kartezjusza (Geyer, 2003, 
s� 565 – 566)� Ta rewolucja teoretyczna oraz towarzyszący jej gwałtowny rozwój 
technik komputerowych umożliwiły skuteczne badanie i  tworzenie modeli 
zachowań oraz dynamiki bardzo rozległych i wieloelementowych obiektów, 
przez co przyczyniły się do rozkwitu między innymi takich dziedzin, jak bada-
nia sieci neuronowych, sztucznej inteligencji czy teoria chaosu� Jednocześnie 
podjęto próby wykorzystania ich ustaleń do efektywnego badania „spontanicznej, 
samoorganizującej się dynamiki świata” (Waldrop, 1992, s� 13), które pozwoliłoby 
na wyjaśnianie zjawisk ekonomicznych, społecznych i politycznych� Przykładem 
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takich wysiłków było uformowanie się w 1984 r� Santa Fe Institute, którego celem 
jest refleksja nad “wyłaniającymi się syntezami w nauce” i prowadzenie badań 
nad dużą liczbą wysoce złożonych i interdyscyplinarnych systemów, które mogą 
być właściwie dociekane jedynie w środowisku interdyscyplinarnym (Mitchell, 
2009, s� x)�

Podobną drogę można także dostrzec w wyłanianiu się postulatu złożoności 
w naukach społecznych� Wyrósł on z krytyki zbyt daleko idących prób zaadapto-
wania metod badawczych stosowanych w naukach ścisłych oraz kreślonej przez 
nie wizji świata wiedzionego obserwowalnymi i niezmiennymi prawami, gdzie 
zjawiska i procesy społeczne oraz polityczne traktowane są jako zjawiska line-
arne i przez to możliwe do przewidzenia� Państwom, społeczeństwom, a nawet 
jednostkom można wyznaczyć zatem pożądane stany końcowe i tak projektować 
polityki i strategie, by do tych stanów czy form w sposób racjonalny doprowadzić 
(Geyer, 2003, s� 568)� Wątki takiego mechanicystycznego myślenia są na przykład 
obecne w podejściach badawczych, które skupiają się na atrybutach podmiotów 
jako czynnikach wyjaśniających ich zachowania i wybory� Ich agregowanie, 
poszukiwanie wspólnych bądź przypisanych dla danej kategorii zachowań 
sprzyja zaniedbywaniu strukturalnego i dynamicznego wymiaru relacji pomię-
dzy podmiotami i skłania badaczy do interpretowania zachowań społecznych 
jako zjawisk determinowanych normatywnie (Wellman, 1988, s� 31)� Także teoria 
racjonalnego wyboru i racjonalnego aktora wskazuje, że zachowania i decyzje 
podmiotów są zewnętrznie determinowane i tym samym przewidywalne�

Niemożność znalezienia skutecznych narzędzi pozwalających na badanie 
złożonych i dynamicznych zjawisk życia społecznego, jak i niedostatek odpo-
wiedniego aparatu pojęciowego sprawiły, że badaczom pozostało raczej skupienie 
uwagi na elementach niepodlegających przemianom i podejściu synchronicznym 
– opisie bieżącego stanu rzeczy oraz tworzeniu typologii (Winkowska-Nowak, 
Batorski, Peitgen, 2003, s� 1) zbyt szerokie wykorzystanie metod ilościowych 
(McKie, 2001, s� 81, za: Gilpin, Murphy, 2008, s� 23), nakierowanie badań głównie 
na wyjaśnianie, ale nie rozumienie zjawisk, uprzywilejowanie struktury nad pod-
miotowością, stałości nad zmianą oraz wyznaczanie sztucznych i arbitralnych 
podziałów (jak np� na politykę wewnętrzną i zagraniczną czy rozdzielanie sfery 
politycznej i ekonomicznej) – analitycznie wygodnych, ale zubażających refleksję 
badawczą (Smith, 2004)�

Także w naukach politycznych posłużono się argumentem złożoności, by 
zerwać z pozytywistyczną „wizją społeczeństwa opartego na porządku, prawach 
i postępie” (Geyer, Rihani, 2010, s� 5, za: Cairney, 2012, s� 347), twierdząc, że o ile 
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„ilościowe i redukcjonistyczne metody i metodologie” mogą być skutecznie 
wykorzystywane np� w badaniu wyborów, zwłaszcza w kontekście ich „reguł 
i uporządkowanych struktur”, ale nie zjawisk, które mieszczą w sobie wysoki 
poziom ryzyka, niepewności i  niejednoznaczności (Geyer, Rihani, 2010, 
s� 74 – 75, za: Cairney, 2012, s� 347), czy czynników, które znajdują się poza 
kontrolą decydentów politycznych (policy makers) (Room, 2011, s� 6 – 7, za: 
Cairney, 2012, s� 347)�

Coraz bardziej paląca stawała się potrzeba zastosowania „bardziej »mobil-
nego« podejścia teoretycznego” (Diken, 1998, s�  248, za: Urry, 2009, s�  35) 
poprzez przywrócenie „czasu i przestrzeni jako wewnętrznych zmiennych 
konstytutywnych dla (…) analiz, zamiast tylko niezmiennej rzeczywistości 
fizycznej, w obrębie której świat społeczny istnieje” (Wallerstein, 1999, s� 80)� 
Umożliwia to efektywne badanie dynamiki zjawisk społecznych i politycznych, 
zwłaszcza na poziomie globalnym, co przy wykorzystaniu tradycyjnych metod 
było utrudnione, o ile w wielu przypadkach niemożliwe�

Sztywność metodologiczna i substancjalna nauk społecznych, oparcie ich 
na takich tradycyjnych kategoriach jak społeczeństwo, zwłaszcza że zwykle 
było ono ograniczone do kontekstu państwa narodowego, stawała się coraz 
bardziej dysfunkcjonalna w globalizującym się świecie mobilnych podmiotów, 
rozluźniających się więzi strukturalnych, wzrastającej złożoności sieci wymiany, 
governance, wielorakości ról i identyfikacji politycznych� Statycznym pojęciom, 
jak struktura czy pozycja, przeciwstawiane są takie kategorie, jak: sieci, pływy 
i mobilność, trafniej oddające płynność i dynamikę zjawisk społecznych (Urry, 
2009, za: McLennan, 2003, s� 553 – 555)� Staje się więc „imperatywem, by śledzić 
mianujące się formy ruchu, interakcji, subiektywności, governmentality, które ten 
rozległy proces zawiera” (McLennan, 2003, s� 554)�

Debata dotycząca postulatów odejścia od linearnego, redukcjonistycznego 
oblicza nauk społecznych otrzymała nowy impet po publikacji Raportu Komisji 
Gulbenkiana na Rzecz Restrukturyzacji Nauk Społecznych, która postulowała, 
aby dyskusja i zmiana wewnątrz dyscypliny były zogniskowane wokół czterech 
wątków wiodących w tradycyjnej organizacji struktur wiedzy społecznej:

– ontologiczna odrębność między człowiekiem a naturą;
– państwo wyznacza jedyne i/lub możliwe granice zachodzenia i analizy 

działania społecznego;
– brak akceptacji dla nieustającego napięcia między partykularyzmem 

i uniwersalizmem, jednostką a zbiorowością oraz traktowanie ich jako 
anachronizmu;
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– pozytywistyczna koncepcja neutralności i obiektywności naukowej (Wal-
lerstein,1999, s� 81)�

Przede wszystkim rekomendowano przekreślenie przestarzałego według 
autorów podziału nauk na przyrodnicze i społeczne, który dodatkowo „utracił 
wymiar ‘równości w  odmienności’ i  nabrał posmaku hierarchii” (Waller-
stein,1999, s� 19)� Zerwania takiego można dokonać dzięki dostrzeżeniu w tych 
dwóch sferach właśnie cech złożoności, porzuceniu „pojmowania ludzkości jako 
mechanizmu, lecz raczej w to miejsce (…) pojmowanie przyrody jako aktywnej 
i twórczej” (Wallerstein,1999, s� 68) i uczynieniu idei praw natury spójnej „z ideą 
zdarzeń, nowości kreatywności” (Wallerstein,1999, s� 69)� Pozwoli to na analizę 
naukową opartą „na dynamice nie-ekwilibrów, kładącą nacisk na mnogość cech, 
bifurkację i wybór, historyczną zależność oraz – dla niektórych – immanentną 
i nieodłączną niepewność” (Wallerstein,1999, s� 68)�

W  raporcie sformułowano postulat złożoności w  następujący sposób: 
„Historyczne systemy społeczne składają się najwyraźniej z wielu na siebie 
oddziałujących jednostek, charakteryzujących się emergencją i ewolucyjnością 
hierarchicznej organizacji i struktury (zagnieżdżonych w tych systemach) oraz 
złożonym zachowaniem przestrzenno-czasowym� Co więcej, oprócz tego typu 
złożoności okazywanej przez nielinearne, dynamiczne systemy ze stałymi mecha-
nizmami interakcji mikroskopowej, historyczne systemy społeczne składają się 
z pojedynczych elementów zdolnych do wewnętrznej adaptacji i uczenia się 
wskutek doświadczenia� Dodaje to nowy poziom złożoności (wspólny z biolo-
gią ewolucyjną i ekologią, wykraczający poza poziom nielinearnej dynamiki 
tradycyjnych systemów fizycznych)” (Wallerstein,1999, s� 69)�

Wyłania się obraz relacji społecznych jako mających niestabilny (będących 
na krawędzi chaosu), hybrydowy (pomiędzy światem fizycznym i społecznym) 
charakter, oparty na „poczuciu przypadkowej otwartości, wielorakości stanów 
przyszłych, nieprzewidywalności wyników w czasoprzestrzeni, docenieniu roli 
obiektów nieożywionych i przyrody, różnorodnych nielinearnych przemian 
w relacjach, rodzinach i osobach na ogromnych obszarach w czasie i przestrzeni, 
systemowej naturze procesów oraz wzrastającej hiperzłożoności organizacji, 
produktów, technologii i socjalności” (Urry, 2005, s� 3)�

Takie ujęcie nie oznacza oczywiście całkowitego odrzucania lineraności 
i porządku jako elementów składowych zjawisk społecznych i politycznych� 
Zachęca jednak uczonych do inkorporowania w swoje badania wątków chaosu, 
emergencji i złożoności jako konstytutywnych dla analizowanego obszaru, 
i dążenia przez nich przede wszystkim do rozumienia obrazu złożonych inte-
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rakcji i systemów, a nie poszukiwania porządku i przewidywalności zjawisk 
i procesów (Greyer, 2003, s� 569)�

Syntetyczne porównanie dominujących wątków w koncepcjach linearności 
i złożoności przedstawił Robert R� Geyer1�

tabela 1. linearność vs złożoność

Wątek Linearność Złożoność

Pozycje epistemologiczne

Porządek
Racjonalność
Przewidywalność
Redukcjonizm
Determinizm
Nie-interpetatywna

Częściowy porządek
Ograniczona racjonalność
Przewidywalność i niepewność
Redukcjonizm i holizm
Probalizm i emergencja
Interpretatywna

Relacja pomiędzy naukami 
fizycznymi i społecznymi

Uległość i podporządkowanie 
nauk społecznych. Muszą one 
dążyć do powielania metod 
i rezultatów nauk fizycznych.

Relacja integratywna. Separacja 
pomiędzy naukami fizycznymi 
i społecznymi nie jest konieczna.

Relacja 
pomiędzy człowiekiem i naturą

Rozszerzanie ludzkiej dominacji 
nad naturą.

Holistyczna interpretacja koewo-
lucji człowieka i natury.

Implikacje metodologiczne Eksperyment i kwantyfikacja, po-
szukiwanie praw podstawowych.

Integracja eksperymentu 
i interpretacji. Prawa podstawowe 
i dystynktywne rezultaty.

Wizja postępu brak inherentnych ograniczeń dla 
ludzkiego poznania i postępu.

Znaczące ograniczenia dla władzy 
i postępu z powodu złożoności 
i niepewności.

Źródło: “Globalization, Europeanization, Complexity, and the Future of Scandinavian Exceptiona-
lism” R�R� Geyer, 2003, “Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institu-
tions”, Vol. 16, No. 4, s� 569�

1 Autor przedstawia w swojej tabeli różnice pomiędzy linearnością, złożonością i postmoderni-
zmem, jednak ze względu na zakres tematyczny tego artykułu wykorzystałam tylko dwa pierwsze 
elementy�
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SySteMy złożone

Badanie systemów złożonych odchodzi od ujęcia redukcjonistycznego (choć go 
całkowicie nie porzuca) na rzecz holizmu� Ponownie kieruje naszą uwagę na 
analizę systemową, negując jednocześnie kilka jej kluczowych założeń – przede 
wszystkim tezę o równowadze systemu jako celu/naturalnego stanu jego istnienia 
oraz jego linearność, która zakłada równowagę liczby wejść i wyjść systemu 
i proporcjonalność zachodzących w nich zmian (Beyerchen, 1989, s� 30, za: Jervis, 
1997, s� 22)�

Stanem naturalnym systemu złożonego jest brak równowagi, „chaos, odrzu-
cenie idei porządku jako idei wyjściowej lub docelowej” (Hałas, 2011, s� XII, 
XXVIII)� Teoria złożoności jest więc zwykle łączona z teorią chaosu (Blaikie, 
2007, s� 207) i obie uważane za składniki jednego paradygmatu (Urry, 2003, 
za Blaikie, 2007, s� 207)� Podzielają one rozumienie samego pojęcia chaosu, 
który jest „konceptualizowany jako w najwyższym stopniu złożona informacja, 
a nie nieobecność porządku” (Hayles, 1991, s� 1, za: Byrne, 1998, s� 16)� Takie 
podejście zawiera element determinizmu i  pozwala na śledzenie, choć na 
odmienny sposób i przy użyciu innych metod, także działań celowościowych 
(Byrne, 1998, s� 16 – 17)� N� Katherine Hayles (1990, 1991, za Byrne, 1998, s� 16) 
zwraca przy tym uwagę na nieadekwatność zakorzenionej w zachodnim sposo-
bie myślenia dychotomii chaosu, rozumianego jako brak porządku (disorder)� 
Przeciwstawia logikę binarną logice czterowartościowej (obecnej na przykład 
w tradycji taoistycznej), w której nie-porządek nie równa się anty-porządkowi� 
O ile w praktycznym użyciu chaos można więc, według autorki, rozumieć po 
prostu jako przypadkowość, to użycie naukowe odnosi go do nie-porządku 
i postrzega go jako zawierający w sobie i/lub poprzedzający porządek� Systemy 
emergentne są właśnie przykładami takiego chaosu, gdzie powiązanie pomiędzy 
determinizmem a przewidywalnością zostało zerwane (wprawdzie bardziej 
w sensie metaforycznym niż technicznych aspektów zastosowania teorii chaosu) 
(Nowotny, Scott, Gibbons, 2001, s� 5 – 7, za: Nowotny, 2005, s� 16)� Należy przy tym 
jednak pamiętać, że nie wszystkie systemy złożone mają chaotyczny charakter 
i vice versa�

Wkład teorii chaosu w  rozwój koncepcji złożoności jest jednak przez 
niektórych uczonych uważany za ograniczony� Według Paula Cilliersa (1998, 
s� ix, za Blaikie, 2007, s� 207) nie należy przeceniać jej znaczenia w wyjaśnianiu 
funkcjonowania systemów złożonych, zwłaszcza w kontekście ich wrażliwości 
na warunki początkowe – rozbudowana natura systemów złożonych pozwala 
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im na działanie w ten sam sposób przy oddziaływaniu różnych warunków, co 
zapewnia im przetrwanie� Jest to zauważalne w dociekaniach Duncana J� Wat-
tsa (2002), dotyczących wrażliwości systemów złożonych (w przypadku jego 
badań – sieciowych) na występowanie globalnych kaskad, gdzie autor dowiódł, 
że systemy złożone pod pewnymi warunkami mogą być bardzo wrażliwe, ale 
też i odporne na ten sam bodziec inicjujący o średniej mocy� Dla Williama 
A� Sherdena (1992, s� 69, za: Blaikie, 2007, s� 207) chaos jest w pełni kierowany 
prawami nieliniowości, podczas gdy systemy złożone stanowią porządki wyła-
niające się ze złożonych interakcji pomiędzy elementami systemu, opartych na 
jednej lub dwóch wiodących zasadach i organizujących się bez zewnętrznej 
kontroli� Teoria złożoności różni się od teorii chaosu także tym, że – jak zauważa 
Mark� C� Taylor (2003) – w mniejszym stopniu skupia się na kwestii nieuchron-
ności wystąpienia chaosu, czyli zaburzenia w funkcjonowaniu systemu� Badacz 
umieszcza złożoność pomiędzy (podkreślenie autora) porządkiem a chaosem� 
Moment wystąpienia złożoności stanowi dla niego „punkt, w którym samoorga-
nizujące się systemy wyłaniają się, by tworzyć nowe wzorce koherencji i struktur 
relacji” (s� 24)�

Badanie systemów złożonych odpowiada postulatowi dynamicznego mini-
malizmu� Poszukiwaniom najprostszych wyjaśnień, najbardziej podstawowych 
zasad wspólnych dla systemów oraz dla zachodzących w nich zjawisk, które 
występują w systemie powtarzalnie, towarzyszą dociekania, w jaki sposób inte-
rakcje pomiędzy najprostszymi elementami systemu prowadzą do wyłonienia 
się złożoności, którą obserwujemy dopiero na poziomie systemu jako całości 
(Nowak, 2009, s� 12)� Powstaje zjawisko emergencji, która oznacza „pojawianie 
się na poziomie systemu właściwości, których nie ma na poziomie elementów, 
i których na podstawie samych elementów nie można by oczekiwać” (Nowak, 
2009, s� 12)�

O istnieniu systemu złożonego decyduje więc takie połączenie jego elemen-
tów, że zmiana w jednym z nich, lub zmiana relacji pomiędzy pewnymi częściami 
systemu wywołuje zmiany w innych jego częściach oraz fakt, że system ma 
charakter nielinearny – cechy systemu jako całości, zachowania lub ich rezultaty, 
nie mogą być rozumiane tylko jako suma cech, zachowań i rezultatów zachowań 
jego części (Jervis, 1997, s� 20)� Sam system nie może zostać zatem „zredukowany 
do elementarnych praw czy prostych procesów” (Urry, 2005, s� 3)� O ile więc 
wyjaśnienia zjawisk na poziomie elementów mogą wydawać się trywialne, na 
poziomie emergencji prowadzą do pojawienia się zaskakujących, złożonych 
właściwości (Nowak, 2009, s� 13)� Nieliniowość systemu tworzy sytuację, w której 
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niewielkie stany początkowe mogą wywołać nieproporcjonalnie duże skutki 
i vice versa (Urry, 2009, s� 169)� Dynamika zachowań podmiotów nie może być 
więc wyjaśniona jedynie poprzez prostą logikę przyczynowo-skutkową, w której 
da się uchwycić określony zespół przyczyn i odpowiadający im zestaw skutków 
(Jervis, 1997, s� 24)�

Systemy złożone zwykle posiadają olbrzymią liczbę elementów, co przesądza 
o nieadekwatności formalnych sposobów reprezentacji (Urry, 2009, s� 171)� Są 
to przeważnie systemy otwarte, to znaczy wchodzące w interakcje z ich otocze-
niem� Stąd trudno określić ich granice – są one zwykle określane przez samego 
badacza ze względu na potrzebę możliwości opisu systemu, a więc wyznaczone 
jego perspektywą (Cilliers, 1998, s� 4)�

Elementy systemu oddziałują na siebie w czasie fizycznie i informacyjnie 
(Urry, 2009, s� 171)� Interakcje mają gęsty (rich) (każdy element wpływający na 
system jest poddawany wpływowi dużej liczby innych elementów) i dynamiczny 
charakter� Zachowanie systemu nie jest jednak determinowane przez liczbę inte-
rakcji powiązanych z określonym elementem (Cilliers, 1998, s� 3)� Interakcje są 
oparte na informacji przenoszonej na relatywnie lokalnym polu, dlatego funkcjo-
nują w warunkach dalekich od równowagi (Urry, 2009, s� 171)� Elementy systemu 
nie posiadają wiedzy na temat jego zachowania jako całości – w innym wypadku 
cała złożoność systemu (co jest fizycznie niemożliwe) i jego „świadomość” (co 
jest „metafizycznie” niemożliwe) byłyby obecne w każdym z tych elementów� Nie 
wyklucza to oczywiście wpływu o szerokim zasięgu, przy czym gęstość interakcji 
powoduje, że „tor” wpływu pomiędzy elementami może być odtworzony jedynie 
w kilku krokach. Taka pośredniość i rozproszenie oddziaływania wpływa na jego 
przekształcenie (modulation) – wzmocnienie, stłumienie lub inne różnorakie 
zmiany (Cilliers, 1998, s� 4 – 5)�

Systemy złożone posiadają pętle pozytywnego i negatywnego sprzężenia 
zwrotnego� W przeciwieństwie do negatywnych sprzężeń zwrotnych kory-
gujących zakłócenia w systemie dążącym do homeostazy (których znaczenie 
podkreślano w teoriach systemu od lat 40� do 70� ubiegłego wieku), w systemach 
nielinearnych szczególne znaczenie posiadają pozytywne sprzężenia zwrotne, 
które nasilają początkowe zakłócenie, stres występujący w systemie, co unie-
możliwia absorbowanie wstrząsów i przywrócenie stanu równowagi (Urry, 2005, 
s� 5)� Prowadzi to do samowarunkujących się ścieżek rozwoju (path dependence), 
w których „przyczynowość przepływa od przypadkowych wydarzeń do general-
nych procesów, od niewielkich bodźców do rozległych efektów systemowych, 
od historycznie i terytorialnie odległych lokalizacji do całości” (Urry, 2005, s� 6)�
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Ujawnienie się pewnego ładu w ogólnym nie-porządku wiąże się z efektem 
„dziwnych atraktorów”, które generują drobne wahania w stanach wyjściowych, 
gdy iteracja powtarza się i tworzy się ustrukturyzowany nie-porządek (Urry, 
2009, s� 169)�

Systemy złożone oddziałują dysypatywnie z otoczeniem – są zdolne do 
przyswajania wielkich ilości energii z otoczenia i przetwarzania jej na coraz 
większą strukturalną złożoność� Jednocześnie oddają środowisku znaczne ilości 
pozostałej energii, a proces ten jest nieodwracalny� Osiągany jest wtedy punkt 
bifurkacji, w którym tworzą się nowe formy porządku i w którym ich przyszłe 
zachowanie i przyszłe tory ruchu stają się nieprzewidywalne – wyłaniają się 
wtedy nowe struktury wyższego rzędu i wyższej złożoności (Urry, 2009, s� 170)� 
Równowaga nie jest więc celem systemu czy warunkiem jego przetrwania� 
Przeciwnie, równowaga oznacza „śmierć” systemu� W analizie systemów nie 
można zatem ignorować ich wymiaru czasowego – ewoluują one w czasie, a ich 
przeszłość jest współodpowiedzialna za ich późniejsze zachowanie i przyszłość, 
stanowi on tym samym konieczny element wyjaśniający (Cilliers, 1998, s� 4)�

Podsumowując, sposób funkcjonowania systemów złożonych zakłada nieli-
niowość, płynność czasu, nierozdzielność systemów i ich otoczenia oraz zdolność 
do autopojetycznego wyłaniania z siebie nowego porządku (Capra, 1996, s� 187 
za: Urry, 2009, s� 171)�

złożoność polityki

David Byrne (2005) definiuje złożoność jako „interdyscyplinarne rozumienie 
rzeczywistości, jako zbudowanej z wielu złożonych, otwartych systemów o wła-
ściwościach emergentnych i potencjale transformacyjnym” (s� 97)� Jej wewnętrzna 
różnorodność, zawierająca cały wachlarz inspiracji i odniesień – od nauk ścisłych 
po literaturoznawstwo2 – sprawia, że także w naukach politycznych nie tworzy 
spójnej teorii, ale raczej luźne podejście badawcze, czy zestaw teoretycznych lub 
konceptualnych narzędzi, służące do wyjaśniania rzeczywistości politycznej� 
Złożoność może być rozumiana jako pewien sposób myślenia o polityce, zestaw 
przekonań lub orientacja ideologiczna (Harrison, 2006, s� 2)� Włączanie dużych 
i różnorodnych obszarów aktualnej wiedzy do podejścia „złożonościowego” 

2 Pewne elementy teorii złożoności zyskują także bardzo dużą popularność w popkulturze, jak 
np� słynny „efekt motyla” wywodzący się z teorii chaosu�
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daje nadzieję na ciągłe powstawanie nowych, przydatnych metod badawczych 
i generowanie radykalnie odmiennych propozycji rozwiązania problemów poli-
tycznych (Harrison, 2006, s� 3)� Jedną z takich prób jest wprowadzenie kategorii 
sieci (zob szerzej: Rothert, 2007, Wichłacz, 2012) konceptualizowanej jako obiekt 
dynamiczny i ewoluujący, będący strukturą rozproszonych, zmiennych systemów, 
złożoną z wielopoziomowych, przecinających się i nakładających się na siebie 
relacji, łączących w sobie porządek i przypadkowość (Rothert, 2007, s� 193, 195)� 
Podejście sieciowe daje możliwości efektywnego badania struktur i relacji poli-
tycznych w ich dynamicznym wymiarze, z takimi leitmotivami, jak: mobilność, 
przepływ, zmiana, ruch, emergencja, tymczasowa strukturyzacja form� Dostarcza 
także sposobów wyjaśniania wielu nieoczekiwanych rezultatów politycznych, 
procesów oraz związków organizacyjnych, które są trudne do wyjaśnienia przez 
inne kategorie, jak np� hierarchie i rynki�

Zastosowanie paradygmatu złożoności jest widoczne przede wszystkim 
w dziedzinie stosunków międzynarodowych, polityki publicznej i policy making, 
zwłaszcza w problematyce governance, w tym w wyjaśnianiu takich współczesnych 
zjawisk politycznych, jak: zamazywanie się granic między tym, co publiczne i pry-
watne, wewnątrzpaństwowe i międzynarodowe; decentralizacja rządzenia, w tym 
przeprowadzanie kwestii politycznych niejako obok, niezależnie lub równolegle 
do głównej osi polityki przedstawicielskiej czy hierarchii instytucji politycznych; 
„fragmentaryzacja” państwa przy jednoczesnym zwiększaniu się zakresu pań-
stwowego policy making; sektoryzacja policy making; rządzenie wielopoziomowe, 
złożone i jednoczesne niestabilne, mieszczące w sobie kombinacje rywalizacji 
i koordynacji, negocjacji i egzekwowania władzy, niezależności i współzależności; 
nowe sposoby mobilizacji konkurencyjnych interesów, wzrost liczby podmiotów 
procesów decyzyjnych, co może prowadzić do „przepełnionego” policy making; 
strategie i sposoby funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz strategie 
przyjmowane w oddolnej polityce „sieci sprzeciwu”, „twitterowych rewolucjach” 
itp�; czy wreszcie budowanie polityki w coraz większym stopniu poprzez nego-
cjacje i porozumienia, poprzez koordynację, a nie nakaz i kontrolę, dzięki czemu 
mogą tworzyć się stabilne, ale łatwe w adaptacji układy oparte na wzajemnym 
zaufaniu i/lub wspólnych zasadach (Thompson, 2010, s� 141 – 160, Schmidt, 2007, 
s� 894, za: Wichłacz, 2012, s� 121 – 122)�

W takiej analizie przewija się wątek polityki bez centrum, bez wyznaczonych 
granic, „materializującej się w różnych ramach i kontekstach” (Bentivegna, 2006, 
s, 334)� Gdzie struktura społeczna „pojawia się” jako mieszanina porządku i przy-
padkowości, hierarchii i heterarchii� Gdzie ład może więc wyłaniać się zarówno 
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odgórnie i  centralistycznie, a  także w  wyniku oddolnych, spontanicznych, 
rozproszonych i zdecentralizowanych interakcji jednostek (Fukuyama, 1999; 
Rothert, 2007, s� 193)� Wzrasta zainteresowanie sprawczością i strategicznymi 
działaniami aktorów, poruszających się w świecie ryzyka, „czarnych łabędzi” 
i „efektów kaskadowych”� Władza interpretowana jest w kategoriach relacyjnych, 
a rola, jaką spełnia państwo, jest ograniczona, nieklarowna, płynna i nieprze-
sądzona� Wyłaniają się nowe obszary „robienia polityki”, które przekraczają 
granice pomiędzy technologią, społeczeństwem, przyrodą, kulturą i ekonomią, 
a działania i strategie polityczne pojawiają się w nowych konfiguracjach, które 
nie wpasowują się już w tradycyjne struktury, formaty i kody� Polityka ciągle 
„wyłania się”, przemieszcza, traci i zyskuje od nowa swój kształt�
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— AbstrAkt —

Jednym z podstawowych procesów w systemach 
parlamentarano-gabinetowych jest formowanie 
koalicji gabinetowej� Jego badania leżą w centrum 
zainteresowania politologii, a ich dalszy rozwój – 
tworzenie nowych teorii, zastosowanie nowych 
narzędzi badawczych – bezpośrednio wpływa na 
dynamikę rozwoju całej dziedziny nauki�
W niniejszym artykule zaprezentowano meto-
dologiczno-teoretyczne zagadnienia związane 
z  użyciem nowej perspektywy badawczej 
w analizie wskazanego obszaru rzeczywistości 
politycznej� Autorzy wykazali zgodność założeń 
perspektywy sieciowej z istniejącą tradycją badań 

— AbstrAct —

One of the basic processes in the parliamentary 
system is the formation of a coalition cabinet� 
This issue lies in the centre of political science 
and further development of studies devoted 
to this problem – the creation of new theories, 
application of new research tools – directly affects 
the dynamics of the entire field of science�
The article presents methodological and theoreti-
cal issues related to the use of a new research per-
spective in the analysis of the process of forma-
tion of coalition cabinets� Authors demonstrated 
compliance of assumption of network perspective 
with existing research tradition on coalition 
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Wstęp

Perspektywa sieciowa zyskuje wielu sympatyków w badaniach społecznych� 
Dzieje się tak głównie za sprawą intuicyjnie rozumianej zbieżności jej podsta-
wowych założeń z globalnymi trendami kształtującymi współczesne procesy 
społeczne i  polityczne� Przeczucia badacza stanowią niewątpliwie ważny 
wskaźnik w obszarze nauk społecznych, ale przystosowanie wypracowanego 
zestawu narzędzi badawczych do nowej dziedziny badań wymusza ich uważną 
operacjonalizację, co często ujawnia problemy już na poziomie klaryfikacji 
podstawowych kategorii badawczych�

Perspektywa sieciowa, rozwijana głównie w socjologii, może być wykorzystana 
w badaniach politologicznych do eksplorowania wielu istotnych obszarów życia 
politycznego� Stosuje się ją m�in� w analizach funkcjonowania partii politycznych 
– organizacji kluczowych we współczesnych demokracjach przedstawicielskich, 
których podstawowym celem jest zdobycie lub utrzymanie władzy państwowej 
(Herbut, 2004, s� 298)� Aby zrealizować ten cel, partie polityczne uczestniczą 
w procesie wyborczym i dążą do zdobycia jak największej liczby mandatów 
w parlamencie� Warto w tym miejscu jednak podkreślić, że w systemach, w któ-
rych egzystencja gabinetu uzależniona jest od poparcia większości w legislatywie1, 

1  Choć w podstawowym znaczeniu gabinet jest instytucją węższą niż rząd (stanowi kolegialny 
organ wykonawczy złożony z premiera oraz ministrów ponoszących odpowiedzialność polityczną 
przed parlamentem), to jednak w literaturze przedmiotu terminy te stosuje się zamiennie (por� Jed-
naka, 2004, s� 11 – 12)�

cabinets� They stressed constitutive character-
istics of network perspective and demonstrated 
originality of this approach� Authors presented 
both opportunities and difficulties associated 
with the use of a network perspective, which in 
turn helped to answer the question concerning 
the validity of its application in the study of the 
process of formation of coalition cabinet�

Keywords: coalition office, network perspective, 
political parties

nad koalicjami gabinetowymi, podkreślając rów-
nocześnie jej konstytutywne cechy, świadczące 
o  oryginalności proponowanego podejścia� 
Przedstawiono zarówno szanse, jak i trudności 
związane z wykorzystaniem perspektywy siecio-
wej, co w konsekwencji pozwoliło odpowiedzieć 
na pytanie dotyczące zasadności jej zastosowania 
w badaniach nad procesem formowania koalicji 
gabinetowej�

Słowa kluczowe: koalicje gabinetowe, perspek-
tywa sieciowa, partie polityczne
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raczej rzadko zdarzają się sytuacje, w których jedno ugrupowanie wprowadza 
do parlamentów taką liczbę deputowanych, która pozwalałaby na samodzielne 
rządzenie (zob� Antoszewski, 2008, s� 348)� W większości przypadków niezbędne 
jest rozpoczęcie przetargów koalicyjnych pomiędzy partiami posiadającymi 
reprezentację w legislatywie, których celem jest znalezienie wzajemnie korzyst-
nego porozumienia i stworzenie trwałego sojuszu rządowego2� Jeśli perspektywa 
sieciowa wykorzystywana jest w badaniach dotyczących funkcjonowania partii 
politycznych, to istnieją również przesłanki, że może ona zostać zastosowana 
w eksploracji procesu formowania koalicji gabinetowej, która de facto tworzona 
jest przez te ugrupowania�

W związku z powyższymi ustaleniami celem autorów niniejszego artykułu 
jest rozpoznanie zasadności zastosowania perspektywy sieciowej w badaniach 
nad procesem formowania koalicji gabinetowej, a także możliwości i trudności 
z tym związanych� W trakcie rozważań autorzy zamierzają odpowiedzieć na 
następujące pytania badawcze: w jaki sposób rozwijały się badania z wykorzy-
staniem perspektywy sieciowej? Jakie są podstawowe założenia tej perspektywy? 
Jakie metody wykorzystuje się w badaniach z wykorzystaniem perspektywy 
sieciowej? W jaki sposób perspektywa ta wpisuje się w tradycję badań nad 
koalicjami gabinetowymi? Jaka jest zasadność wykorzystania perspektywy 
sieciowej w badaniach nad procesem formowania sojuszy rządowych? Oraz 
jakie możliwości i trudności wiążą się z wykorzystaniem podejścia sieciowego 
w analizie procesu tworzenia koalicji gabinetowej?

Tekst niniejszego artykułu podzielony został na pięć części, w  których 
opisano kolejno: historię perspektywy sieciowej, jej główne założenia, metody 
badań sieciowych, zasadność wykorzystania perspektywy sieciowej w badaniach 
nad procesem formowania koalicji gabinetowych oraz możliwości i trudności 
wynikające z jej zastosowania w tym obszarze� Konkluzje z podjętych rozważań 
przedstawiono w zakończeniu�

Ustalenia zawarte w niniejszym artykule bezpośrednio nawiązują do treści 
książki obu autorów zatytułowanej Formowanie koalicji gabinetowych w perspek-
tywie sieciowej – studium przypadku sojuszu PO-PSL z 2007 roku, która ukazała 
się w 2015 roku nakładem wydawnictwa Atla2� Artykuł powstał na gruncie 
doświadczeń obu autorów, które zdobyli dzięki wykorzystaniu perspektywy 
sieciowej w przeprowadzonych przez nich badaniach�

2  Zgodnie z nomenklaturą przyjętą w polskiej politologii w dalszych rozważaniach termin „ko-
alicja” będziemy stosować zamiennie z terminami „sojusz” oraz „alians”�
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hiStoria perSpektywy Sieciowej

Problemy w zastosowaniu perspektywy sieciowej w politologii wynikają nie 
tylko z licznych niejasności na polu definicyjno-metodologicznym, ale również 
z jej długotrwałej ewolucji, którą umownie można podzielić na dwa okresy: 
wczesnych inspiracji oraz usystematyzowanych badań�

Socjologia była dziedziną nauki, w której powstała perspektywa sieciowa, 
dlatego rozwój tej nauki w dużej mierze determinuje współczesne znaczenie 
badań sieciowych� Jonathan H� Turner opisuje rozwój teorii socjologicznych jako 
wielowątkowy proces postępujący w ramach wyznaczonych przez konkretne 
tradycje badawcze� W interesującym nas przypadku wskazuje on na istnienie 
powiązań pomiędzy współczesnymi teoriami podkreślającymi sieciowość zjawisk 
społecznych (np� szkołą strukturalizmu formalnego Georga Simmela), a takimi 
klasykami socjologii, jak Vilfredo Pareto, czy nawet Karol Marks (Turner, 2004, 
s� 335)� Czasowy dystans tworzenia owych klasycznych teorii nie umniejsza 
znaczenia „okresu inspiracji” dla rozwoju perspektywy sieciowej – wyznaczył 
on dwa cele badań, które stały się drogowskazem dla przyszłych teoretyków, 
do których Barry Wellman zaliczył badanie znaczenia nieformalnych, niezhie-
rarchizowanych powiązań między jednostkami oraz dążenie do eksploracji 
relacji społecznych, prowadzonych z matematyczną precyzją (Wellman, 1983, 
s� 155 – 156, 159 – 160)�

Pierwsze udane próby osiągnięcia tak zdefiniowanych celów w formie analizy 
sieciowych powiązań społecznych wiążą się z dwudziestoleciem międzywo-
jennym, które wyznacza symboliczny początek okresu usystematyzowanych 
i świadomych badań wykorzystujących sieć jako główną kategorię analityczną, 
do czego w  olbrzymim skrócie sprowadza się nowa perspektywa� Jednym 
z pierwszych badaczy okresu usystematyzowanych badań sieciowych był Jacob 
Levy Moreno, który w swych pracach wprowadził podstawy socjometrii oraz 
zastosował takie pojęcia, jak pole czy przestrzeń relacji społecznych (Scott, 2011, 
s� 21)� Co więcej, zapoczątkował on użycie „socjogramów”, czyli diagramów 
obrazujących relacje społeczne w postaci sieci połączonych punktów� Procedura 
ta stała się najbardziej popularnym aspektem badań sieciowych, który z czasem 
rozwinął się w odrębną metodę zwaną analizą sieci społecznych (Social network 
analysis – SNA)�

Rozwój metody SNA przez wielu badaczy jest utożsamiany z  ogólnym 
rozwojem badań sieciowych, co prowadzi jednak do licznych nieporozumień 
na poziomie teoriopoznawczym� Dla przykładu Dominik Batorski twierdzi, 
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że „(…) analiza sieci to coś więcej niż zastaw miar i narzędzi� To paradygmat 
i sposób podejścia do rzeczywistości społecznej” (Batorski, 2008, s� 171)� Jeremy 
Boissevain uważa natomiast, że analiza sieci, choć nie jest nawet teorią, to posiada 
jednak teoretyczne implikacje (Boissevain, 1979, s� 392)� Kluczowe wydaje się 
uznanie przyjętego w niniejszej pracy rozróżnienia pomiędzy SNA, która choć 
niezwykle popularna, pozostaje jedynie pojedynczą metodą badawczą, a perspek-
tywą sieciową, która choć nie jest jasno określonym paradygmatem, to jednak 
wyznacza specyficzną optykę badań oraz sposób użycia poszczególnych metod, 
narzędzi i technik�

Takie rozumienie perspektywy sieciowej potwierdza dalszy rozwój badań 
sieciowych, które Frances S� Berry i inni proponują opisywać w kontekście 
kilku oddzielnych tradycji naukowych dotyczących różnych obszarów nauki: 
socjologii, zarządzania oraz politologii (Berry i in�, 2004, s� 539 – 552)�

W obszarze socjologii centrum omawianej tradycji stanowią prace wspo-
mnianego już Simmela oraz jego kontynuatorów, a także dorobek Richarda 
M� Emersona badającego sieciowy wymiar wymiany społecznej� W obszarze 
public management do klasycznych należy zaliczyć prace takich autorów jak 
Gareth Morgan, twórcy koncepcji sieciowej współzależności instytucjonalnej, 
oraz Elinor Ostrom, badającej sieciowy wymiar kooperacji wewnątrzinstytucjo-
nalnej� Ze względu na poruszaną tematykę na szerszą uwagę zasługuje tradycja 
badań politologicznych�

Podobnie jak w przypadku socjologii pionierów użycia perspektywy sieciowej 
w obszarze badań politologicznych należy szukać w okresie dwudziestolecia 
międzywojennego� Za symboliczny początek badań w świetle tej perspektywy 
może uchodzić praca The identification of blocs in small political bodies Stuarta 
Rice’a z 1927 roku (McClurg, Lazer, 2014, s� 1 – 4; por� Rice, 1927, s� 619 – 627). 
Rozwój badań sieciowych w politologii postępował jednak zdecydowanie wol-
niej niż w przypadku socjologii i przez wiele lat opierał się głównie na pracach 
pojedynczych autorów, takich jak np� Ithiel de Sola Pool� Badania podkreślające 
rolę nieformalnych i poziomych struktur interakcji zdobyły większą popularność 
dopiero wraz z powstaniem prac z zakresu psychologii politycznej, analizujących 
wpływ małych sieci społecznych na zachowania wyborcze� Kluczowymi repre-
zentantami tego nurtu badań byli m�in� Paul Lazarsfeld oraz Bernard Berelson 
(Huckfeldt, 2014, s� 46)

Dalszy rozwój podejścia sieciowego obejmował zarówno badania dotyczące 
problematyki decentralizacji oraz zarządzania sieciowego (analizowane m�in� 
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przez Davida Marsha i Rodericka A�W� Rhodesa (zob� Rhodes, Marsh, 1996, 
s� 210 – 222), jak również mechanizmy funkcjonowania sieci patronażu i korupcji 
(opisywane m�in� przez Thomasa Guterbocka (zob� Guterbock, 1980)� Ważnym 
impulsem w procesie adaptacji perspektywy sieciowej do badań politologicznych 
był rozwój teorii podkreślających wpływ nieformalnych sieci społecznych na 
funkcjonowanie instytucji politycznych, który zapoczątkowały m�in� prace 
Roberta Putnama (Lazer, 2011, s� 61)� Prawdziwą rewolucję popularyzującą 
badania sieciowe przyniosło jednak dopiero pojawienie się i upowszechnienie 
Internetu, którego sieciowa konstrukcja wpływa obecnie na wszystkie aspekty 
funkcjonowania rzeczywistości społeczno-politycznej� Za pomocą nowej per-
spektywy analizowana jest zarówno cyfryzacja tradycyjnych obszarów badań 
politologicznych (takich jak funkcjonowanie ruchów społecznych), jak również 
powstawanie zupełnie nowych zjawisk i procesów społeczno-politycznych, np� 
e-government (zob� Carrizales, 2004, s� 130 – 139)�

Reasumując, historia i rozwój perspektywy sieciowej wskazuje kilka możli-
wych przyczyn powstawania trudności w pełnym wykorzystaniu jej możliwości 
w obszarze badań politologicznych, które zostaną rozwinięte w dalszej części 
artykułu:

1� problemy wynikające z konieczności przystosowania zestawu narzędzi 
badawczych powstałych i rozwijanych w obszarze innej dziedziny nauki 
– socjologii,

2� problemy wynikające z braku powszechnej zgody teoretyków co do pozycji 
perspektywy sieciowej w strukturze metodologii badań politologicznych 
(poziom metody czy paradygmatu),

3� problemy wynikające z różnorodności przedmiotów badań, do których 
stosowana bywa analiza sieci, bez odpowiedniej oceny ich wpływu na 
proces realizacji badań�

Mając na uwadze te ograniczenia, autorzy dokonają syntezy podstawowych 
założeń omawianej perspektywy sieciowej, która będzie obejmować zarówno 
próbę jej definicji, jak i oceny jej przydatności w kontekście badań nad procesem 
formowania koalicji gabinetowej�
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podStawowe założenia perSpektywy Sieciowej

Badania realizowane z wykorzystaniem perspektywy sieciowej charakteryzują 
się przenikaniem założeń paradygmatów strukturalistycznego i behawioralnego� 
Świadczą o tym dwie cechy, które można uznać jako konstytutywne dla definicji 
tej perspektywy:

•  postrzeganie jednostki jako funkcjonującej nieautonomicznie – kon-
centracja uwagi badacza na szerszych strukturach warunkujących jej 
oddziaływanie,

•  rozszerzanie badań nad formalnymi, hierarchicznymi strukturami spo-
łecznymi o nieformalne, poziome relacje współwarunkujące funkcjono-
wanie istniejącego porządku społecznego (w tym politycznego) (Knoke, 
2003, s� 107 – 108)�

W tak rozumianej perspektywie badawczej akcentuje się relacje wymiany 
zasobów oraz komunikację zachodzącą pomiędzy aktorami w sieci� Zgodnie 
z tym opisem cytowany wcześniej Wellman wskazuje, że zakorzenienie badań 
sieciowych w dwóch różnych paradygmatach prowadzi do powstania dwóch 
orientacji wewnątrz omawianej perspektywy:

•  orientacji formalistycznej – skupiającej się na topologii sieci oraz powta-
rzających się wzorach istniejących interakcji,

•  orientacji strukturalistycznej – skupiającej się na formułowaniu przewidy-
wań dotyczących szerszego oddziaływania sieci, opisywanej jako struktura 
nieredukowalna do prostej sumy składających się na nią części (Wellman, 
1983, s� 160)�

Pomimo tej wewnętrznej różnorodności badania prowadzone zgodnie 
z założeniami perspektywy sieciowej charakteryzują się wyraźnym przejściem 
z opisów kategorialnych, bazujących na atrybutach badanych jednostek, do opi-
sów relacjonalnych, obrazujących dynamikę interakcji zachodzących w obrębach 
opisywanych struktur� W takim opisie aktorzy i ich interakcje postrzegani są jako 
nierozerwalnie splecione ze sobą fenomeny� Przejście to wynika z odmiennego 
sposobu postrzegania interakcji społecznych oraz specyficznego użycia technik 
pomiarowych, odchodzących od narzędzi typowych dla statystyki na rzecz 
narzędzi umożliwiających badanie dynamiki struktur połączeń (Wellman, 1983, 
s� 170)�
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Metody i techniki badań Sieciowych

Specyficzny charakter badań sieciowych decydujący o możliwości wyróżnienia 
osobnej perspektywy badawczej ujawnia się na każdym etapie procesu badaw-
czego:

1� etapie zbierania informacji oraz określenia podstawowych mierników,
2� etapie systematyzowania badań oraz pogłębionej analizy,
3� etapie tworzenia konkluzji oraz prezentacji wyników badań�
Schemat badań realizowanych według perspektywy sieciowej różni się 

w zależności od przedmiotu badań oraz dziedziny nauki wykorzystującej dane 
badania� Dostosowanie badań sieciowych do procesu formowania koalicji gabi-
netowej zostanie omówione w dalszej części pracy, jednak dla precyzji wywodu 
również w tym miejscu przedstawione zostaną generalne różnice w procedurach 
badań, widoczne w obszarach badań socjologicznych oraz politologicznych�

Etap zbierania danych rozpoczyna się od szczegółowego określenia przed-
miotu badań, a także wyróżnienia jego cech oraz zmiennych, które stanowić 
będą podstawę analizy� W badaniach socjologicznych przeprowadzanych zgod-
nie z założeniami perspektywy sieciowej najczęściej wybierane są te aspekty 
funkcjonowania struktur społecznych, które podkreślają ich niehierarchiczną 
budowę oraz umożliwiają ich zmatematyzowany opis bazujący na teorii gra-
fów� Zbierane są te dane, które w procesie agregacji ujawniają powtarzające się 
schematy, tworzące wzorce zachowań� W ich pomiarze wykorzystuje się metody 
i techniki zarówno badań jakościowych, jak i ilościowych, do których można 
zaliczyć kwestionariusze osobowe, ankiety, wywiady (w tym np� wywiad nar-
racyjny, wywiad swobodny ze standaryzowaną listą poszukiwanych informacji 
oraz zogniskowany wywiad grupowy), a także rejestry aktywności wybranych 
jednostek, które tworzone są przy użyciu inwigilacyjnych możliwości nowych 
technologii informacyjno-komunikacyjnych� Takie pomiary dostarczają danych 
o charakterze ilościowym, jak i jakościowym, które cechują się szczegółowością 
oraz dogłębnością, co pozwala na wnikliwą analizę bliskości i złożoności relacji 
pomiędzy aktorami w sieci�

W analizach politologicznych realizowanych według założeń perspektywy 
sieciowej tylko część badań można wykonać za pomocą wskazanych wyżej 
narzędzi badawczych� Wiąże się to m�in� z silną hierarchizacją struktur politycz-
nych – niektóre obszary badań politologicznych dotyczą tylko wąskiego obszaru 
funkcjonowania elit politycznych, co uniemożliwia określenie uśrednionych 
jednostek badawczych, bądź też próby reprezentatywnej dla szerszej zbiorowości� 



72 ATHENAEUM
Polskie Studia Politologiczne

vol. 51/2016

Odmienne są nie tylko metody, ale też źródła pozyskiwanych danych� Informacje 
dotyczące klasy politycznej oraz sieciowych relacji zachodzących wewnątrz niej 
pochodzą często z doniesień prasowych i nierzadko mają niepełny charakter� 
Wymusza to prowadzenie badań o charakterze mieszanym, bądź też jakościo-
wym� Zmiana charakteru badań wiąże się z problemem interpretacji zdobytych 
informacji, co wynika po pierwsze z zastosowania specjalistycznego „języka 
politycznego” (funkcjonalnego typu języka ogólnego) (Trysińska, 2004, s� 9), po 
drugie z problemu wiarygodności informacji dostępnych w mediach�

Etap systematyzacji zgromadzonych danych oraz bezpośredniej analizy 
w przypadku badań socjologicznych polega głównie na opracowywaniu modeli 
zachodzących wewnątrz sieci interakcji, z  uwzględnieniem kierunków ich 
oddziaływania, a także kanałów komunikacji oraz rodzaju zasobów przepły-
wających w sieci� Za pomocą miar wskazujących na częstość oraz częstotliwość 
interakcji przeprowadzana jest analiza:

•  połączeń – ich dystrybucji, przepływowości, scentralizowania, grupowa-
nia, spójności oraz schematów rozgałęzień,

•  pozycji jednostki (lub grupy) w sieci – jej centralności (odległości od 
centrum sieci), liczby oraz charakteru dostępnych dla niej powiązań,

•  relacji diadycznych (pomiędzy dwoma aktorami) – spójności (wynikającej 
z dystansu pomiędzy wybranymi aktorami oraz ilością i rodzajem istnieją-
cych połączeń) oraz wzajemnej równoważności (w jakim stopniu badani 
aktorzy pełnią w sieci podobną rolę) (Borgatti, Mehra, Brass, Labianca, 
2009)�

W badaniach politologicznych przeprowadzonych zgodnie z założeniami per-
spektywy sieciowej analiza również jest skoncentrowana na badaniu takich cech, 
jak: centralność zachodzących interakcji, ich wzajemność oraz bliskość� Różnica 
w stosowanych procedurach badawczych wynika jednak z użycia „mieszaniny” 
danych jakościowych oraz ilościowych opracowywanych nie tylko przy pomocy 
metod statystycznych, ale także takich metod jak analiza zawartości (content 
analysis) (zob� Pisarek, 1983, s� 45)� Użycie mniej precyzyjnych danych jakościo-
wych prowadzi do analizy spekulatywnej, podkreślającej przewagę znaczenia 
aspektów kontekstualnych nad usystematyzowanymi operacjami liczbowymi, 
dominującymi w klasycznej SNA�

Na poziomie formowania wniosków oraz prezentacji rezultatów badań 
w socjologii używane są socjogramy pozwalające na graficzną reprezentację 
relacji zachodzących pomiędzy badanymi jednostkami� Kształt tych reprezen-
tacji jest wynikiem dalszego opracowania uzyskanych pomiarów statystycznych 
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przy użyciu szerokiego wachlarza oprogramowania komputerowego takiego jak 
Ucinet czy Gephi� Formowanie wniosków płynących z tak wytworzonych modeli 
dotyczy głównie wpływu, jaki nieformalne i poziome sieci powiązań wywierają 
na zachowanie pojedynczych jednostek, a także ewentualnych trendów dotyczą-
cych przyszłych przekształceń samej sieci�

W przypadku badań politologicznych sposób opracowywania socjogramów 
wynika z bardziej złożonego procesu identyfikacji podstawowych aktorów sieci 
oraz podstawowych kanałów komunikacyjnych, dokonywanych na podstawie 
analizy danych jakościowych� Brak ukierunkowania na dane statystyczne 
nie zmniejsza znaczenia badania samej sieci, której analiza polega jednak na 
bardziej domyślnym i mniej automatycznym procesie formułowania hipotez 
odnośnie najważniejszych trendów zachodzących w wielomodalnych sieciach 
politycznych�

zaSadność wykorzyStania perSpektywy Sieciowej 
w badaniach nad proceSeM forMowania koalicji 

gabinetowych

Formowanie koalicji gabinetowej jest jednym z najistotniejszych procesów 
politycznych we współczesnych demokracjach liberalnych, charakterystycznym 
zwłaszcza dla reżimów parlamentarno-gabinetowych3, w których egzystencja 
rządu uzależniona jest od poparcia większości deputowanych w legislatywie� 
Ponieważ w wyniku wyborów bardzo rzadko jedno ugrupowanie zdobywa taką 
liczbę miejsc w parlamencie, która pozwalałaby na samodzielne sformowanie 
gabinetu, niezbędne zazwyczaj jest rozpoczęcie przetargów koalicyjnych, których 
celem jest stworzenie trwałego sojuszu rządowego�

Badania nad procesem formowania koalicji gabinetowych prowadzone są 
w dwóch nurtach – logiczno-matematycznym i empirycznym (Antoszewski, 
2008, s� 344 – 347)� Pierwszy z nich nawiązuje do teorii gier i bazuje na wyli-
czeniach prowadzonych w oparciu o arytmetykę parlamentarną� W podejściu 
tym kluczowe pytanie dotyczy warunków, jakie powinna spełniać koalicja, aby 

3 W niniejszym artykule przyjęto wąskie znaczenie terminu reżim polityczny, określające go jako 
ogół norm regulujących stosunki między władzą ustawodawczą (parlamentem) a wykonawczą 
(rządem) , a także pomiędzy poszczególnymi elementami egzekutywy� W tym znaczeniu pojęcie 
reżimu politycznego stosowane jest zamiennie z terminami system lub forma rządu (Antoszewski, 
1999, s� 98)�
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uformowany przez nią gabinet był trwały (Antoszewski, 2008, s� 344)� W związku 
z tym koncepcje tworzone w ramach tego nurtu nie opisują warunków i moty-
wacji, jakie faktycznie skłoniły partie do współpracy, a raczej przedstawiają 
najbardziej prawdopodobny skład trwałego sojuszu i z tego względu nazywane 
są predyktywnymi teoriami koalicji (Havlik, Kopeček, 2009, s� 60)�

Drugie z wymienionych podejść – nurt empiryczny – rozwinęło się w Euro-
pie jako wyraz krytyki ustaleń dokonywanych w ramach nurtu nawiązującego 
do teorii gier� Z tego względu uogólnienia tworzone na kanwie podejścia empi-
rycznego opierają się głównie na podstawie analizy faktycznie funkcjonujących 
koalicji, a nie na interpretacji abstrakcyjnych modeli logiczno-matematycznych� 
Podstawowe założenia nurtu empirycznego w  badaniach nad koalicjami 
gabinetowymi przedstawił Andrzej Antoszewski, który zaliczył do nich m�in� 
ujmowanie koalicji gabinetowych jako jednego z komponentów procesu poli-
tycznego; uwzględnianie wpływu wielu czynników warunkujących tworzenie 
i utrzymanie koalicji, wśród których szczególne znaczenie posiada mechanizm 
systemu partyjnego; użycie analizy porównawczej obejmującej możliwie dużą 
liczbę przypadków i możliwie długi okres; podkreślenie wewnętrznej złożoności 
koalicjantów (partii politycznych), wynikającej z ich struktury organizacyjnej, 
konfliktów wewnętrznych, podziałów na frakcje, rozłamów oraz powstających 
na ich tle odmienności stanowisk co do potencjalnych sojuszy; oraz akcento-
wanie znaczenia powiązań nieformalnych lub częściowo sformalizowanych, do 
których zaliczyć można np� udzielanie zewnętrznego poparcia (Antoszewski, 
2008, s� 346)�

Perspektywa sieciowa, opisana w poprzednich częściach niniejszego artykułu, 
jako ujęcie badawcze przystaje do założeń nurtu empirycznego� Jej zastosowanie 
w rozważaniach nad koalicjami gabinetowymi, będące skądinąd rozszerzeniem 
dotychczas wykorzystywanego katalogu metod badawczych, wydaje się uzasad-
nione i korzystne z co najmniej trzech powodów�

Po pierwsze, partie polityczne będące głównymi uczestnikami koalicji są 
w rzeczywistości sieciami zarówno pojedynczych polityków, jak i mniej lub 
bardziej sformalizowanych frakcji wewnątrzpartyjnych� Taką tezę potwierdzają 
ustalenia m�in� Nelsona Polsby’ego i Mildred Schwartz, którzy w swoich rozwa-
żaniach wypracowali sieciowe definicje partii politycznych, według których są 
to sieci różnorodnych podmiotów działających zarówno wewnątrz formalnych 
struktur, jak i poza nimi (uwypukla się wówczas dwa rodzaje członkostwa: 
formalne i nieformalne, które odnoszą się do całej rzeszy mniej lub bardziej zago-
rzałych „sympatyków” danej partii) (zob� Reichley, 2000, s� 111; Schwartz, 1990, 
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s� 10, za: Parigi, Sartori, 2014, s� 55)� Takie podejście jest zgodne z założeniami 
nurtu empirycznego oraz z opinią Karla von Beyme, który poddając krytyce 
orientację ujmującą partie jako monolitycznych aktorów, wskazał na istotne 
znaczenie, jakie w funkcjonowaniu partii mają relacje interpersonalne oraz 
nieformalne powiązania pomiędzy frakcjami (Beyme, 1985, s� 320, za: Jednaka, 
2004, s� 22)� Prostą implikacją powyższych ustaleń jest stwierdzenie, że również 
koalicje gabinetowe, będące formą kooperacji pomiędzy partiami, powinny być 
traktowane jako sieci wzajemnie oddziałujących na siebie podmiotów� Z tego 
względu wykorzystanie perspektywy sieciowej w badaniach nad procesem 
formowania koalicji gabinetowych należy uznać za pomocne i zrozumiałe�

Po drugie, wykorzystanie perspektywy sieciowej w badaniach nad procesem 
tworzenia sojuszu rządowego jest uzasadnione istotą przetargów koalicyjnych 
stanowiących proces, w którym aktorzy chcący zawrzeć sojusz rządowy angażują 
się w komunikację w celu znalezienia wzajemnie korzystnego porozumienia� 
Ich rozpoczęcie jest niezbędne wówczas, gdy: dla każdej z negocjujących stron 
istnieją takie korzyści, które mogą być osiągnięte jedynie w wyniku kolektywnego 
działania; istnieje wiele różnych sposobów dystrybucji korzyści związanych 
z tym działaniem; oraz żaden aktor nie może narzucić negocjującym stronom 
warunków porozumienia (Lupia, Strøm, 2012, s� 59)� Liderzy partii politycznych 
angażują się w proces przetargów koalicyjnych, ponieważ chcą zarówno zdobyć 
określone stanowiska rządowe, jak również zrealizować głoszone przez siebie 
postulaty programowe (zob� Jednaka, 2004, s� 36)� Zachowując się w sposób 
racjonalny, w trakcie przetargów przedstawiciele partii będą zawsze dążyć do 
maksymalizacji potencjalnych korzyści� Ich zyski są jednak uzależnione od 
posiadanych zasobów, które wnoszone są do powstającego sojuszu i których 
wymiana następuje podczas procesu komunikacji w trakcie przetargów koali-
cyjnych� Podstawowym zasobem jest w tym przypadku liczba posiadanych 
mandatów w parlamencie, jednak należy do nich zaliczyć również pozycję na 
arenie politycznej (np� czy dana partia jest jednym możliwym koalicjantem), 
poparcie określonych grup społecznych, czy też zaplecze fachowe i pozapartyjne� 
Reasumując, przetargi koalicyjne, opierające się na interakcjach oraz wymia-
nie zasobów pomiędzy negocjującymi aktorami, stanowią idealny przedmiot 
badań wykorzystujących perspektywę sieciową, rozpatrujących liczbę oraz typ 
uczestników procesu komunikacji, ich wzajemne powiązania, a także dynamikę 
zachodzących pomiędzy nimi relacji�

Po trzecie, wykorzystanie perspektywy sieciowej jest również uzasadnione 
złożonością i wielopoziomowością tworzenia sojuszu rządowego� W procesie tym 
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bierze udział wiele różnego rodzaju podmiotów, które negocjując ze sobą, wymie-
niają się posiadanymi zasobami, tworząc i wykorzystując wiele różnorodnych 
powiązań, w tym również tych nieformalnych� Ze względu na dążenie do jak 
najlepszego wykorzystania wszystkich zasobów i maksymalizacji potencjalnych 
korzyści, powiązania tworzone i wykorzystywane w procesie zawiązywania 
koalicji gabinetowej mogą mieć różny zasięg i być wielokrotnie złożone� Z tego 
względu, choć formalnie w przetargach koalicyjnych uczestniczą zazwyczaj tylko 
liderzy partyjni, to w rzeczywistości na proces ten mogą oddziaływać również 
aktorzy z różnych poziomów – zarówno z centralnego, odnoszącego się do elity 
partyjnej, jak i peryferyjnego, związanego ze strukturami regionalnymi, czy też 
globalnego, odnoszącego się do podmiotów formalnie pozostających poza struk-
turą partyjną, jednak aktywnie oddziałujących na politykę wewnętrzną danego 
ugrupowania (są to np� organizacje i podmioty wspierające daną partię, jej 
zaplecze fachowe oraz inni istotni sympatycy)� W związku z powyższym wyko-
rzystanie analizy sieci, w której kładzie się nacisk na badanie relacji pomiędzy 
poszczególnymi podmiotami określanymi jako aktorzy uwikłani w sieć (Batorski, 
2008, s� 167), okazuje się zasadne i bardzo pomocne w lepszym zobrazowaniu 
i interpretacji wszystkich powiązań, również tych ukrytych i nieformalnych, 
pomiędzy różnorodnymi uczestnikami wielopoziomowego procesu formowania 
koalicji gabinetowej�

Możliwości i trUdności związane z wykorzyStywanieM 
perSpektywy Sieciowej

Reasumując powyższe rozważania, należy uznać, że zastosowanie perspektywy 
sieciowej w badaniach nad procesem formowania sojuszy rządowych jest zasadne 
i wiąże się z wieloma możliwościami� Perspektywa sieciowa oraz związane z nią 
narzędzia pozwalają bowiem na: szczegółowe rozpatrzenie liczby i typów uczest-
ników biorących udział w procesie tworzenia koalicji gabinetowej, zdobycie 
wiedzy o sposobach komunikacji oraz wymianie zasobów (w tym ich rodzaju) 
pomiędzy negocjującymi aktorami, przeanalizowanie i interpretację formalnych 
i nieformalnych powiązań pomiędzy uczestnikami procesu, a także zobrazowanie 
wielopoziomowości procesu formowania koalicji gabinetowej�

Niestety, choć wykorzystanie perspektywy sieciowej w badaniach nad proce-
sem tworzenia sojuszy rządowych daje wiele możliwości i korzyści, to jednak jej 
stosowanie związane jest również z kilkoma problemami, które dotyczą głównie 
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trudności w zdobyciu szczegółowych i wiarygodnych informacji oraz braku 
tradycji odnoszącej się do kontekstu europejskiego�

Jak wskazaliśmy w poprzedniej części niniejszego artykułu, dane potrzebne 
do analizy właściwości i dynamiki relacji oraz przepływów zasobów pomiędzy 
aktorami uwikłanymi w sieć zdobywa się najczęściej poprzez wnikliwą obserwa-
cję oraz interpretację aktywności i postaw uwzględnianych podmiotów, a także 
komunikacji pomiędzy nimi� W tym celu najczęściej wykorzystuje się opisane 
już metody i techniki badań zarówno jakościowych, jak i ilościowych� Niestety, 
w odniesieniu do rozważań nad procesem formowania koalicji gabinetowej 
katalog możliwych do zastosowania metod badawczych jest bardzo ograniczony� 
Praktycznie niemożliwym jest bowiem np� przeprowadzenie ankiety wśród 
uczestników procesu tworzenia sojuszu rządowego, czy też zorganizowanie zogni-
skowanego wywiadu grupowego z ich udziałem� Jest to spowodowane niechęcią 
polityków najwyższego szczebla do uczestniczenia w tego typu przedsięwzięciach 
oraz poufnością procesu formowania koalicji i realiów rywalizacji politycznej�

Z powyższych względów uzyskanie odpowiednich danych potrzebnych do 
przeprowadzenia badań nad procesem formowania koalicji gabinetowej przy 
wykorzystaniu perspektywy sieciowej jest zadaniem niezwykle trudnym� W tym 
kontekście najprostsze i najefektywniejsze wydaje się wykorzystanie analizy treści 
i materiałów zastanych, do których należy zaliczyć przede wszystkim artykuły 
oraz wywiady publikowane w dziennikach i tygodnikach, których autorzy opisują 
i analizują bieżące wydarzenia polityczne oraz ujawniają ich kulisy� Niestety 
stronniczość mediów masowych, szczególnie w odniesieniu do relacjonowania 
przebiegu wydarzeń politycznych, mocno oddziałuje na wiarygodność uzyskiwa-
nych w ten sposób danych� Z tego względu podczas analizy artykułów prasowych 
warto przyjąć powszechną zasadę, zastosowaną wcześniej m�in� przez Wiesławę 
Jednakę (zob� Jednaka, 2004, s� 8), zgodnie z którą uznaje się informację za mia-
rodajną, jeśli ukazała się w co najmniej w dwóch, odmiennych ideologicznie 
czasopismach� W odniesieniu do polskiego rynku mediów za takie można uznać 
np� „Gazetę Wyborczą” oraz „Rzeczpospolitą”�

Jak już wcześniej wspomniano, inną istotną trudnością związaną z wyko-
rzystaniem perspektywy sieciowej w analizach procesu formowania koalicji 
gabinetowej jest brak tradycji badawczej, w której rozpatrywany był kontekst 
europejski� Choć jednym z wymogów pracy naukowej jest jej oryginalność, to 
jednak posiadanie sprawdzonych wzorców ułatwia odpowiednie zaplanowanie 
właściwego procesu badawczego� Analizy koalicji i partii politycznych wyko-
rzystujące perspektywę sieciową tworzone były dotychczas przede wszystkim 
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w Stanach Zjednoczonych, w których ujęcie to zyskało największą popularność� 
Wśród nich należy wyróżnić prace wspomnianych już Polsby’ego i Schawartz 
oraz m�in� Casey B�K� Dominguez i Matta Grossmanna (postulujących zacho-
wanie równowagi w analizie sieci poprzez podkreślanie znaczenia zarówno 
zewnętrznych aktorów, jak i formalnych struktur partyjnych) (zob� Dominguez, 
2005; Grossmann, Dominguez, 2009), Gregory’ego Kogera, Setha Masketa 
i Hansa Noela (stawiających tezę, że w funkcjonowaniu partii politycznych for-
malny aparat jest tylko częścią rozległej sieci złożonej z grup interesu, wiernych 
darczyńców, pracowników, działaczy, aktywistów czy wreszcie zaprzyjaźnionych 
mediów) (Koger, Masket, Noel, 2009), czy też Jonathana Bernsteina (radzącego, 
aby nie odrzucając analizy sieci, skupić się na znaczeniu wewnątrzpartyjnych 
frakcji politycznych) (Bernstein, 2005)�

Zasadniczą wadą prac wymienionych autorów jest to, że zawarte w nich 
ustalenia odnoszą się do amerykańskiej rzeczywistości politycznej i mogą 
nie znaleźć potwierdzenia w warunkach europejskich� Z tego względu warto 
podkreślić znaczenie pracy Paolo Parigiego i  Laury Sartori, która dotyczy 
nieformalnej koalicji parlamentarnej zawartej we Włoszech w latach 70� XX 
wieku pomiędzy Chrześcijańską Demokracją i Partią Komunistyczną i  jest 
jedną z nielicznych prób wykorzystania analizy sieci w badaniach nad funk-
cjonowaniem europejskich partii politycznych (Parigi, Sartori, 2014, s� 59 – 62)� 
Jeśli natomiast chodzi o polską tradycję badań nad partiami politycznymi, to 
niestety nie dostrzegamy w niej analiz bazujących na perspektywie sieciowej� 
Jak jednak wskazują Katarzyna Sobolewska-Myślik, Beata Kosowska-Gąstoł oraz 
Piotr Borowiec, poważna luka w literaturze przedmiotu dotyczy całego zakresu 
badań nad strukturami wewnętrznymi i organizacją głównych polskich partii 
politycznych (Sobolewska-Myślik, Kosowska-Gąstoł, Borowiec, 2010, s� 9)� Z tego 
względu szczególne znaczenie posiada praca wymienionych autorów, w której 
częściowo zrealizowano założenia perspektywy sieciowej poprzez wykorzystanie 
podobnych modeli funkcjonowania partii takich jak np� stratarchia Richarda 
Katza i Petera Maira (Sobolewska-Myślik i in�, 2010, s� 29)�

Reasumując, opisana w poprzednich akapitach tradycja badań wykorzystu-
jących perspektywę sieciową do analizy funkcjonowania partii politycznych 
wskazuje, że w literaturze przedmiotu na próżno szukać sprawdzonych wzorców 
wskazujących, w jaki sposób zastosować ujęcie sieciowe w badaniu procesu 
formowania koalicji gabinetowej� Z tego względu każdy badacz chcący tego 
dokonać będzie musiał wypracować całkowicie oryginalne i nowatorskie sche-
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maty, których zasadność weryfikowana będzie w trakcie prowadzonych badań 
i dokonywanych analiz�

zakończenie

Poniższy artykuł stanowi w dużej mierze podsumowanie oraz uzupełnienie 
badań przeprowadzonych przez autorów w innym miejscu (zob� Banaś, Zieliński, 
2015), jednak zawarte tu rozważania metodologiczno-teoretyczne potwierdzają 
przypuszczenia autorów, że perspektywa sieciowa może stanowić podstawę 
dla wartościowych badań nad formowaniem koalicji gabinetowych, nawet bez 
odwołania do wspomnianej wcześniejszej pracy autorów�

W artykule omówiona została historia badań sieciowych, dzięki czemu 
ukazano ewolucję zarówno jej podstawowych założeń, jak również zmian zacho-
dzących w doborze oraz sposobie wykorzystywania podstawowych narzędzi 
badawczych� Zasadność wykorzystania perspektywy sieciowej we wskazanym 
obszarze badań przedstawiona była z uwzględnieniem istniejących tradycji 
politologicznych dotyczących badań nad koalicjami gabinetowymi�

W artykule autorzy opisali specyficzny charakter badań sieciowych, który 
decyduje o możliwości wyróżnienia osobnej perspektywy i na który składa się:

•  opis aktorów uwikłanych w  sieć jako jednostek nieautonomicznych 
w swym funkcjonowaniu,

•  skupienie wysiłków badawczych na nieformalnych, poziomych struktu-
rach społecznych,

•  opis badawczy uwypuklający komunikację oraz interakcję pomiędzy 
aktorami sieci, ze szczególnym znaczeniem relacji wymiany zasobów�

Zgodnie z ustaleniami autorów badania nad procesem formowania koalicji 
gabinetowych przy użyciu perspektywy sieciowej wpisują się w nurt empiryczny, 
a o ich potencjalnej przydatności może świadczyć kilka argumentów:

•  partie polityczne będące głównymi uczestnikami koalicji są w rzeczywi-
stości sieciami zarówno pojedynczych polityków, jak i mniej lub bardziej 
sformalizowanych frakcji wewnątrzpartyjnych,

•  koalicje gabinetowe, będące formą kooperacji pomiędzy partiami, powinny 
być traktowane jako sieci wzajemnie oddziałujących na siebie podmiotów,

•  istota przetargów koalicyjnych jest oparta na interakcjach poszczególnych 
polityków, ich wzajemnej komunikacji oraz wymianie zasobów,
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•  złożoność procesu tworzenia sojuszu rządowego oznaczająca, że jednostki 
uczestniczące w procesie tworzą i wykorzystują wiele różnorodnych 
powiązań, w tym również tych nieformalnych, zachodzących na wielu 
poziomach życia politycznego�

Reasumując, użycie perspektywy sieciowej jest szansą na szczegółową analizę 
liczby i typów uczestników biorących udział w przetargach koalicyjnych, komu-
nikacji oraz wymianie zasobów zachodzących między nimi� Użycie perspektywy 
sieciowej może również pozwolić na interpretację formalnych i nieformalnych 
powiązań pomiędzy uczestnikami procesu oraz zobrazowanie jego wielopozio-
mowości�

Oczywiście pełne zaadaptowanie perspektywy sieciowej w badaniach nad 
procesem formowania koalicji gabinetowej wymaga wypracowania procedur 
oraz narzędzi umożliwiających przezwyciężenie licznych problemów metodolo-
gicznych wynikających z braku tradycji naukowych wykorzystujących to ujęcie 
w kontekście europejskim� Mało prawdopodobne jest natomiast przezwyciężenie 
drugiego zasadniczego problemu, jakim jest brak wiarygodnych informacji 
o aktorach biorących udział w tworzeniu koalicji rządowych, ale przeszkodę 
tę należy uznać za integralną część badań politologicznych, która w żadnym 
wypadku nie zmniejsza entuzjazmu autorów odnośnie możliwego użycia zapre-
zentowanej perspektywy w dalszej pracy badawczej�
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— AbstrAkt —

Celem artykułu jest przedstawienie zróżnicowania 
ocen polityków kluczowych partii politycznych po 
wyborach parlamentarnych w 2011 roku w Polsce� 
Przeprowadzona analiza opiera się na założeniach 
teoretycznych dotyczących procesów kształtowa-
nia się postaw politycznych w ich emocjonalnym 
wymiarze, a bazuje na danych zebranych przez 
Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii 
Nauk w  ramach projektu Polskie Generalne 
Studium Wyborcze� Dane zbierane były w okresie 
październik – listopad 2011, więc w  okresie 
bezpośrednio po wyborach parlamentarnych� 
Badaniem objęto 1919 pełnoletnich mieszkańców 
Polski� W opracowaniu wykorzystano wielowy-
miarowe techniki analiz statystycznych w celu 
przedstawienia nowych możliwości analitycznych� 
Analizy prowadzono przy użyciu oprogramowania 
IBM SPSS Statistics 21�

Słowa kluczowe: wybory parlamentarne, 
CATPCA, HCA

— AbstrAct —

The aim of this article is to present the diversity of 
political assessments of key political parties after 
the parliamentary elections in 2011 in Poland� 
The analysis is based on theoretical assumptions 
concerning the processes of formation of political 
attitudes – in their emotional dimension – and is 
based on data collected by the Institute of Political 
Studies of the Polish Academy of Sciences within 
the project Polish General Election Study� The 
data were collected during October–November 
2011, in the period immediately after the parlia-
mentary elections� The study included 1,919 adult 
residents of Poland� The analysis uses multivariate 
statistical analysis techniques in order to present 
new analytical capabilities�

Keywords: parliamentary elections, CATPCA, 
HCA
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tło teoretyczne

Wybory parlamentarne w 2011 roku odbywały się w atmosferze silnej rywali-
zacji między partiami: Platforma Obywatelska (PO) i Prawo i Sprawiedliwość 
(PiS)� Atmosfera wzajemnej krytyki doprowadziła do wprowadzenia do opinii 
publicznej pojęcia wojny polsko-polskiej, które miało oddawać charakter głębokich 
podziałów na scenie politycznej� W tym kontekście ciekawym zagadnieniem 
wydaje się prześledzenie, jak po wyborach liderzy poszczególnych partii byli oce-
niani przez Polaków� Tak sformułowany problem badawczy traktować można jako 
element analizy postaw politycznych� Należy jednak podkreślić, że prowadzona 
analiza dotyczy tylko aspektu emocjonalnego postawy (z pominięciem aspektów 
behawioralnego i poznawczego), a więc przeżyć emocjonalnych wiążących się 
z liderami wiodących ugrupowań politycznych w 2011 roku w Polsce� Zagadnie-
nie kształtowania emocjonalnych komponentów postawy wykracza poza ramy 
niniejszego opracowania� Zasadnym wydaje się jednak przedstawienie podstawo-
wych założeń dotyczących mechanizmów odpowiadających za kształtowanie się 
emocjonalnego komponentu postawy: zjawiska samej ekspozycji, warunkowania 
klasycznego i instrumentalnego oraz przeniesienia (Wojciszke, 2000)�

Zjawisko samej ekspozycji powoduje wzrost sympatii do obiektu na skutek 
habituacji (wygaszenia reakcji negatywnej na nowy, nieznany, a więc potencjal-
nie niebezpieczny obiekt)� Efekt ekspozycji jest szczególnie silny w relacji do 
obiektów mało istotnych dla jednostki� W przypadku ważniejszych dysponuje 
ona większą ilością informacji na ich temat, co zmniejsza znaczenie ekspozycji� 
Zjawisko samej ekspozycji może prowadzić także do znużenia obiektem i przej-
ścia w stosunek obojętny lub wręcz negatywny� Odnosząc ten mechanizm do 
analizowanego zjawiska, można wskazać, że będzie on występować szczególnie 
w okresie okołowyborczym, kiedy liderzy poszczególnych partii starają się być 
bardzo widoczni w mediach� 

Warunkowanie klasyczne to wielokrotne pojawianie się obiektu, któremu 
towarzyszy bodziec, który bez uczenia wywołuje pozytywne lub negatywne 
reakcje emocjonalne, co prowadzi do wykształcenia się pozytywnego lub 
negatywnego stosunku do obiektu� W kontekście prowadzonej analizy można 
przyjąć, że poprzez wielokrotne pojawianie się liderów głównych partii w okresie 
przedwyborczym w towarzystwie znanych i lubianych osób i/lub celebrytów 
przynajmniej część polityków chce wykorzystać mechanizm warunkowania 
klasycznego�
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Przeniesienie ustosunkowania z bodźca wywołującego reakcję emocjonalną 
(pozytywną lub negatywną) na współwystępujący z nim obiekt również wystę-
puje w strategiach sztabów wyborczych poszczególnych partii� W prowadzonej 
analizie możemy założyć, że pojawianie się polityków wygłaszających opinie, 
z którymi potencjalni wyborcy się identyfikują, będzie sprzyjać przenoszeniu 
pozytywnych emocji związanych z poglądami i opiniami na osobę je wygłasza-
jącą i odwrotnie – emocji negatywnych na osobę wygłaszającą poglądy, z którymi 
się nie identyfikują� W okresie okołowyborczym w związku z nasiloną walką 
o elektorat liderzy poszczególnych partii starają się szczególnie wyraźnie formu-
łować swoje poglądy, aby jak najbardziej zdystansować się od swojej konkurencji 
politycznej�

Warunkowanie instrumentalne polega na uczeniu się znaczenia pierwotnie 
obojętnej reakcji dzięki temu, że pojawiają się po niej pozytywne lub negatywne 
dla jednostki zdarzenia (np� opinie czy oceny)� W kontekście analizowanych 
przez nas procesów można zwrócić uwagę na postępujący proces „amerykani-
zacji kampanii parlamentarnych” (Leszczuk-Fiedziukowicz, 2012), gdzie poprzez 
rozdawanie gadżetów i upominków komitety wyborcze starają się oddziaływać 
przynajmniej na część wyborców właśnie poprzez mechanizm warunkowania 
instrumentalnego�

Przywołane powyżej mechanizmy odpowiedzialne za kształtowanie emocjo-
nalnego komponentu postawy bardzo często wykorzystywane były w kampanii 
wyborczej w 2011 roku� Ma to związek z amerykanizacją polskich kampanii 
parlamentarnych (Peszyński, 2009) oraz przekonaniem, że elektorat decyduje się 
na oddanie głosu nie w oparciu o merytoryczną jakość programu danej partii, 
ale właśnie w oparciu o pozytywne bądź negatywne emocje towarzyszące jej 
liderom (Peszyński, 2011)� Warto także podkreślić, że media w swoich relacjach 
bardziej koncentrują się na wizerunku i osobowości kandydata niż na kwestiach 
politycznych, które są o wiele bardziej złożone (Brenner, 2010)� 

W związku z tym, że polskie kampanie parlamentarne są silnie skoncen-
trowane na kandydatach, a nie partiach politycznych (Jeziński 2006, za: Lesz-
czuk-Fiedziukowicz, 2012), zasadne wydaje się analizowanie ocen głównych 
polityków jako podstawowych aktorów kampanii wyborczej� Czas realizacji 
badania sprzyja wyciąganiu wniosków w odniesieniu do prowadzonych w 2011 
roku kampanii wyborczych� Celem niniejszej analizy jest przedstawienie zjawiska 
zróżnicowania ocen liderów głównych partii politycznych w 2011 roku w obrębie 
polskiego społeczeństwa� 
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pytania badawcze

Główne pytanie badawcze, które postawiono w prowadzonej analizie, brzmi: 
Jakie jest zróżnicowanie ocen liderów partii politycznych w kontekście różnic 
poglądów dotyczących sfery gospodarczej i światopoglądowej?

Chcąc uzyskać pełniejszą odpowiedź na tak sformułowane pytanie, posta-
wiono szereg pytań szczegółowych:

A� Jakie są relację między oceną liderów rządzących partii politycznych a poglą-
dami na skali lewica–prawica? 

Podział na skali lewica–prawica jest pewnego rodzaju uproszczeniem – 
modelem, na bazie którego dokonuje się schematyzacja sfery polityki, dzieląc ją 
pod względem aksjologicznym, ideologicznym czy społecznym (Turska-Kawa, 
Wojtasik, 2010)� Autoidentyfikacja respondentów na skali lewica–prawica jest 
dobrym wskaźnikiem wyznaczającym orientacje światopoglądowe w wymiarze 
ekonomicznym i kulturowym (Bobbio, 1996)� Na potrzeby prowadzonej analizy 
przyjęto za Danutą Karnowską, że podział na skali lewica–prawica odnosić 
należy przede wszystkim do kwestii aksjologicznych (Karnowska, 2010)� W kon-
tekście przytoczonych wcześniej rozważań nad kształtowaniem emocjonalnego 
komponentu postawy można założyć, że prezentowanie przez liderów partii poli-
tycznych poglądów, z którymi identyfikują się wyborcy, jest jednym z głównych 
mechanizmów wykorzystywanych w kampanii parlamentarnej�  

B� Jakie są relację między oceną liderów rządzących partii politycznych a poglą-
dami na skali Polska solidarna–Polska liberalna?

W związku z licznymi ograniczeniami, jakie niesie za sobą posługiwanie się 
skalą lewica–prawica, w analizie wykorzystano także autoidentyfikacje respon-
dentów na skali Polska solidarna–Polska liberalna� Podział na tej skali obrazuje 
istotne dla sceny politycznej w omawianym przez nas okresie rozgraniczenie na 
programy polityczne dwóch głównych partii (PiS i PO) oraz podział elektoratu 
na „Polskę Tuska” i „Polskę Kaczyńskiego”� Autoidentyfikacje na tej skali trakto-
wać należy jako wskaźnik postaw w wymiarze głównie ekonomicznym (krytyka 
dotychczasowych reform i Unii Europejskiej vs� modernizacja kraju w oparciu 
o zacieśnioną współpracę z Unią Europejską) (Leszczuk-Fiedziukowicz, 2012)� 
Podobnie jak w przypadku skali lewica–prawica przyjąć można, że opowiadanie 
się przez liderów partii politycznych za jedną z wizji Polski: liberalnej lub soli-
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darnej ma oddziaływać na wyborców poprzez mechanizm przeniesienia emocji 
z określonych poglądów na lidera partii� 

C� Jakie są relację między oceną liderów rządzących partii politycznych a oceną 
rządzących partii politycznych? 

Jak zauważa Wojciech Peszyński, wyrażenie decyzji o poparciu dla danego 
komitetu pod wpływem jego przywódców jest najważniejszym czynnikiem 
determinującym wyborcze decyzje (Peszyński, 2012)� Należy jednak podkreślić, 
że efekt ten jest skorelowany z zawartością wyborczych programów, jak również 
z treścią relacji telewizyjnych z przebiegu kampanii� W świetle przyjętego założe-
nia o postępującej amerykanizacji i personalizacji kampanii wyborczych należy 
się spodziewać, że relacja między oceną partii a oceną jej lidera będzie bardzo 
wyraźna� W tym wypadku również wskazać można na działanie mechanizmu 
przeniesienia emocji, z tym że przeniesienie to może przebiegać zarówno z partii 
w stronę jej lidera, jak i odwrotnie� 

D� Jakie są relację między oceną liderów rządzących partii politycznych a oceną 
funkcjonowania demokracji? 

Karnowska zauważa, że Polacy kojarzą system demokratyczny przede wszyst-
kim z równością ekonomiczną (Karnowska, 2012)� Ukształtowanie myślenia 
o demokracji na przesłankach ekonomicznych nie tylko fałszuje obraz reżimu, 
ale także determinuje poglądy na jego temat� Jednocześnie może być wyrazem 
tęsknoty i nadziei na realizację sprawiedliwości społecznej w systemie, którego 
podstawą jest równość� Z tego względu poziom zadowolenia z funkcjonowania 
demokracji traktować należy raczej jako wskaźnik poziomu zadowolenia z funk-
cjonowania państwa w wymiarze gospodarczym� 

E� Jaki jest rozkład cech demograficznych w  poszczególnych segmentach 
elektoratu wyodrębnionych ze względu na oceny liderów rządzących partii 
politycznych?

Przyjmując założenie o zróżnicowaniu elektoratu w obrębie zwolenników 
poszczególnych liderów ugrupowań politycznych, należy sprawdzić, jak poszcze-
gólne grupy różnią się pod względem cech demograficznych�



88 ATHENAEUM
Polskie Studia Politologiczne

vol. 51/2016

analiza wyników

W niniejszej analizie zdecydowano się wykorzystać dwie techniki analityczne 
w  celu znalezienia odpowiedzi na postawione pytania badawcze� Zanim 
przedstawione zostaną wyniki analizy, zaprezentowane zostaną kroki podjęte 
w procesie analitycznym�

hierarchiczna analiza SkUpień

Techniką, od której rozpoczęto analizę, jest hierarchiczna analiza skupień (HCA)� 
Umożliwia ona wyodrębnienie takich grup obiektów, które są podobne w zbiorze 
między sobą i jednocześnie różnią się między zbiorami� W kontekście prowa-
dzonej analizy celem było zgrupowanie w segmentach respondentów, którzy 
podobnie oceniają swoje sympatie bądź antypatie wobec liderów największych 
ugrupowań politycznych� W analizie wykorzystano zmienne, w których na skali 
jedenastopunktowej respondenci oceniali, na ile podoba się im dany polityk� 
Wykres 1 przedstawia skrótowo decyzje podjęte w procesie analizy�

wykres 1. etapy procesu analitycznego – hca

Źródło: opracowanie własne� 

Nazywając wyodrębnione skupienia, zdecydowano się nawiązać do znanych 
tytułów filmowych, co służyć ma także dodatkowemu podkreśleniu założeń o (1) 
amerykanizacji kampanii wyborczych w Polsce, (2) rosnącej roli popkultury 
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w kreowaniu sceny politycznej (Olczyk, 2009) oraz (3) niskim poziomie wiedzy 
politycznej u polskich wyborców (Łabędź, 2011)�

tabela 1. ocena liderów partii politycznych

Na ile podoba się:

Ward Method Jarosław 
Kaczyński

Donald 
Tusk

Waldemar 
Pawlak

Grzegorz 
Napieralski

Janusz 
Palikot

Skupie-
nia

„Buntownicy 
z powodu” -1,01 -0,37 0,45 0,64 0,28

„Kaczyński – 
ostatni prawy 

i sprawiedliwy”
4,01 -0,72 0,13 -0,65 -2,77

„Przyczajony Tusk, 
ukryty Palikot” -2,96 2,96 -0,10 -0,84 0,93

„W stolicy bez 
zmian” -2,31 4,15 1,80 -0,87 -2,76

Ogółem -0,64 1,38 0,48 -0,38 -0,85

Źródło: opracowanie własne�

Tabela 1 przedstawia skupienia wyodrębnione w toku analizy� W pierwszym 
skupieniu dominujące są postawy niechęci wobec liderów głównych partii 
politycznych: Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska� W drugim skupieniu 
bardzo wyraźnie zaznaczają się zwolennicy Jarosława Kaczyńskiego, w trzecim 
zwolennicy zarówno Janusza Palikota, jak i Donalda Tuska, w czwartym zwo-
lennicy liderów partii koalicyjnych z 2007 roku: Donalda Tuska i Waldemara 
Pawlaka� 

Zgodnie z założeniami metody Warda wyodrębnione skupienia są bardzo 
homogeniczne, mają zbliżoną wielkość i zbliżoną wariancję� Chcąc zinterpre-
tować wyodrębnione skupienia, konieczne wydaje się krótkie przedstawienie 
sytuacji politycznej w kraju w 2011 roku� Na potrzeby prowadzonych analiz 
przyjęto założenie, że ocena polityków wiąże się z poglądami badanych wyzna-
czanymi przez stosunek do prezentowanych przez polityków poglądów głównie 
w sferze gospodarki i obyczajowości�

W pierwszym skupieniu bardzo wyraźne jest negatywne nastawienie do przy-
wódców dwóch głównych partii� Można założyć, że właśnie zjawisko znużenia 
spowodowane efektem ekspozycji odpowiedzialne jest za niskie oceny tych poli-
tyków, którzy najczęściej występowali w mediach i zdecydowanie zdominowali 
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dyskurs polityczny w analizowanym przez nas okresie� Niechęć do liderów PiS 
i PO spowodowana może być także ogólnym zniechęceniem do klasy politycznej 
jako takiej, co potwierdzają także relatywnie niskie oceny pozostałych liderów 
partyjnych zaobserwowane w tym skupieniu�

Analizując ocenę Jarosława Kaczyńskiego, którego zwolennicy znajdują się 
w skupieniu drugim, należy zwrócić uwagę na proces przemian, jakim podlegał 
w owym czasie wizerunek lidera PiS� Na potrzeby kampanii prezydenckiej zrezy-
gnował z poruszania tematu katastrofy smoleńskiej, co po przegranych wyborach 
przypisał wpływowi leków uspokajających i zdymisjonowanych później dorad-
ców� Deklaracja ta zmniejszyła jego wiarygodność i uświadomiła niektórym 
wyborcom grę marketingową i wyrachowanie polityka (Leszczuk-Fiedziukowicz, 
2012)� Kolejna przemiana, szczególnie widoczna w trakcie wyborów parlamen-
tarnych, polegała na krytykowaniu rządowych reform i zdobywaniu elektoratu 
wśród niezadowolonych z  sytuacji gospodarczej kraju� Coraz wyższe ceny 
paliwa i żywności stały się głównym argumentem w przekonywaniu wyborców, 
że „państwo Tuska” źle funkcjonuje� Alternatywą proponowaną przez prezesa 
PiS był program zorientowany na dystansowanie się do pogoni za Zachodem 
i krytykę Unii Europejskiej� W prowadzonej kampanii wyraźnie zaznaczały się 
poglądy konserwatywne zarówno w obszarze gospodarczym, jak i obyczajowym� 

Trzecie skupienie, które łączy pozytywne oceny zarówno Janusza Palikota, jak 
i Donalda Tuska, stanowi wyraźną opozycję w tym wymiarze� Tutaj znajdują się 
ci, którzy mają bardziej liberalne poglądy zarówno w obszarze gospodarczym, 
jak i obyczajowym� Warto w tym miejscu podkreślić, że trzon ideowy, z którego 
wywodzą się Donald Tusk i Janusz Palikot, jest ten sam� Jeszcze w 2010 Janusz 
Palikot w książce Ja, Palikot był obrońcą polityki Platformy Obywatelskiej, na 
czele której stał Donald Tusk� Jednak w roku 2011 swoją strategię wyborczą 
Janusz Palikot już jako lider „Ruchu Palikota” budował głównie na agresywnym 
antyklerykalizmie i kontrowersyjnych postulatach dotyczących aborcji, związków 
partnerskich czy miękkich narkotyków�

W  czwartym skupieniu natomiast, gdzie przeważają pozytywne oceny 
Donalda Tuska i Waldemara Pawlaka z jednocześnie niskimi ocenami Janusza 
Palikota, znajdują się zwolennicy poglądów konserwatywnych w sferze oby-
czajowej, a liberalnych w sferze gospodarczej� Program głoszony przez lidera 
Platformy Obywatelskiej orientował się na modernizację Polski opartą na 
ścisłej współpracy z Unią Europejską� W programie obecne były także postulaty 
dotyczące liberalizacji gospodarki: wprowadzenia podatku liniowego, zmniej-
szenia składek ZUS i wprowadzenia przejrzystości w gospodarce� Zakorzenieniu 
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w świadomości elektoratu PSL nowoczesnego podejścia do rzeczywistości służyła 
świadoma prezentacja w mediach Waldemara Pawlaka, permanentnie korzysta-
jącego z najnowszych urządzeń masowej komunikacji (głównie tableta)� Odwagę 
przywódcy Stronnictwa miał unaoczniać jego skok na motolotni (Peszyński, 
2009)� W skupieniu tym wyraźny jest także wpływ mechanizmu częstej ekspo-
zycji w jego pozytywnym wymiarze – liderzy partii koalicyjnych oceniani są 
bardziej pozytywnie, ponieważ dali się już poznać w roli koalicjantów�

Po wyodrębnieniu opisanych powyżej skupień porównano je pod kątem 
następujących zmiennych demograficznych charakteryzujących respondentów, 
którzy zostali do nich przypisani: poziom wykształcenia, wykonywany zawód, 
wiek, miejsce zamieszkania oraz płeć� Celem tego zabiegu miało być znalezienie 
odpowiedzi na pytanie o to, jakie cechy demograficzne można łączyć z okre-
ślonymi ocenami liderów głównych partii politycznych� Wszystkie zależności 
pomiędzy opisanymi zmiennymi a przynależnością do skupień okazały się 
istotne statystycznie (p<0,05)�

W celu przejrzystego zaprezentowania uzyskanych wyników, przedstawione 
zostaną profile dla każdego z wyróżnionych segmentów sympatii wobec polity-
ków (tabela 2)� Pozwoli to na porównanie skupień pod względem wykorzysta-
nych w analizie cech demograficznych�

tabela 2. profile wyodrębnionych skupień

Wykształcenie Kategoria 
wiekowa

Miejsce 
zamieszkania Kategoria zawodowa

„Buntownicy 
z powodu”

Przeważnie z wykształ-
ceniem zasadniczym 

zawodowym

W wieku od 
18–29 lat

Mieszkają na wsi 
i w miastach od 100 

tys. do 499 tys.

Robotnicy wykwali-
fikowani uczniowie 
i studenci, rolnicy

„Kaczyński – 
ostatni prawy 

i sprawiedliwy”

Wykształcenie podsta-
wowe i gimnazjalne, 

zasadnicze zawodowe

W wieku 
60+ oraz 

50–59
Mieszkają na wsi

Emeryci i renciści, 
pracownicy wykwa-
lifikowani pracujący 

w rolnictwie

„Przyczajony 
Tusk, ukryty 

Palikot”

Wykształcenie wyższe 
magisterskie, pomatu-

ralne i licencjat

W wieku 
18–29 oraz 

30–39

Miasto od 100 tys. 
i więcej (największe 

aglomeracje)

Zawody twórcze, 
emeryci, uczniowie 

i studenci

„W stolicy bez 
zmian”

Wykształcenie 
zasadnicze zawodowe 

i średnie

W wieku 
60+, 50–59 
oraz 40-49

Wieś, miasto 20–50 
tys.

Dyrektorzy, rolnicy, 
emeryci, robotnicy 
wykwalifikowani

Źródło: opracowanie własne�
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W segmencie osób, które przejawiają negatywne nastawienie do przywódców 
dwóch głównych partii politycznych (PO, PiS), znajdują się przeważnie osoby 
młode, które są zniechęcone zdominowaniem sceny politycznej przez dwie partie 
polityczne i pragną zmian� Dominują takie kategorie zawodowe, jak: robotnicy 
wykwalifikowani i brygadziści zatrudnieni poza rolnictwem i leśnictwem oraz 
uczniowie i studenci� Wiązać to można z faktem, że żaden z liderów największych 
partii politycznych nie reprezentował poglądów w wyraźny sposób odwołujących 
się do ich sytuacji� 

Wśród osób, które równie pozytywnie oceniały Donalda Tuska i Janusza 
Palikota, znajdują się osoby pomiędzy 18 a 39 rokiem życia, co może świadczyć 
o bardziej liberalnych poglądach w sferze obyczajowości, charakterystycznych dla 
pokoleń najmłodszych wyborców� Z drugiej strony można odnieść to również do 
zgłaszanych przez Janusza Palikota postulatów dogłębnych zmian i budowania 
wizerunku polityka pochodzącego „spoza układu”, co pozytywnie wpływało na 
jego odbiór w młodszych grupach wiekowych� Równie wyraźnie zaznaczali się 
mieszkańcy miast liczących od 100 000 do 499 999 mieszkańców oraz przed-
stawiciele zawodów twórczych i specjalistów z wyższym wykształceniem, co 
w kontekście mniejszego konserwatyzmu obyczajowego i gospodarczego, jaki 
łączymy z tym skupieniem, wydaje się uzasadnione�

Skupienie sympatyków Jarosława Kaczyńskiego pod względem cech 
demograficznych jest stosunkowo homogeniczne� Dominują osoby z najniż-
szym wykształceniem, nieprzekraczającym poziomu gimnazjalnego, w wieku 
powyżej 50 roku życia, mieszkające na wsi� Jest to prawdopodobnie powiązane 
z poglądami konserwatywnymi, które najlepiej trafiają do kategorii osób słabo 
wykształconych� Dodatkowo to właśnie osoby starsze mają tendencję do silnego 
konserwatyzmu zarówno gospodarczego, jak i obyczajowego� 

W przypadku skupienia, w którym respondenci jednakowo pozytywnie 
oceniali Donalda Tuska i Waldemara Pawlaka, nie ma jasno określonej struktury 
cech demograficznych� Dominującą grupą były osoby w wieku średnim i starsze 
(nieliczna grupa osób młodych)� Tę sytuację można łączyć z zachowawczym 
podejściem osób starszych, odzwierciedlonym w stwierdzeniu „lepsze zło znane 
od nieznanego”� Najczęściej osoby te pochodzą ze wsi lub z małego miasta 
(20–50 tysięcy), posiadają wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie� 
Najliczniej reprezentowane kategorie zawodowe to dyrektorzy, rolnicy, eme-
ryci bądź robotnicy wykwalifikowani� Jest to grupa osób, którym obecny stan 
polityczny odpowiada, bądź nie widzą atrakcyjnej dla siebie alternatywy na 
scenie politycznej�
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analiza techniką głównych Składowych dla zMiennych 
porządkowych i noMinalnych (catpca)

W celu znalezienia odpowiedzi na postawione pytania szczegółowe zdecydo-
wano się na stworzenie mapy percepcyjnej obrazującej zależności pomiędzy 
wybranymi zmiennymi a wyodrębnionymi skupieniami� Wybrano Analizę 
Głównych Składowych dla zmiennych porządkowych i nominalnych (CATPCA)� 
W technice tej nacisk kładzie się na graficzne przedstawienie zależności między 
zmiennymi� Jest to technika eksploracyjna pozwalająca na znalezienie powiązań 
między zmiennymi o różnym poziomie pomiaru (Meulman, Heiser, Van der 
Kooij, 2004)� Zastosowanie CATPCA pozwoliło znaleźć odpowiedź na posta-
wione pytania badawcze� W celu bardziej klarownej prezentacji wyników, analiza 
z wykorzystaniem techniki CATPCA została podzielona na dwie części� 

W pierwszej części przedstawione zostały wyniki analizy zależności między 
skupieniami a oceną rządzących partii politycznych� Celem było zobrazowanie 
relacji między nimi a tym, jak oceniane są partie polityczne� W analizie wyko-
rzystano następujące zmienne:

− skupienia wyodrębnione metodą Warda – cztery skupienia, wybrano 
poziom nominalny wielokrotny;

− grupa zmiennych, które odnoszą się do tego, na ile respondentowi podoba 
się PiS, PO, SLD, PSL, RP – zmienna porządkowa (skala jedenastopunk-
towa)� Wybrano poziom porządkowy sklejany�

Podsumowanie jakości wypracowanego modelu przedstawia tabela 3:

tabela 3. jakość modelu pierwszego

Wymiar Alfa Cronbacha wartość własna Wyjaśniona wariancja

1 0,746 2,643 44%

2 0,442 1,584 26%

Ogółem 0,859 3,523c 70%

Źródło: Opracowanie własne�

Współczynniki dobroci dopasowania (wartości własne, wyjaśniona wariancja 
oraz alfa Cronbacha) i układ wykresu ładunków i kategorii oraz wykresy trans-
formacji świadczą pozytywnie o zaproponowanym modelu�

Chcąc zapewnić czytelność prezentowanych danych, zdecydowano się na 
sporządzenie dwóch wykresów� Wykres 2 obrazuje relacje między oceną partii 
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politycznych a wyodrębnionymi skupieniami� W celu klarownej wizualizacji 
uzyskanych wyników rzutowano środki ciężkości stworzonych segmentów 
na zmienne, dotyczące oceny partii politycznych, co pozwoliło na wskazanie 
kontrastów między ugrupowaniami politycznymi�

wykres 2. wyodrębnione skupienia a oceny partii politycznych

Źródło: Opracowanie własne�

Z przedstawionych powyżej danych wynika, że wśród zwolenników partii 
Prawo i Sprawiedliwość największy udział ma skupienie drugie, czyli zwolennicy 
Jarosława Kaczyńskiego� Jest to mocny argument na rzecz tezy o amerykanizacji 
i personalizacji kampanii parlamentarnych� Należy również zauważyć, iż wśród 
zwolenników tego ugrupowania, najgorzej reprezentowane jest skupienie Przy-
czajony Tusk, ukryty Palikot, co może świadczyć o zdecydowanej niechęci wobec 
liberalnych poglądów w sferze obyczajowości reprezentowanych przez Janusza 
Palikota�

Wśród osób wyrażających pozytywny stosunek do Platformy Obywatelskiej 
oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego największy udział ma czwarte skupie-
nie – W stolicy bez zmian, są to zwolennicy liderów partii koalicyjnych z 2007 
roku: Donalda Tuska i Waldemara Pawlaka� W przypadku SLD podobny udział 
ma zarówno skupienie czwarte, jak i trzecie, są to zwolennicy Donalda Tuska 
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albo z Januszem Palikotem, albo z Waldemarem Pawlakiem� Wynik ten trudno 
jednoznacznie zinterpretować� Natomiast wśród osób pozytywnie oceniających 
Ruch Palikota, największy udział ma skupienie Przyczajony Tusk, ukryty Palikot, 
co potwierdza tezę o amerykanizacji i personalizacji kampanii parlamentarnych� 
Równie wysoki wynik wśród sympatyków Ruchu Palikota uzyskało skupienie 
Buntownicy z powodu� Może to świadczyć o postrzeganiu partii Janusza Palikota 
jako ugrupowania walczącego z głównym nurtem polskiej polityki, pragnącego 
wprowadzić radykalne zmiany w państwie�

W drugiej części analizy wyodrębnione skupienia zestawiono z poglądami 
politycznymi na skali lewica–prawica, poglądami na skali Polska solidarna–Pol-
ska liberalna oraz oceną funkcjonowania demokracji, po to, aby sprawdzić, czy 
istnieje jakaś zależność między oceną liderów partii politycznych a poglądami 
politycznymi elektoratu�

W niniejszym modelu ponownie wykorzystano cztery wcześniej wyodręb-
nione segmenty, w celu sprawdzenia relacji między nimi a dobranymi zmien-
nymi� W analizie wykorzystano następujące zmienne:

− skupienia wyodrębnione metodą Warda – cztery skupienia, wybrano 
poziom nominalny wielokrotny;

− własne poglądy na skali lewica–prawica – zmienna porządkowa (skala 
jedenastopunktowa z  wartością środkową), ustawiona na poziomie 
porządkowym sklejanym;

− własne poglądy na skali Polska solidarna–Polska liberalna – zmienna 
porządkowa (skala jedenastopunktowa z wartością środkową), ustawiona 
na poziomie porządkowym sklejanym;

− zadowolenie z funkcjonowania demokracji w Polsce – zmienna porząd-
kowa (skala czteropunktowa), ustawiona na poziomie porządkowym 
sklejanym� 

Podsumowane jakości modelu przedstawia poniższa tabela:

tabela 4. jakość modelu drugiego

Wymiar Alfa Cronbacha Wartość własna Wyjaśniona wariancja

1 0,614 1,855 46%

2 0,4 1,429 36%

Ogółem 0,842 2,712 82%

Źródło: Opracowanie własne�
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Współczynniki dobroci dopasowania (wartości własne, wyjaśniona wariancja 
oraz alfa Cronbacha) i układ wykresu ładunków i kategorii oraz wykresy trans-
formacji świadczą pozytywnie o stworzonym modelu�

Wykres 3 prezentuje łącznie relacje między wyodrębnionymi skupieniami 
a stopniem zadowolenia z funkcjonowania demokracji w Polsce oraz poglądami 
wyrażonymi na skali Polska solidarna–Polska liberalna oraz poglądami na skali 
lewica–prawica�

wykres 3. wyodrębnione skupienia a poglądy na skali lewica–prawica, poglądy nt. polski 
liberalnej–polski solidarnej oraz opinii z zadowolenia demokracji w polsce

Źródło: Opracowanie własne�

Dane zaprezentowane na powyższym wykresie sugerują, że skala lewica –pra-
wica jest powiązana ze skalą Polska solidarna–Polska liberalna� Wskazywać może 
to na komplementarny stosunek podziału Polska liberalna–Polska solidarna 
w stosunku do podstawowego modelu podziału na skali lewica–prawica, na 
co zwracano uwagę w teoretycznej części opracowania� Zwolennicy Jarosława 
Kaczyńskiego lokują się blisko krańcowych punktów skal: prawica i Polska libe-
ralna� Wynik ten potwierdza postrzeganie lidera partii Prawa i Sprawiedliwość 
jako reprezentanta poglądów prawicowych i konserwatywnych� Po przeciwnej 
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stronie skal Polska liberalna i lewica lokują się osoby oceniające pozytywnie 
zarówno Janusza Palikota, jak i Donalda Tuska� Potwierdza to funkcjonujący 
wyraźny podział na „Polskę Tuska” i „Polskę Kaczyńskiego”� Może też świadczyć 
o tym, iż sympatykom liderów Platformy Obywatelskiej i Ruchu Palikota bliżej 
jest do poglądów liberalnych w sferze gospodarczej i obyczajowej, co łączone 
jest tradycyjnie z poglądami lewicowymi� Na środku skali natomiast lokują się 
zwolennicy Donalda Tuska i Waldemara Pawlaka, są oni jednocześnie najbar-
dziej zadowoleni z funkcjonowania demokracji w Polsce� Tłumaczyć można 
to także z perspektywy wyników wyborów w 2011 roku, w których Platforma 
Obywatelska zwyciężyła� Rozczarowani politykami (Buntownicy z powodu) są 
niezadowoleni z funkcjonowania demokracji w Polsce, co nie dziwi w kontekście 
przedstawionych wcześniej rozważań� 

podSUMowanie

Wybory parlamentarne w 2011 roku odbywały się w atmosferze silnej rywalizacji 
między partiami Platforma Obywatelska (PO) i Prawo i Sprawiedliwość (PiS)� 
Atmosfera wzajemnej krytyki doprowadziła do wprowadzenia do opinii publicz-
nej pojęcia wojny polsko-polskiej, które miało oddawać charakter głębokich 
podziałów na scenie politycznej� 

Polskie kampanie parlamentarne są silnie skoncentrowane na kandydatach, 
a nie partiach politycznych� Postępujący proces amerykanizacji i personalizacji 
kampanii parlamentarnych sprzyja wykorzystywaniu w kampaniach mecha-
nizmów odpowiadających za kształtowanie się emocjonalnego komponentu 
postawy, z pomięciem roli merytorycznego programu wyborczego�

Ocena liderów partii politycznych powiązana jest z  subiektywną oceną 
zadowolenia z funkcjonowania demokracji, sympatiami do partii politycznych, 
poglądami wyrażanymi na skali lewica–prawica oraz poglądami wyrażanymi na 
skali Polska liberalna–Polska solidarna�

Pod względem sympatii politycznych respondentów można zgrupować 
w cztery klasy: zrażonych do przedstawicieli głównych partii (PO i PiS), zwolen-
ników Jarosława Kaczyńskiego, zwolenników Donalda Tuska i Janusza Palikota 
oraz zwolenników liderów dotychczasowych partii koalicyjnych (PO i PSL)�
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voegelinowSka koncepcja SyMboli 
politycznych.  

teoria i zaStoSowania

voegelin’S notion of political SyMbolS.  
theory and application

Michał Kuź*

* Uczelnia Łazarskiego, Katedra Międzynarodowych Stosunków Politycznych�

— AbstrAkt —

Poniższy artykuł stanowi refleksję nad zastosowa-
niem teoretycznej kategorii symboli politycznych 
w ujęciu Erica Voegelina do badań politologicznych 
oraz praktycznych problemów współczesnego 
prawa i polityki� Oryginalny wkład badawczy tego 
tekstu stanowi przy tym prześledzenie rozwoju 
koncepcji symboli politycznych u  Voegelina 
i skupienie się na wczesnych, rzadko opisywanych 
tekstach tegoż autora� Konkluzją jest obserwacja, 
iż voegelinowska kategoria symboli politycznych 
to narzędzie znacznie powiększające nasze możli-
wości poznawcze i otwierające nowe pola dialogu 
społecznego� Kategoria ta przezwycięża bowiem 
nieprzystający już w pełni do współczesnej poli-
tyki podział na religie i ideologie, a równocześnie 
unika problemów charakterystycznych dla myśli 
politycznej Carla Schmitta i pozwala na bardziej 
szczegółową analizę niż upraszczające huntingto-
nowskie pojęcie cywilizacji�

Słowa kluczowe: Voegelin, symbole, politologia, 
religia, ideologie

— AbstrAct —

This article examines the theoretical category of 
political symbols as proposed and developed by 
Eric Voegelin� The main focus is the usefulness 
of political symbols for politics, political analysis, 
and law� The original element of this study is 
a description of the genesis of the concept with 
a special focus on Voegelin’s early works, which 
are rarely mentioned in other similar analyses� 
The study concludes that political symbols are 
a  theoretical tool that opens new avenues of 
research and can facilitate public dialogue in 
modern societies� Voegelin’s political symbols 
overcome the division into religion and ide-
ologies� Moreover, the theory avoids some of the 
pitfalls that are characteristic of Carl Schmitt’s 
philosophy and enables a more nuanced analysis 
than the one based on the Huntingtonian cat-
egory of civilizations�

Keywords: Voegelin, symbols, political science, 
religion, ideologies
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wprowadzenie

Eric Voegelin jest uznawany za jednego z najwybitniejszych historyków myśli 
politycznej XX wieku (por� zwłaszcza: Germino, 1979; Legutko, 1985; Wielom-
ski, 1999; Trepanier, McGuire, 2011), a w niektórych kręgach za wybitnego 
filozofa polityki po prostu (por� zwłaszcza: Dorosz, 2010; Sandoz, 2013)� Jego 
pisma spotykają się z rosnącym zainteresowaniem zarówno w Niemczech1, 
w których się urodził, jak i w USA2, gdzie pisał i wykładał przez większą część 
swojego życia� Również polski czytelnik miał już okazję zapoznać się z kilkoma 
tłumaczeniami pism oraz tekstami wprowadzającymi w arkana jego myśli (por� 
E� Voegelin, tłum� 1957/1992; tłum� 1994; tłum� 1957/2009; tłum� 1957/2011; 
tłum� 1975/2011b; tłum� 1957/2014; tłum� 1956/2015)3� Zarówno w polskim, 
jak i zachodnim piśmiennictwie jego myśl określana jest jednak jako trudna, 
hermetyczna i „wymagająca samozaparcia” (Wielomski, 1999, s� 35)� Równocze-
śnie jednak nawet najznamienitsi voegeliniści, jak choćby Ellis Sandoz, bardzo 
łatwo przyjmują manierę samego „mistrza” i uciekają w efektowne metafory, 
nie objaśniając, jakie pożytki z koncepcji Voegelina mogą czerpać bardziej 
praktycznie zorientowane gałęzie nauk społecznych, czy też polityka i prawo 
po prostu� Sprawia to, że voegelinizm egzystuje na obrzeżach mainstreamowej 
politologii lub też jest łatwo redukowany do historycznie ciekawej, ale dziś już 
przebrzmiałej krytyki rasizmu i totalitaryzmu z pozycji innych niż tradycja 
liberalna lub socliberalna� 

Celem niniejszego artykułu nie jest jednak zaprezentowanie kolejnego 
przekrojowego wstępu do myśli Voegelina� Ma on raczej za zadanie skupić się 
na oryginalnym podejściu teoretycznym Voegelina i tym, jakie wnioski można 
z niego wyciągnąć w przypadku bardziej szczegółowych badań politologicznych, 
kształtowania debaty publicznej oraz działań prawno-politycznych� Wyjściowe 
pytanie jest tu następujące: jakie elementy myśli Voegelina są wciąż ważne i aktu-
alne dla współczesnego europejskiego politologa oraz polityka? Odpowiedzią 

1  Godna uwagi jest zwłaszcza działalność wydawnicza i naukowa Eric-Voegelin-Archiv am Ge-
schwister-Scholl-Institut für politische Wissenschaft der Ludwig-Maximilian-Universität 
München� 

2  Warto wspomnieć przede wszystkim działalność wydawniczą Eric Voegelin Institute at Louisia-
na State University� W USA działa też redakcja międzynarodowego internetowego czasopisma na-
ukowego poświęconego myśli Voegelina „Voegelin View”. [Wszystkie wymienione w przypisie 1 i 2 
instytucje posiadają strony internetowe, na których przedstawiają szczegóły swojej działalności. Autor 
współpracuje okazjonalnie z „Voegelin View”, a w przeszłości współpracował także z EVI]�

3  Zobacz również pracę Agaty Miętek i Michała J� Czarneckiego (2010)�
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jest zaś konstatacja, że jest to voegelinowska koncepcja symboli politycznych� 
Pozwala ona bowiem w wymiarze praktycznym na przezwyciężenie charaktery-
stycznego dla współczesnych europejskich nauk społecznych ostrego podziału 
na badania idei politycznych i doktryn religijnych� Tym samym wspomniana 
koncepcja wypełnia swoistą lukę na pograniczu owych dwóch dziedzin w sposób 
bardziej satysfakcjonujący niż czynią to np� teorie Carla Schmitta czy Samuela 
Huntingtona� Co więcej, odpowiednio zinterpretowana myśl Voegelina może 
się przełożyć na konkretne programy badań, które mogłyby, na przykład, pójść 
w ślady pracy Elisa Sandoza� Zebrał on, opracował i opatrzył wstępem ogromną 
edycję kazań wygłaszanych przez duchownych różnych wyznań w  epoce 
tworzenia się Stanów Zjednoczonych (Sandoz, 1991/1998) i na podstawie tych 
tekstów rozwinął szeroko zakrojony program badań amerykańskich symboli 
politycznych�

Celem tego tekstu nie jest jednak również zaproponowanie tak ambitnego 
planu� Ma on raczej za zadanie zbudowanie podstaw teoretycznych dla odno-
wionego, voegelinowskiego spojrzenia na współczesną politykę� By jednak 
lepiej ukazać genezę koncepcji symboli politycznych u Voegelina poza często 
już omawianymi pismami, artykuł ten skupi się też na jego rzadziej analizo-
wanych wczesnych tekstach, zwłaszcza Rasse und Staat – Race and the State 
(tłum� 1933/1997) oraz Der autoritäre Staat: Ein Versuch über das Ősterreichi-
sche – The Authoritarian State: An Essay on the Problem of the Austrian State 
(tłum� 1936/1999) i Die politischen Religionen – Political Religions4 (1938/2000). 
Artykuł będzie również nawiązywał do monumentalnego Order and History 
(1956/1981 – 1990) oraz słynnego New Science of Politics – Nowa nauka polityki 
(tłum� 1957/1992 ) i późniejszej Anamnesis (tłum� 1966/2002)�

4  Najbardziej znane późne pisma Voegelina powstały po angielsku� Swoje wczesne prace myśliciel 
spisywał jednak po niemiecku� Niestety niemieckie wydania w większości nie były wznawiane, 
a większość ich pierwotnego nakładu została zniszczona przez nazistowskie władze, które uznały je 
za nieprawomyślne i zmusiły autora do ucieczki do Szwajcarii, a potem USA� W efekcie prace takie 
jak Rasse und Staat, Der autoritäre Staat: Ein Versuch über das österreichische, Die Rassenidee in der 
Geistensgeschichte są obecnie białymi krukami dostępnymi tylko w kilku bibliotekach� Szczęśliwie 
dysponujemy już doskonałymi tłumaczeniami tych pism na język angielski w serii zebranych pism 
Voegelina, po które stosunkowo łatwo może sięgnąć każdy zainteresowany tematem� Dla wygody 
czytelnika i swojej będę więc odnosił się do wydań angielskich� Myślę, że ważny jest tu również fakt, 
że prezentowane tłumaczenia były w części autoryzowane przez samego Voegelina, co więcej, jedyne 
kompletne wydanie wszystkich dzieł myśliciela zostało opracowane w całości po angielsku�
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SyMbole voegelinowSkie – geneza i rozwój koncepcji

Eric Voegelin doktoryzował się w 1922 roku w Wiedniu� Studiował na wydziale 
prawa ze specjalnością nauki polityczne� Jego promotorem był Hans Kelsen, 
neopozytywistyczny teoretyk, stosujący tak zwaną czystą teorię prawa (Voege-
lin, 1996, s� 20)� Voegelin szybko jednak nabrał wątpliwości co do programu 
naukowego Kelsena� Już w USA, gdzie wojenne dzieje cisnęły obu myślicieli, 
starli się oni zresztą przy okazji publikacji słynnej Nowej nauki polityki, w której 
Voegelin mocno akcentował krytykę pozytywizmu� Wcześniej jednak skupił 
się raczej na krytyce tych ideologii moderny, których dominacja narzucała mu 
się w zetknięciu z codziennymi realiami politycznymi państwa austriackiego 
i zmianami politycznymi następującymi w Niemczech� W 1933 roku opublikował 
Rasse und Staat – Race and the State [Rasa i państwo], w której opierając się na 
aktualnym stanie wiedzy z zakresu nauk biologicznych i społecznych, poddał 
nazistowską teorię rasy gruntownej krytyce� Tuż przed anszlusem Austrii zdążył 
zaś wydać Die autoritäre Staat – The Authorian State [Państwo autorytarne] 
oraz Die politischen Religionen – The Political Religions [Religie polityczne] (por� 
Sandoz, 2000, s� 33 – 71)� 

Obie książki były jego pierwszymi dojrzałymi i samodzielnymi5 rozprawami 
z zakresu myśli politycznej� Co ważne, zarówno w tych wczesnych pismach, jak 
i w powstałej dwadzieścia lat później Nowej nauce polityki i późniejszym Order 
and History oraz powstającej w międzyczasie, a opublikowanej dopiero później 
ośmiotomowej History of Political Ideas [Historia Idei politycznych]6 (Voegelin, 
1997, s� 99), Voegelin rozwija ten sam program metodologiczny – badania nad 
symbolami politycznymi� 

Tworząc pojęcie symboli politycznych, Voegelin chciał wyraźnie z jednej 
strony wymknąć się pułapce historycystycznego determinizmu w duchu heglow-
skim, a z drugiej zostawić więcej miejsca dla historii niż czynił to na przykład 
współczesny mu Leo Strauss (por� Emberley, Cooper, 2004)� Jakkolwiek więc 
Voegelin podzielał straussowski sceptycyzm wobec progresywizmu, uważał jed-
nak, że dobre zrozumienie symboli politycznych nie jest możliwe w oderwaniu 
od właściwego dla nich kontekstu historycznego� Jak stwierdza w Nowej nauce 
polityki: „egzystencja człowieka w społeczeństwie politycznym jest egzystencją 

5  Doktorat nie był wówczas uznawany za w pełni samodzielną rozprawę�
6  Od oświecenia do rewolucji (Voegelin, tłum� 2011/1975) to fragment tej dużej całości�
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historyczną, a teoria polityki, jeśli ma dotrzeć do samych podstaw, musi być 
zarazem teorią historii” (Voegelin, tłum� 1957/1992, s� 16)� W tym samym aka-
picie Voegelin definiuje jednak cele swojej tytułowej „nowej nauki polityki” jako 
wykraczające poza analizę instytucji politycznych w historii i starające się zgłębić 
samą „istotę reprezentacji”� Reprezentacja jest tu zaś zasadą usankcjonowania 
władzy jako reprezentanta określonego społeczeństwa politycznego� Voegelin nie 
kończy jednak na samym społeczeństwie jako czymś danym� Stara się pytać dalej 
i stwierdza, że to, co buduje społeczeństwa polityczne, to symbole odnoszące 
się do prawd uznawanych przez samych zainteresowanych za wypływające 
z doświadczeń wyższych, transcendentalnych�

W tym konkretnym sensie Voegelin podobnie jak Carl Schmitt podważa 
rozróżnienie pomiędzy religiami a ideologiami, o czym pisze zresztą w Politi-
cal Religions� Voegelin stwierdza mianowicie, iż samo rozróżnienie na religię 
i politykę jest typowo zachodnim produktem ubocznym instytucjonalnego sporu 
pomiędzy kościołem a państwami powstającymi na gruzach dawnego cesarstwa� 
Jak powiada: „pojęcia religii i polityki, podążając za instytucjami i ich symbolami: 
wkroczyły na pole bitwy i poddały się rządom symboli językowych używanych 
w walce [tłumaczenie moje – M�K�]” (Voegelin, tłum� 1938/2000, s� 27)� Innymi 
słowy, nazwanie religii religią, a polityki polityką, dla Voegelina jest niczym 
innym jak tylko zaznaczeniem relacji władzy wobec pewnego typu instytucji 
poprzez nazwanie ich, a więc i oderwanie od innych podobnych fenomenów 
i owej inności podkreślenie7� Pojęcia te są więc symbolami językowymi, czyli 
takimi, które nie odnoszą się do konkretnego desygnatu tak jak powszechniki 
w nominalizmie�

Warto też podkreślić, że dla Voegelina „symbole polityczne” po prostu (inaczej 
niż „symbole językowe”) muszą się odnosić do pewnego doświadczenia� Voegelin 
odrzuca tym samym schmittiański decyzjonizm (por� Schmitt, tłum� 1922/2000, 
s� 77 – 92) z powodu wpisanej w niego swoistej epistemologii podejrzeń� Innymi 
słowy, jeśli dany człowiek lub grupa twierdzą, że ich wizje politycznego ładu 
i harmonii pochodzą z zetknięcia z czymś wyższym od nich samych, to zdaniem 
Voegelina należy przynajmniej roboczo przyjąć, że w tej deklaracji jest subiek-
tywna szczerość, a nie zakładać, że jest to tylko zamaskowana żądza władzy – eros 
tyrannos nie jest zwyczajnie tożsame z theos agape� 

7  Na podobnej zasadzie chrześcijaństwu udało się odrzucić świat starych symboli poprzez na-
zwanie i opieczętowanie go terminem „pogaństwo”�
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By nie popełniać podobnego błędu uproszczenia w Authoritarian State 
Voegelin stwierdza wręcz, że by właściwie zrozumieć symbole polityczne, należy 
porzucić próbę ich dokładnego definiowania w duchu nauk ścisłych� Symbol 
w tym ujęciu nie tyle „coś znaczy”, ile „czymś jest” (Voegelin, tłum� 1936/1999, 
s� 58)� Jest tak zaś dlatego, że symbol przetwarza abstrakcyjne pojęcia, którymi 
operują akademicy, na właściwy sobie historyczny sposób, traktuje je tak, jak 
potraktowany zostaje motyw w dziele sztuki� 

Właściwym8 generatorem symboli jest zaś to, co sam Voegelin w swoim póź-
nym dziele (Anamnesis) określa jako napięcie pomiędzy „doświadczaniem ładu 
jako nieobiektywnej rzeczywistości” a pożądaniem „prawdziwej wiedzy o ładzie” 
(Voegelin, tłum� 1966/2002, s� 345)� Ta niewyrażalna, a jedynie „symbolizowalna” 
wiedza bywa też przez Voegelina określana jako „boska podstawa bytu” (Voegelin, 
tłum� 1966/2002, s� 346 – 48)�

Użycie słowa „doświadczenie” w powyższych rozważaniach ma zaś, jak 
się zdaje, podkreślić lokalność i indywidualność, chodzi tu nie o powtarzalny 
eksperyment, ale właśnie o owe unikalne doświadczenia społeczności, z których 
wypływają poszczególne tradycje polityczne, które można nazwać w duchu 
voegelinowskim „tradycjami symbolicznymi”� Badając faktyczne źródła tych 
doświadczeń, które potem przekładają się na symbole polityczne, Voegelin 
oddalał się od zagadnień bliskich teorii politycznej i wkraczał momentami na 
obszary niemal mistyczne� Należy jednak podkreślić, że voegelinizm nie jest do 
teologiczno-mistycznych rozważań redukowalny� Wprost przeciwnie, najbardziej 
naukowo produktywne są dziś analityczno-opisowe elementy filozofii politycznej 
Voegelina� Innymi słowy, wbrew zarzutom Stanleya Rosena (2010, s� 170 – 171) 
Voegelin zwraca się nie tylko do ludzi wierzących i zaangażowanych w politykę 
i religię zarazem, ale do wszystkich posługującym się językiem polityki, a więc 
siłą rzeczy językiem symboli politycznych�

8  Politologiczne pojęcia, takie jak np� „republika” czy „reprezentacja” (w sensie ogólnym), nie są 
jednak dla Voegelina bytem autonomicznym, który generuje symbole� To czysto techniczne (akade-
mickie) określenie stopnia podobieństwa faktycznych symboli istniejących autonomicznie w kon-
kretnych kontekstach społecznych (Voegelin, tłum� 1936/1999, s� 58)�
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do czego SłUży wyodrębnienie kategorii  
SyMboli politycznych?

Choć Voegelin pojęcia symbolu politycznego używał od samego początku swojej 
kariery akademickiej, to sam miał wątpliwości co do użyteczności tej kategorii� 
Dopiero z czasem zrozumiał jej przydatność, specyfika współczesnej polityki 
zdaje się zaś potwierdzać jego intuicje� Tuż po wyjeździe do USA Voegelin wahał 
się jeszcze pomiędzy używaniem określenia symbole polityczne oraz idee poli-
tyczne� W 1939 już w USA Voegelin otrzymał na przykład zlecenie napisania 
podręcznika historii idei politycznych� W założeniu miała to być książka krótka, 
ok� 250 stron� Faktycznie Voegelin bardzo szybko napisał jednak dużo więcej 
(w sumie aż osiem około trzystustronicowych tomów)� Już w trakcie pracy nad 
History of Political Ideas zmienił jednak koncepcję, uznając określenie „idea” za 
błędną definicję przedmiotu badań� 

Ostatecznie dzieło ukazało się dopiero po śmierci autora� Sam Voegelin nato-
miast podjął projekt badań nad symbolami politycznymi właśnie� Przełom ten 
widoczny jest do pewnego stopnia w samym tytule kolejnego dużego przedsię-
wzięcia: Order and History� Idee nie mogą mieć historii, bo sama historia to tylko 
pewna idea, a więc pojęcie określające ogólny typ symbolizmów (systemów sym-
boli) odnoszących się do ciągłości ludzkich tworów i przemijania poszczególnych 
ludzi� Jeszcze bardziej ogólną kategorią symbolizmów, do której należą też „histo-
rie”, jest zaś kategoria „porządków”, czyli wizji kosmicznych ładów� A pamiętać 
trzeba, że nie wszystkie „porządki” zakładają istnienie linearnej „historii” we 
współczesnym tego słowa rozumieniu, niektóre mówią o powtarzalnych cyklach, 
inne o wiecznym trwaniu i pozorności zmian� U podstaw wszystkich tkwi jednak 
pewna niewyrażalna tajemnica doświadczenia czegoś wykraczającego poza to, 
co dla człowieka znane, codzienne i oswojone – stąd potrzeba odwoływania się 
do symboli, które na wczesnym etapie rozwoju danej tradycji symbolicznej są 
jeszcze dość czytelne i mocno związane z życiem jako takim� W początkowym 
rozdziale Order and History Voegelin pisze więc: „Człowiek ma świadomość 
analogicznego charakteru swoich symboli, to kolejna cecha charakterystyczna dla 
wczesnych etapów symbolizacji� Świadomość ta przejawia się na różne sposoby, 
odpowiednio do rozmaitych problemów poznania przez symbole� Porządek 
istnienia, choć pozostaje w obszarze istotowej niewiedzy, może być symbolizo-
wany analogicznie dzięki wykorzystaniu niejednego doświadczenia częściowego 
porządku w egzystencji� Rytm życia roślin i zwierząt, sekwencja pór roku, obroty 
słońca, księżyca i gwiazdozbiorów mogą pełnić rolę modeli dla analogicznych 
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symbolizacji porządku społecznego� Porządek społeczeństwa może służyć jako 
model symbolizacji ładu niebiańskiego� Wszystkie te porządki mogą być wzor-
cami dla symbolizacji ładu w królestwie sił boskich� Symbolizacje boskiego ładu 
można z kolei wykorzystać w analogicznej interpretacji doczesnych porządków 
egzystencjalnych” (Voegelin, tłum� 1956/2015, s� 29)�

Porządek jest tu dla Voegelina najogólniejszą kategorią symboli politycznych, 
ponieważ obejmuje symbolizacje „porządku społecznego jako analogii kosmosu” 
(Voegelin, tłum� 1956/2015, s� 27)� W następnych rozdziałach pierwszego tomu 
Order and History Voegelin opisuje zaś genezę, przemiany i rozwój dającego 
początek porządkowi „mitu kosmologicznego” w  Mezopotamii, imperium 
achemenidzkim i starożytnym Egipcie (Voegelin, tłum� 1956/2015, s� 43 – 93), 
następnie przechodzi do Izraela (Voegelin, tłum� 1956/2015, s� 177 – 229) oraz 
do tego, co łączy symbolizm izraelski z chrześcijaństwem (Voegelin, tłum� 
1956/2015, s� 283 – 331)�

W kolejnych tomach bada zaś genezę bliższych nam, współczesnych już 
symboli politycznych, których geneza nie zawsze jest już dla używających je 
społeczeństw w pełni jasna� Należy wszakże podkreślić za autorem, że „nie 
mamy do czynienia z prostym zastąpieniem starszych form symbolicznych przez 
nową prawdę o porządku; starsze formy zachowują swoją ważność odnośnie do 
obszarów nieobjętych przez wglądy osiągnięte później, nawet jeśli ich symbole 
podlegają zmianom sensu, wchodząc w orbitę nowszych i obecnie dominujących 
form” (Voegelin, tłum� 1956/2015, s�16)�

Śledząc rozważania Voegelina w tym oraz w kolejnych tomach Order and 
History wydaje się więc, że najkrótsza odpowiedź na pytanie o użyteczność 
kategorii symboli będzie głosić, że pozwalają one zrozumieć, iż polityka, religia 
oraz filozofia (powszechniki) są skonstruowane z niemal identycznych symboli, 
które wszak różnicują się na poziomie kultur – tradycji symbolicznych� Globalne 
odmienności pomiędzy społecznościami politycznymi wynikają więc z różnic 
w użytych do budowania ich tożsamości symbolach, a nie z różnic w strukturze 
i sposobie organizacji dziedzin wiedzy czy instytucji kościoła i państwa� Innymi 
słowy, na gruncie opisu samych struktur i interesów (w duchu klasycznej, pozy-
tywistycznej socjologii) nie sposób wyjaśnić wszystkich różnic, np� pomiędzy 
hinduizmem a islamem, a nawet tych pomiędzy marksizmem a liberalizmem� 
Można natomiast różnice te zwiększać lub zmieniać poprzez otwieranie się lub 
zamykanie na cudzą symbolikę� Istnieją przy tym symbole, które taką wymianę 
ułatwiają i te, które ją utrudniają� Można wręcz pokusić się o porównanie myśli 
Voegelina do huntingtonowskiej teorii starcia cywilizacji (Huntington, tłum� 
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2001/1996)� Wiele jednak wskazuje na to, że voegelinowska teoria pozwala na 
dostrzeżenie większej ilości niuansów niż ma to miejsce u Huntingtona� 

Oczywiście symbolizmy (systemy symboli) odpowiadające prądom ide-
ologicznym również u Voegelina łączą się wprawdzie w większe całości, które 
nazywam „tradycjami symbolicznymi”9� Owe tradycje inaczej niż cywilizacje są 
jednak kategoriami bardziej elastycznymi, można obserwować, jak ich elementy 
ulegają metamorfozom, można też je wybiórczo krytykować na gruncie norma-
tywnym bez przyjmowania istnienia trwałej „cywilizacyjnej” tożsamości z całym 
dobrodziejstwem inwentarza

By zrozumieć kluczowe znaczenie symboli i fakt, iż Voegelin nie traktuje ich 
jako danych, które należy bezkrytycznie przyjąć, musimy się jednak ponownie 
cofnąć do jego wczesnych pism� Pierwszym symbolem politycznym, jaki Voegelin 
poddał ostrej i bezpardonowej krytyce, jest bowiem nowożytny symbol rasy, 
którym tak brutalnie szermowali współcześni mu politycy i  intelektualiści� 
Największym odkryciem zawartym w Race and the State jest zaś konkluzja, że 
myślenie polityczno-symboliczne rozumiane jako usystematyzowany namysł nad 
ładem społecznym jest niejako pierwotne, nawet w stosunku do filozofii i nauki� 
Ta pierwotna natura sprawia zaś, że polityczne myślenie dokonuje niezwykle 
szybkiej i niemal bezwiednej symbolizacji10 w stosunku do wszystkich prawd, 
z którymi się styka� W okresach bardzo szybkiego rozwoju tych czy innych 
obszarów ludzkiej wiedzy może to mieć niebezpieczne dla społeczeństwa skutki� 

Innymi słowy, kiedy tylko polityka sięga po określenia z pozoru opisowe, 
natychmiast zamienia je w  narzędzia normatywne służące do budowania 
pewnego ładu� Voegelin pisze na przykład o tym, w jakie problemy popada 
w zetknięciu z myśleniem politycznym antropologia, która w zamyśle miała być 
przecież tylko kolejną nauką przyrodniczą:

„Jako nauka przyrodnicza antropologia chce używać podstawowych pojęć 
systematyzujących używanych przez biologów w odniesieniu do królestwa zwie-
rząt i roślin, popada jednak w problemy, ponieważ, mówiąc wprost, ludzie nie 
są tylko istotami fizycznymi� Mało tego, nawet ich fizyczne aspekty są w ramach 
dobierania się w grupy determinowane przez pewne zasady wyższego rzędu, 
zasady rządzące kształtowaniem się społeczeństw ludzkich i państw” (Voegelin, 
tłum� 1933/1997, s� 62)� 

9  Przy braku jednoznacznego określenia u samego Voegelina�
10  Niebezpieczna pomyłka (w sensie epistemicznym) polega tutaj na potraktowaniu doświadcze-

nia naukowego tak, jakby to było doświadczenie transcendentne�
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Posłużmy się tutaj przykładowym11 pytaniem badawczym, by lepiej zilustro-
wać innowacyjność (jak na ów okres) myśli Voegelina� Czy więc to, że ludzie, 
których możemy postrzegać jako przedstawicieli określonej „rasy”, żyją we 
względnie oddzielonych społecznościach na południu USA, zaś np� w Brazylii 
czy na Kubie częściej zawierają ze sobą małżeństwa i mieszkają na tych samych 
osiedlach, może mieć coś wspólnego z historycznymi różnicami pomiędzy 
kalwinizmem a katolicyzmem? A jeśli tak, to czy faktycznie możemy mówić 
o rasie jako o czymś biologicznym, a nawet antropologicznym? To przykła-
dowe pytanie uzmysławia, że voegelinowska krytyka rasizmu zasadza się na 
obserwacji, iż rasiści uczynili z zapożyczonego pojęcia symbol polityczny, sami 
jednak nie uznając w ogóle istnienia całej zakorzenionej w transcendencji sfery 
symbolicznej i zapewne dlatego działając w jej ramach z charakterystycznym 
„barbarzyństwem” (Voegelin, tłum� 1933/1997, s� 80)�

Tak więc rasa, choć jest oczywiście symbolem politycznym, jest symbolem 
wysoce zdoktrynalizowanym, a więc zamkniętym na inne doświadczenia� Dzieje 
się tak dlatego, że jest to symbol redukujący ludzką naturę do tylko jednego 
jej aspektu� Ten redukcjonizm modernistycznych symboli politycznych niesie 
jednak dla Voegelina jeszcze jeden wysoce niepojący wniosek� Voegelin stwier-
dza mianowicie, że redukowanie nauk o społeczeństwie i człowieku do nauk 
naturalnych w niemal nieunikniony sposób prowadzi do tego czy owego typu 
„rasizmu”� To, co łączy wszystkie doktryny rasistowskie (przy ich doprawdy 
najróżniejszych sympatiach i antypatiach) to zdaniem Voegelina konsekwentne 
traktowanie duchowo-symbolicznego aspektu egzystencji jako epifenomenu 
życia biologicznego� Samo pojęcie „rasy” nie oznacza bowiem nic konkretnego 
poza połączeniem cech fizycznych i duchowo-intelektualnych i zasugerowaniem, 
że istnieje między nimi związek przyczynowo-skutkowy (por� Heilke, 1990, 
s� 63 – 82)� 

W ostrej Voegelinowskiej krytyce „rasy” jako niebezpiecznego symbolu 
pojawia się jednak pewien problem natury praktycznej� Jak bowiem odróżnić 
niebezpieczne dla społeczności politycznej manipulacje od symboli wspierają-
cych ich rozwój? Swoje normatywne stanowisko w tej kwestii w pełni wyjaśnia 
Voegelin dopiero w powstałej w latach 50� Nowej nauce polityki, która wyraźnie 
stara się odróżnić symbole rozwijające się organicznie od doktrynalnych kon-
struktów w duchu obu wielkich totalitaryzmów wieku dwudziestego� Kluczowe 

11  Bez udzielania wyczerpującej odpowiedzi, na którą w tym opracowaniu ewidentnie brak 
miejsca�
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jest tu dostrzeżenie przez Voegelina, iż nowoczesne doktryny polityczne mają 
silną tendencję, by traktować niektóre treści dawnych symboli nie jako wyraz 
doświadczenia transcendencji, tylko jako konkretny plan działań� 

Ujmując to inaczej, wspomniane napięcie pomiędzy „doświadczaniem ładu 
jako nieobiektywnej rzeczywistości” (immanencja) a pożądaniem „prawdziwej 
wiedzy o  ładzie” (transcendencja) jest w późnej nowoczesności radykalnie 
przezwyciężane poprzez „immanentyzację chrześcijańskiego eschatonu12” (por� 
Voegelin, tłum� 1957/1992, s� 149 – 170). Nawet rasizm, opisany w jego wczesnych 
pracach, jest dla Voegelina próbą przetworzenia symboli mistycznego ciała Chry-
stusa i królestwa bożego jako wspólnoty „wybranych” w duchu nowoczesnego 
materializmu (por� Voegelin, tłum� 1933/1997� s� 4 – 5; 128 – 160)�

Logicznie jednak rzecz ujmując, immanentyzacja, czy to w duchu rasizmu 
czy materializmu dialektycznego, wymaga gwałtownego przemodelowania 
starej symboliki, konieczna jest tu silna decyzjonistyczna władza i rozwinięta 
administracja� Konieczne jest to, co nazywamy nowoczesnym państwem i to, co 
w swych skrajnych przejawach może stać się państwem totalitarnym�

Krytykując tak pojmowaną polityczną modernę Voegelin nakreśla zaś mocne 
rozróżnienie pomiędzy arbitralnym decyzjonistycznym dokrynalizmem w uję-
ciu, jak sam powiada, „gnostyckim”, a otwartymi symbolizmami, które wyrastają 
z tradycji danej wspólnoty� 

SyMbole polityczne a probleMy wSpółczeSnej eUropy

Choć Voegelin dostrzegał niebezpieczeństwo tworzenia silnie zdoktrynalizo-
wanych symbolizmów politycznych, był on równocześnie przekonany, że tylko 
symbole polityczne mogą jednoczyć społeczności i  to ta konstatacja zdaje 
się najważniejsza z punktu widzenia współczesnej politologii� Stanowi ona 
bowiem krytykę zarówno instytucjonalnego, jak i strukturalnego spojrzenia 
na politykę� Wytwarza też własne pojęcie reprezentatywności rządu (Voegelin, 
tłum� 1957/1992, p� 37 – 77) jako korespondencji pomiędzy symbolami duchowo 
uznawanymi przez ludzi oraz tymi, na których opiera się dana wspólnota poli-
tyczna� Wreszcie, wbrew licznym oskarżeniom o religijniactwo, teoria symboli 
politycznych jest nie tyle zanurzona w religijności, ile unieważnia ostry podział 
na religie i ideologie polityczne� 

12  Eschaton, czyli ostateczny, transcendentny porządek�
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Voegelinowska konstatacja, iż większość współczesnych zachodnich ideolo-
gii bierze się ze swoistego przetworzenia symboli chrześcijańskich, może być 
bowiem odczytana dwojako� Może ona stać się, na przykład, orężem w ręku 
części intelektualnej prawicy13, która potępiając modernę, będzie domagać się 
prostego powrotu do przeszłości (co zresztą wykluczał sam Voegelin)� Możliwa 
jednak jest również nowa, bardziej poznawczo i politycznie ciekawa interpretacja 
myśli Voegelina, która każe nam zrozumieć, że wiele z dotychczasowych sporów 
politycznych było w pewnym sensie „kłótniami rodzinnymi”, toczącymi się 
w ramach pewnego odziedziczonego repozytorium symboli� W efekcie możemy 
zaś dostrzec, jak wielkim wyzwaniem dla całej zachodniej tradycji symbolicznej 
jest dialog i koegzystencja ze społecznościami operującymi zupełnie innymi sym-
bolizmami� Kluczowe jest tu zdanie sobie sprawy, że skoro zarówno nowoczesna 
lewica, jak i prawica biorą swój początek z immanentyzacji chrześcijańskiego 
eschatonu, to nie istnieje lewica światowa� Podobne procesy polityczne (podział 
na partie zmian i tradycji) zachodzące na gruncie konfucjańskim czy buddyj-
skim oraz islamskim są tylko podobne, nie zaś tożsame� Równocześnie teoria 
Voegelina nie pozwala jednak na wyciągnięcie huntigtonowskiego wniosku, iż 
jesteśmy skazani na kosmiczny niemal konflikt cywilizacji� 

Ponieważ symbole można rozmaicie komponować, a złożone symbolizmy 
i powstające z nich tradycje symboliczne nie są monolitami, konsensus pomiędzy 
rozmaitymi społecznościami może powstawać poprzez wpisywanie przez nie 
w swoje partykularne symbolizmy nowych, mogących je łączyć elementów� To 
tak powstał, na przykład, multietniczny, wielowyznaniowy, a jednocześnie nie-
zwykle symbolicznie zjednoczony, polityczny naród amerykański� Bliższym nam 
przykładem idącej tym tropem inicjatywy jest chociażby pomysł Francuskiej 
Rady Kultu Muzułmańskiego (CFCM), która zapowiada wydawanie imamom 
certyfikatu potwierdzającego ich wykształcenie teologiczne oraz zrozumienie 
„kulturowego kontekstu we Francji, historii religii oraz instytucji państwa” 
(Kazimierczuk 2015)�

W dyskursie społecznym takie działania mogą być jednak łatwo odebrane 
jako zamach na religijną neutralność państwa lub na wolność sumienia oby-
wateli� Mało tego, bez ujęcia podobnych działań w odpowiednie ramy prawno-
-polityczno-intelektualne mogą one faktycznie być działaniami zagrażającymi 
swobodom obywatelskim� Wydaje się jednak, że odpowiednio odczytana teoria 
symboli politycznych może przyczynić się do wypracowania takich ram� Może 

13  W Polsce nurt ten reprezentuje chociażby prof� Jacek Bartyzel (2011)�
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pomóc poszerzyć istniejące symbolizmy bez popadania w chaos oraz usunąć 
symbole niebezpieczne bez popadania w dyktatorski decyzjonizm�
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— AbstrAkt —

Celem artykułu jest zbadanie pojęcia dyplomacja 
sportowa� Mimo że znaczenie sportu w dyploma-
cji wydaje się być dostrzegane i rozumiane przez 
badaczy w Polsce, zagadnienie to nie było jak 
dotąd szerzej analizowane� Jako że termin ten 
jest zazwyczaj uznawany za jeden z wymiarów 
dyplomacji publicznej, artykuł poświęcony jest 
także zbadaniu kwestii roli i miejsca sportu w jej 
ramach�
W treści artykułu przedstawiony został szereg 
sposobów rozumienia pojęcia dyplomacja spor-
towa prezentowanych przez różnych badaczy� 
Naukowcy rozumieją ten termin w sposób zróż-
nicowany, w szczególności jeżeli chodzi o jego 
zakres� W  związku z  tym w  artykule podjęto 
próbę zaproponowania najbardziej adekwatnego 
sposobu rozumienia tego pojęcia�

Słowa kluczowe: Dyplomacja sportowa, dyplo-
macja publiczna, polityka sportu

— AbstrAct —

The aim of the article is to investigate the term 
‘sports diplomacy’� Although the significance of 
sport in diplomacy seems to be recognized and 
understood by scholars in Poland, it has not been 
analysed in a deeper way so far� As the term is 
usually regarded as one of the dimensions of 
public diplomatic, the role and place of sport 
within public diplomacy is also analysed�
In the article, a number of ways of understand-
ing sports diplomacy by various scholars will be 
introduced� Scientist tend to regard this term 
differently, especially in respect to its range� 
Therefore, an attempt to provide the most appro-
priate way of understanding sports diplomacy 
will be conducted�

Keywords: sports diplomacy, public diplomacy, 
politics on sport
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1. wprowadzenie

W październiku 2014 roku z inicjatywy Polskiego Komitetu Olimpijskiego we 
współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP oraz Ministerstwem 
Sportu i Turystyki RP odbyło się w Warszawie międzynarodowe sympozjum 
pod hasłem „Dyplomacja sportowa istotną płaszczyzną dyplomacji publicznej” 
(Polski Komitet Olimpijski, 2014)� Obrady zakończyło sformułowanie pewnych 
wniosków i rekomendacji� Wśród nich na uwagę zasługuje „uznanie dyplomacji 
sportowej za niezwykle ważny element dyplomacji publicznej […] sport może 
bowiem wspomóc wysiłki dyplomacji zmierzające do kształtowania pozytyw-
nego wizerunku kraju i jego obywateli oraz promocji jako miejsca godnego 
odwiedzenia i bliższego poznania” (Polski Komitet Olimpijski, 2014, Wnioski 
i rekomendacje)� 

Upolitycznienie sportu czy szerzej – wzajemne przenikanie się sportu 
i polityki jest zagadnieniem cieszącym się coraz większym zrozumieniem wśród 
naukowców� Mimo że w naszym kraju badacze reprezentujący nauki społeczne, 
w tym nauki o polityce, dopiero od niedawna wykazali zainteresowanie tym 
zagadnieniem, to w ostatnim czasie pojawiło się szereg wartościowych badań 
w tym zakresie� Inaczej wygląda sytuacja, jeśli chodzi o dyplomację sportową – 
zagadnienie niemal zupełnie niepodjęte, jeśli chodzi o naukę polską, dopiero zaś 
od niedawna rozpatrywane za granicą� 

Celem artykułu będzie analiza znaczenia pojęcia dyplomacja sportowa, 
w szczególności zaś, nawiązując do przesłania wspomnianego sympozjum, 
usytuowania go w ramach szerszego pojęcia, jakim jest dyplomacja publiczna� 
Podjęta zostanie w związku z tym próba odpowiedzi na pytanie badawcze, czy 
dyplomację sportową można uznać za kategorię politologiczną� W artykule 
pojawią się ponadto odniesienia do miękkiej siły państwa, z którą w sposób 
ścisły powiązane jest pojęcie dyplomacji publicznej� Analiza oparta będzie 
na przeglądzie różnych ujęć dyplomacji sportowej w zagranicznej literaturze 
naukowej, gdyż jak wspomniano, w Polsce tematyka ta nie została jak dotąd 
szerzej podjęta� Do uchwycenia istoty tego pojęcia posłużą także ujęte skrótowo 
przykłady działań, które można określić jako dyplomacja sportowa�
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2. dyploMacja Sportowa – różne konotacje i interpretacje

2.1. Ujęcie wąskie

Kiedy sport rozpatrywany jest w kategoriach dyplomatycznych, najczęściej 
przytaczanym przykładem jest tzw� dyplomacja pingpongowa pomiędzy Chińską 
Republiką Ludową a Stanami Zjednoczonymi� ChRL pozostawała w między-
narodowej izolacji w związku z konfliktem z popieraną przez kraje zachodnie 
Republiką Chińską (Tajwanem) oraz pogorszeniem stosunków z tzw� blokiem 
radzieckim� Dyplomacja pingpongowa doprowadziła do wizyty prezydenta USA 
Richarda Nixona w Pekinie w dniach 21 – 28 lutego 1972 roku� Swoistym wstępem 
do tego wydarzenia była wizyta dziewięciu amerykańskich tenisistów stołowych, 
czterech działaczy, dwóch osób towarzyszących i 10 dziennikarzy w Chinach 
w kwietniu 1971 roku� Chińczycy zaprosili amerykańskich sportowców do 
Pekinu kilka dni wcześniej, podczas odbywających się w Japonii mistrzostw 
świata w tenisie stołowym� Warto dodać, iż obydwa kraje od pewnego czasu 
poszukiwały możliwości zbliżenia� Od początku lat 70� podejmowano liczne 
próby dyplomacji tajnej zmierzającej do zaaranżowania spotkania polityków, 
obawiano się jednak tajwańskiego lobby w USA� Jednak już podczas wizyty 
amerykańskich tenisistów stołowych w Chinach Waszyngton ogłosił zniesienie 
trwającego od 22 lat embarga na handel z Chinami oraz szereg innych gestów 
(Xia, 2006)� Nastąpił wówczas szybki rozwój wydarzeń i już w lipcu 1971 roku 
Sekretarz Stanu USA Henry Kissinger złożył pierwszą wizytę w Chinach, w paź-
dzierniku zaś kolejną, przygotowując późniejszą podróż prezydenta Nixona 
z lutego 1972 roku (Goldstein, Freeman, 1990)� W związku z tym dyplomację 
pingpongową można określić jako narzędzie, które obie strony wykorzystały, 
aby ułatwić późniejsze podjęcie działań dyplomacji klasycznej, nie ryzykując 
ewentualną kompromitacją wizerunkową w przypadku fiaska inicjatywy� 

Przykładów na podobne, instrumentalne wykorzystywanie sportu było 
znacznie więcej� Dość wspomnieć o kubańsko-amerykańskiej dyplomacji base-
ballowej (a także koszykarskiej) czy dyplomacji krykietowej pomiędzy Indiami 
a Pakistanem� Obejmowały one instrumentalne wykorzystanie uniwersalności 
i pokojowego charakteru sportu w celu nawiązania lub wzmożenia kontaktów 
dyplomatycznych w sytuacji oficjalnie wrogiego nastawienia poszczególnych 
państw� W okresie zimnej wojny podejmowane były także liczne próby pewnego 
zbliżenia pomiędzy Związkiem Radzieckim a Stanami Zjednoczonymi dzięki 
kontaktom sportowym – organizowano przykładowo dwustronne spotkania lek-
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koatletyczne (Turrini, 2001)� Jak określił to amerykański badacz Andrew L� Johns 
(2014), sport „odzwierciedla wspólne zainteresowania dzielone przez ludzi na 
całym świecie oraz ma zdolność przekraczania granic politycznych, kulturalnych, 
społecznych, płciowych, religijnych i gospodarczych oraz zapewnia wspólne 
podstawy, [może więc być użyteczny w] budowaniu mostów pomiędzy rządami 
i narodami” (s� 3)� O sporcie można ponadto powiedzieć, iż ze względu na swoją 
subtelność i plastyczność dodaje do repertuaru narzędzi polityki zagranicznej 
dodatkowe elementy (Houlihan, 2004)� 

Podobne do zaprezentowanego powyżej ujęcie przedstawił David Rowe 
(2011)� Autor ten postrzega dyplomację sportową jako stosunkowo bezpieczny, 
łagodny sposób „nawiązywania przyjaźni” oraz zażegnywania konfliktów, jako 
jeden z przykładów podając wykorzystanie igrzysk olimpijskich do poprawy 
relacji pomiędzy Koreą Północną i Południową� Przykładowo podczas igrzysk 
olimpijskich w Sydney w 2000 roku obie reprezentacje maszerowały wspólnie 
podczas ceremonii otwarcia (Hong, 2011), a także rozważano rozegranie części 
konkurencji igrzysk olimpijskich w Seulu w 1988 roku na terytorium Korei Pół-
nocnej (Guttmann, 2002)� Podobny pogląd zaprezentował Jacquie L’Etang (2013), 
według którego sport wykorzystywany jest przez rządy w dyplomacji publicznej, 
aby zasygnalizować chęć zacieśnienia relacji� Niemniej stwierdzić trzeba, iż takie 
zawężające podejście do dyplomacji sportowej należy do mniejszości� 

2.2. Ujęcie szerokie

Większość badaczy wyraża jednak zrozumienie dla poglądu, iż dyplomacja spor-
towa jest pojęciem znacznie szerszym, aczkolwiek w różnych ujęciach ekspono-
wane są różne jego elementy� Anurag Saxena (2012) stwierdził np�, iż dyplomacja 
sportowa to sytuacja, kiedy sport jest wykorzystywany jako narzędzie polityczne, 
aby poprawić lub czasem pogorszyć stosunki dyplomatyczne pomiędzy dwoma 
bytami� Autor ten najwyraźniej zalicza do kategorii dyplomacji sportowej nie 
tylko działania podobne do wspomnianej już dyplomacji pingpongowej, ale także 
obejmujące intencjonalne wykorzystanie sportu do podkreślenia niezadowolenia 
z polityki danego kraju� Może się to wiązać z bojkotem sportowym� Do naj-
bardziej znanych należy ten dotyczący igrzysk olimpijskich w Moskwie w 1980 
roku, z udziału w których w konsekwencji radzieckiej interwencji w Afganistanie 
zrezygnowało 56 państw na czele ze Stanami Zjednoczonymi (Lipoński, 2000), 
chociaż autorzy różnią się co do dokładnej liczby� Drugi z najbardziej znanych 



117Michał Marcin kobierecki: Dyplomacja sportowa jako kategoria nauk o polityce

bojkotów sportowych miał miejsce cztery lata później i dotyczył igrzysk olim-
pijskich w Los Angeles w 1984 roku, kiedy to prawdopodobnie jako swoisty 
rewanż za bojkot igrzysk w Moskwie na zawodach nie pojawili się sportowcy 
z 15 państw (D’Agati, 2013), przede wszystkim komunistycznych� Oczywiście 
bojkotów sportowych o  mniejszym lub większym zasięgu było w  historii 
znacznie więcej, współcześnie natomiast często stosuje się bojkot polegający na 
rezygnacji z obecności na tego typu zawodach sportowych przez politycznych 
przedstawicieli poszczególnych państw� 

Niezadowolenie z polityki takiego czy innego podmiotu można wyrażać 
także poprzez działania ukierunkowane na sportowe izolowanie kontestowanego 
kraju, jak miało to miejsce chociażby w odniesieniu do Republiki Południowej 
Afryki w okresie, gdy kraj ten prowadził politykę apartheidu, a także Izraela – 
przykładowo sportowcy z  tego kraju nie zostali wpuszczeni na terytorium 
Indonezji w 1963 roku, gdzie odbywały się Igrzyska Azjatyckie (Espy, 1981)� Takie 
wykorzystanie sportu w celu potępienia konkretnego kraju niektórzy badacze 
określają jako negatywną dyplomację sportową (Houlihan 2004, Houlihan, 2002, 
Downes, 2014)� 

Podobne ujęcie prezentują także inni autorzy� Według Rui Santosa, Alexan-
dre Mestre’a i Francisco de Megalhāesa (2011) dyplomacja sportowa obejmuje 
działania promujące pokój i współpracę, ale także jest narzędziem konfrontacji 
ideologicznej lub demonstracji siły i władzy� Podobną opinię prezentuje Ellis 
Cashmore (2000), a także Phillip D’Agati (2013), który jako istotny element 
dyplomacji sportowej wskazuje właśnie wykorzystywanie sportu do ekspono-
wania niezgody pomiędzy narodami� Dyplomacja sportowa bywa przy tym 
określana jako „dodatek” do tradycyjnych praktyk dyplomatycznych państw, 
ukierunkowany m�in� na wzmacnianie rządowej pozycji, np� w odniesieniu do 
uznania dyplomatycznego państw lub niezadowolenia z zachowania krajów 
goszczących zawody sportowe (Beacom, 2004)�

Wśród niektórych naukowców dominuje podejście, iż dyplomację sportową 
należy rozumieć co prawda zarówno w odniesieniu do budowania współpracy 
międzynarodowej, jak i eksponowania konfliktu, jednakże niemal wyłącznie 
w kontekście bezpośredniego, instrumentalnego wykorzystania przez rządy� 
Wg Martina Polley’a (2007) dyplomacja sportowa generalnie oznacza wyko-
rzystywanie przez rządy sportu do wyrażania opinii odnośnie innych krajów, 
i tak bojkoty sportowe wyrażać mają niezadowolenie i potępienie� Tymczasem 
przykładem odwrotnym, zakładającym oświadczenie o normalizacji i łagodzeniu 
stosunków, miała być decyzja brytyjskiego rządu odnośnie promowania sporto-
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wych relacji z Niemcami w latach trzydziestych XX wieku� Autor ów stwierdził 
ponadto, iż dyplomacja sportowa była istotną cechą sportu już od początków 
XX wieku� W powyższym ujęciu dostrzec można przywiązanie do tradycyjnego 
rozumienia dyplomacji jako atrybutu państw� O ile dyplomacja sportowa jest 
oczywiście narzędziem i atrybutem rządów, to jednak szczególnie w dzisiejszych 
czasach zakres tego terminu wydaje się znacznie szerszy, obejmuje bowiem także 
aktywność szeregu aktorów niepaństwowych� Warto w tym miejscu dodać, iż aby 
dany przykład przenikania się sportu i polityki uznać za dyplomację sportową, 
powinien on mieć charakter intencjonalny, nie zaś spontaniczny, jak miało to 
miejsce chociażby w przypadku wojny futbolowej pomiędzy Salwadorem a Hon-
durasem w 1969 roku – bezpośrednią przyczyną jej wybuchu był właśnie mecz 
piłkarski (Kapuściński, 1976)�

O konieczności szerszego rozumienia terminu dyplomacja sportowa świadczą 
także publikowane przez niektóre kraje informacje odnośnie jej prowadzenia� 
Przykładowo Ministerstwo Spraw Zagranicznych Korei Południowej w Białej 
Księdze Dyplomacji (2014) odnosiło się do tego zagadnienia, stwierdzając, iż 
dyplomacja sportowa jest „narzędziem wzmocnienia bilateralnej i multilateralnej 
współpracy sportowej” oraz wspominając o rządowym zaangażowaniu w zdo-
bywanie prawa organizacji zawodów sportowych, wspieraniu kandydatur Kore-
ańczyków do zarządów organizacji sportowych czy pomocy w organizowaniu 
zagranicznych pokazów i turniejów w taekwondo� Szczególnie interesujące ujęcie 
tematu można znaleźć także w kontekście prowadzonej przez Departament Stanu 
USA dyplomacji amerykańskiej, w ramach której podjęto starania, aby połączyć 
sport z amerykańską działalnością dyplomatyczną (Johns, 2014)� W Congressio-
nal Record (2003) w kontekście dyplomacji sportowej stwierdzono, co następuje: 
„Sekretarz otrzymał autoryzację, aby zwiększyć wysiłki, aby promować interesy 
amerykańskiej dyplomacji publicznej w spełniających warunki krajach oraz 
w innych poprzez dyplomację sportową” (s� 25790)� We wspomnianym doku-
mencie wymieniono ponadto, jakie działania program ten może obejmować, 
mianowicie dwustronne wymiany ukierunkowane na szkolenie sportowców 
i drużyn, dwustronne wymiany ukierunkowane na pomoc krajom w tworzeniu 
i poprawie ich programów sportowych, zdrowotnych i edukacyjnych, pomoc 
organom zarządzającym sportem w Stanach Zjednoczonych we wzmacnianiu 
współpracy z ich odpowiednikami w innych krajach oraz wykorzystywanie 
amerykańskich zawodowych sportowców oraz innych znanych osobistości ze 
świata sportu we wspieraniu celów i działalności dyplomacji publicznej� Ujęcie 
to zalicza do kategorii dyplomacji sportowej dwa główne typy działań o charak-
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terze międzynarodowym� Po pierwsze jest to nawiązywanie szeroko pojętych, 
przede wszystkim dwustronnych kontaktów sportowych, skupionych głównie 
na wspieraniu szkolenia i rozwoju w dziedzinie sportu w partnerskich krajach� 
W praktyce obejmuje to przede wszystkim wysyłanie za granicę trenerów 
poszczególnych sportów, ekspertów lub zawodników na wspólne treningi� Drugie 
zagadnienie obejmuje wykorzystanie globalnej rozpoznawalności największych 
gwiazd sportu, które Departament Stanu zatrudnia do prowadzenia swoistej 
promocji USA� Dotychczas byli to m�in� tacy sportowcy, jak członek basebal-
lowej galerii sław Cal Ripken, dwukrotna medalistka olimpijska i pięciokrotna 
mistrzyni świata w łyżwiarstwie figurowym Michelle Kwan, koszykarze wystę-
pujący w lidze NBA Juwan Howard i Dikembe Mutombo czy koszykarka Nikki 
McCray (Johns, 2014)� Ujęcie to nie obejmuje natomiast wprost zagadnienia 
„przełamywania politycznych izolacji”, do czego nawiązano wcześniej� Warto 
jednocześnie wspomnieć, iż w opisywanym rozumieniu dyplomacja sportowa 
została blisko powiązana z dyplomacją publiczną� Zagadnienie to stanie się 
przedmiotem rozważań w dalszej części artykułu�

Stuart Murray i Goeffrey Pigman (2014) podzielają pogląd, iż dyplomację 
sportową należałoby rozumieć w sposób szerszy� Badacze ci dokonali dogłębnej 
analizy znaczenia terminu dyplomacja sportowa, uznając zarazem, iż relacje 
pomiędzy międzynarodowym sportem a dyplomacją wydają się rozumiane, 
jednak niedostatecznie zbadane� Autorzy ci, tłumacząc pojęcie dyplomacji 
sportowej, wyróżnili dwie jej kategorie� Pierwsza dotyczy sytuacji, w których 
międzynarodowy sport jest wykorzystywany przez rządy jako instrument 
dyplomatyczny, druga natomiast została określona jako „międzynarodowy sport 
jako dyplomacja”� Obejmuje ona dyplomatyczną reprezentację, komunikację 
i negocjacje pomiędzy aktorami niepaństwowymi (a czasem także państwami), 
które mają miejsce na skutek toczącej się międzynarodowej rywalizacji sporto-
wej� Przykładowo organizacje zarządzające sportem angażują się w negocjacje 
z państwami przypominające dyplomację odnośnie chociażby organizacji imprez 
sportowych, a ich przedstawiciele są często przyjmowani w poszczególnych kra-
jach niczym dyplomaci� Badacze ci reprezentują zatem rozszerzające rozumienie 
pojęcia dyplomacja sportowa, do którego w dużym stopniu przychyla się autor 
niniejszego artykułu� Trudno bowiem zgodzić się z realistycznym podejściem, 
iż dyplomacja sportowa stanowi domenę jedynie rządów państw, które wyko-
rzystują sport instrumentalnie do preferowania własnych interesów na arenie 
międzynarodowej� Jest to oczywiście wymiar dyplomacji sportowej najsilniej 
uobecniony w świadomości zbiorowej, a także najistotniejszy z perspektywy 
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politologicznej analizy tego zagadnienia� Niemniej, w globalizującym się świe-
cie dostrzec można wszechstronny wzrost znaczenia aktorów niepaństwowych 
w  stosunkach międzynarodowych� Tendencja ta dotyczy oczywiście także 
światowego sportu� 

Jak widać, istnieją różne sposoby rozumienia dyplomacji sportowej, 
zarówno zawężające, jak i szersze� Najwęższe oznacza oczywiście postrzeganie 
jej przez pryzmat najbardziej znanego przykładu – dyplomacji pingpongowej, 
a zatem rozumienie jej jako narzędzia budowania zbliżenia pomiędzy krajami 
w sytuacji, gdy nawiązanie kontaktów przez tradycyjnych dyplomatów jest 
z różnych względów niemożliwe� Zdecydowanie dominuje jednak rozumienie 
szersze – zakładające, iż dyplomacja sportowa obejmuje także wykorzystywanie 
sportu w eksponowaniu negatywnych relacji w stosunkach międzynarodowych� 
I w tym kontekście nie ma jednak zgodności, ponieważ część autorów rozumie 
dyplomację sportową jako atrybut wyłącznie rządów państw, które w sposób 
instrumentalny wykorzystują sport w kontekście aktualnych potrzeb – czy to do 
budowania zgody, czy eksponowania niezgody międzynarodowej� W tym kontek-
ście dyplomację sportową można określić jako pewien instrument dyplomacji� 
Inni z kolei wiążą oczywiście dyplomację sportową z działalnością państwa, 
jednak zwracają uwagę także na inny aspekt tego działania, to jest na aktywność 
poprzez innych aktorów, np� organizacje czy kluby sportowe� W obu przypadkach 
adresatem działań dyplomacji sportowej są oczywiście rządy państw, a także ich 
społeczeństwa� Wreszcie, w najbardziej rozszerzającym rozumieniu dyplomacji 
sportowej zwraca się ponadto uwagę na „świat sportu jako arenę dyplomatyczną”, 
a organizacje sportowe jako jej kluczowe podmioty�

3. Sport w kontekście dyploMacji pUblicznej

Jak stwierdzono wcześniej, istnieje dość silna tendencja do określania dyplomacji 
sportowej jako elementu dyplomacji publicznej� Nawiązania do wykorzystania 
sportu w jej działaniach można także znaleźć w wielu opracowaniach poświęco-
nych temu zagadnieniu� Beata Ociepka (2013) stwierdziła na przykład, iż sport 
ma istotną rolę w dyplomacji publicznej w związku z możliwością wykorzy-
stania go do budowania międzynarodowej pozycji państwa, jednak nie rozwija 
szerzej zagadnienia dyplomacji sportowej� Takie budowanie wizerunku polegać 
może przykładowo na organizacji imprez sportowych, w szczególności tzw� 
mega-eventów, czyli igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata i Europy w piłce 
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nożnej, bowiem dzięki wielkiej popularności są one śledzone przez ludzi na 
całym świecie za pośrednictwem mediów, a także przyciągają turystów� Inne 
przykłady takiego wykorzystania sportu to osiąganie dobrych wyników w sporcie 
– w ten sposób pozycję międzynarodową budowały niegdyś Niemcy Wschod-
nie, sportowa pomoc rozwojowa, a więc wspieranie rozwoju sportu w krajach 
biedniejszych przez kraje bogatsze, takie jak Stany Zjednoczone czy Norwegia, 
udział w międzynarodowej rywalizacji sportowej – w przypadku państw małych 
lub bez pełnego uznania, organizowanie bilateralnych spotkań sportowych itp� 
W celu pełnego zrozumienia miejsca dyplomacji sportowej w ramach dyplomacji 
publicznej niezbędne jest wyjaśnienie istoty pojęcia dyplomacja publiczna�

James Pamment (2013) określił dyplomację publiczną jako komunikację 
polityki międzynarodowego aktora do obywateli innych państw, przy czym przez 
obywateli należy rozumieć reprezentantów społeczeństwa obywatelskiego, orga-
nizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa transnarodowe, dziennikarzy i instytucje 
medialne, specjalistów różnych dziedzin przemysłu, polityki i kultury oraz opinii 
publicznej� Komunikacja taka jest prowadzona przez ministrów spraw zagranicz-
nych, organizacje pozarządowe i organizacje społeczeństwa obywatelskiego za 
pośrednictwem takich narzędzi, jak: komunikaty medialne, konferencje i eventy, 
wspólne przedsięwzięcia oraz wymianę kultury, personelu i studentów� Działa-
nia te mają realizować założenie, iż możliwe jest wpływanie na relacje między 
rządami poprzez angażowanie obywateli i ich grup, których opinie, wartości, 
aktywności i zainteresowania mogą pomóc w dostosowaniu podejścia drugiego 
rządu� Ujęcie to wydaje się trafnie odzwierciedlać istotę dyplomacji publicznej, 
która polega na takim nawiązywaniu kontaktów z państwem, w stosunku do któ-
rego prowadzone są jej działania, aby przekonać jego obywateli o pozytywnych 
cechach własnych (kraju i społeczeństwa), co w dalszej kolejności ma wpłynąć 
na oficjalną politykę jego rządu� 

Podobne rozumienie dyplomacji publicznej można znaleźć także u innych 
naukowców, a także w dokumentach państwowych� Amerykański Departament 
Stanu określa dyplomację publiczną jako informowanie zagranicznej opinii 
publicznej oraz zdobywanie poparcia dla celów amerykańskiej (w tym przy-
padku) polityki zagranicznej (Waller, 2007)� Dyplomacja publiczna bywa też 
określana jako transparentne środki, poprzez które suwerenny kraj komunikuje 
się ze społecznościami innych krajów, mając na celu informowanie oraz wpły-
wanie na zagranicznych odbiorców w celu promowania interesów narodowych 
i wspierania realizacji celów polityki zagranicznej (House of Commons Foreign 
Affairs Committee, 2012)� Wg B� Ociepki (2008) dyplomacja publiczna to jedna 
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z form komunikowania politycznego w wymiarze międzynarodowym, która 
jest skierowana do szerszego grona odbiorców niż dyplomacja klasyczna� Jej 
podmiotami są oczywiście rządy państw, ale także organizacje pozarządowe oraz 
inni uczestnicy stosunków międzynarodowych, których działalność wpływa na 
wizerunek państwa lub społeczeństwa� Kwestie wizerunkowe nabierają kluczo-
wego znaczenia, jeśli chodzi o dyplomację publiczną� 

Zagadnienie dyplomacji publicznej jest ściśle powiązane z pojęciem miękkiej 
siły� Bywa ona bowiem także definiowana jako narzędzie zarządzania zasobami 
miękkiej siły, ukierunkowane na zwiększanie miękkiego potencjału państwa 
oraz koordynację wszystkich zasobów siły miękkiej oraz wykorzystania zasobów 
siły gospodarczej (Ociepka, 2013), mimo że gospodarka z założenia zaliczana 
jest raczej do siły twardej� Pojęcie soft power bezpośrednio wiązane jest z osobą 
Josepha Nye’a (2004), który stwierdził, iż państwo może niekiedy zrealizować 
swoje cele bez odwoływania się do gróźb czy zapłat, ale ponieważ inne kraje będą 
chciały iść jego śladem – podziwiając wartości, jakie reprezentuje, naśladując jego 
przykład, aspirując do jego poziomu dobrobytu i otwartości� Miękka siła polega 
zatem wg Nye’a na sprawianiu, aby „inni chcieli rozstrzygnięć takich jak my” (s� 5)� 

Istnieje szereg elementów określanych mianem zasobów miękkiej siły, które 
brane są pod uwagę w licznych próbach sporządzenia swoistych rankingów 
państw w tej dziedzinie� Należą do nich migracje, turystyka, sport, kultura, obec-
ność danego kraju w mediach, technologia, nauka, edukacja, pomoc rozwojowa 
danego kraju, reżim, polityka zagraniczna itp� (Ociepka, 2013, McClory, 2012)� 
Miękka siła jest więc siłą przyciągania związaną z wyrosłą z szeregu niematerial-
nych zasobów atrakcyjnością danego państwa�

Warto wskazać na różnicę pomiędzy dyplomacją publiczną a propagandą� 
Niekiedy bowiem dochodzi do  utożsamiania tych dwóch pojęć, czasem także 
z public relations� B� Ociepka (2013) wskazuje, iż różnica pomiędzy dyplomacją 
publiczną a propagandą polega na „symetrii bądź jej braku” – zgodnie z tym 
ujęciem dyplomacja publiczna obejmuje działania symetryczne, biorące pod 
uwagę interesy odbiorców, podczas gdy propaganda opatrzona jest przymusem 
państwowym i obejmuje realizację wyłącznie interesów nadawcy oraz zastoso-
wanie metod manipulacyjnych (s� 89, 91)� Pojawiają się jednak także poglądy, iż 
dyplomacja publiczna jest niczym innym jak kontynuacją dawniej prowadzonej 
propagandy międzynarodowej, w związku ze zmieniającymi się realiami środo-
wiska międzynarodowego oraz pejoratywnym rozumieniem słowa „propaganda” 
(House of Commons Foreign Affairs Committee, 2012)� Należałoby chyba 
jednak zgodzić się z B� Ociepką, iż istnieją silnie zarysowane różnice jakościowe 



123Michał Marcin kobierecki: Dyplomacja sportowa jako kategoria nauk o polityce

pomiędzy działaniami propagandowymi a tymi z zakresu dyplomacji publicznej, 
jednak czasami granica ta jest płynna i trudna do jednoznacznego określenia� 
Istnieją bowiem aspekty instrumentalnego wykorzystania sportu przez chociażby 
Związek Radziecki, które z całą pewnością można by zaklasyfikować jako dyplo-
macja publiczna�

Państwem o szczególnych doświadczeniach, jeśli chodzi o prowadzenie 
dyplomacji publicznej, są Stany Zjednoczone, których rząd podjął wysiłki ukie-
runkowane na wpływanie na światową opinię publiczną już na początku lat 40� 
XX wieku� W 1953 roku w USA stworzono stosowną komórkę organizacyjną 
– działającą aż do 1999 roku Agencję Informacyjną Stanów Zjednoczonych 
(United States Information Agency, w skrócie USIA)� USIA odpowiedzialna była 
za formułowanie i egzekwowanie strategii Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi 
o zagraniczne działania informacyjne oraz kulturalne (Dizard Jr�, 2004)� Oczy-
wiście agencja działała zgodnie z wytycznymi Departamentu Stanu, który przejął 
jej funkcje związane z dyplomacją publiczną po jej likwidacji – obecnie są one 
realizowane przez Podsekretarza ds� Dyplomacji Publicznej i Spraw Publicznych 
(United States Government Accountability Office, 2009)�

Istnieje szereg charakterystycznych praktyk podejmowanych w ramach 
dyplomacji publicznej� Niektórzy autorzy wyróżniają jej swoiste typy� Obok 
analizowanej dyplomacji sportowej wskazuje się chociażby na dyplomację 
obywatelską, która jest prowadzona przez „zwykłe osoby” – studentów, nauczy-
cieli, sportowców, artystów, ludzi biznesu, podróżników czy turystów� Osoby 
te angażują się we wzajemnie korzystny dialog z resztą świata (Smith, 2009)� 
Bywa ona także określana jako dyplomacja drugiego toru� Praktyczny wymiar 
tego typu dyplomacji wiąże się z wszelkiego rodzaju wymianami� Najbardziej 
typowym przykładem jest w tym przypadku wymiana studencka� Warto dodać, iż 
w pewnych okolicznościach dyplomacja obywatelska odbywa się także w ramach 
dyplomacji sportowej – szczególnie gdy dochodzi do różnego rodzaju zagranicz-
nych szkoleń dla sportowców� W kontekście tak pojętej dyplomacji publicznej 
rola państwa obejmuje przede wszystkim tworzenie i zarządzanie różnego 
rodzaju programami wymiany�

Inną popularną formą dyplomacji publicznej jest tzw� dyplomacja kulturalna� 
Termin ten można rozumieć jako działanie rządów w sferze międzynarodowych 
stosunków kulturalnych� Dotyczy to szerokiego rozumienia kultury, zatem obejmu-
jącego zarówno tzw� kulturę wysoką utożsamianą ze sztuką, jak i „wszystko co nie 
jest naturą”� Działanie w ramach dyplomacji kulturalnej obejmuje więc szerzenie 
wiedzy na temat kultury, osiągnięć cywilizacyjnych i historii danego kraju (Mickie-



124 ATHENAEUM
Polskie Studia Politologiczne

vol. 51/2016

wicz, 2008)� O dyplomacji kulturalnej twierdzi się niekiedy, że poprzedziła dyplo-
mację publiczną – była bowiem istotnym elementem działalności krajów podczas 
zimnej wojny� Programy wymiany kulturalnej tego okresu koncentrowały się na 
wystawach i wymianie studentów� W ramach dyplomacji kulturalnej wskazuje 
się także niekiedy na dyplomację historyczną ukierunkowaną na przedstawianie 
pożądanego (prawdziwego wg nadawcy) obrazu historii (Ociepka, 2013)�

W powyższych rozważaniach nad dyplomacją publiczną istotny wydaje się 
wątek związany z zaangażowaniem państwa w jej prowadzenie lub – jak to wcze-
śniej ujęto – w jej koordynację� Zrozumiałe jest bowiem, iż dyplomacja publiczna 
często prowadzona jest nie bezpośrednio przez władze takiego czy innego kraju, 
ale także przez szereg innych aktorów, np� firmy działające w skali ponadnaro-
dowej, organizacje pozarządowe czy samych obywateli� W związku z tym może 
pojawić się wątpliwość, czy spontaniczne i nieskoordynowane działania tych 
aktorów, które mimo wszystko prowadzą do zmiany wizerunku państwa, które 
reprezentują, lub też do realizacji innych celów jego polityki zagranicznej, także 
należałoby zaliczyć do dyplomacji publicznej, czy też są to już działania wykracza-
jące poza jej spectrum? Jak się zdaje, dyplomacja publiczna powinna być jednak 
prowadzona w sposób planowany i skoordynowany, za co powinny odpowiadać 
stosowne departamenty, np� Ministerstwa Spraw Zagranicznych� Z drugiej jednak 
strony istnieje wiele przejawów dyplomacji publicznej, które trudno określić jako 
skoordynowane� Przykładowo, ocenia się, że dyplomacja publiczna Kanady, kraju, 
który często wykorzystywał w tym celu także sport, przez długi okres obejmowała 
raczej improwizację niż skoordynowane działania oraz że nie udało się stworzyć 
ogólnokrajowego podejścia do zarządzania międzynarodowym wizerunkiem 
Kanady (Potter, 2009)� Zatem należałoby stwierdzić, iż pożądana dyplomacja 
publiczna powinna być oczywiście skoordynowana przez władze państwowe 
i taki też powinien być ich cel, jeśli chodzi o zarządzanie brandem kraju czy też 
zasobami miękkiej siły� Z drugiej jednak strony działania podejmowane przez 
aktorów niepaństwowych, np� firmy międzynarodowe pochodzące z danego kraju 
czy kluby sportowe, jeśli podejmowane są samodzielnie i przynoszą korzyść wize-
runkową danemu krajowi, to także należałoby je chyba zaliczyć do dyplomacji 
publicznej� Rolą państwa jest w tym przypadku umiejętne ich wykorzystanie, 
nawet jeśli samo nie było ich inicjatorem� 

Jak wspomniano, określanie dyplomacji sportowej jako swoistej subkategorii 
dyplomacji publicznej jest stosunkowo powszechne, mimo że niekiedy jest to 
ujmowane jako „sport w dyplomacji publicznej”� Niektórzy autorzy wskazują 
nawet, iż wzajemne oddziaływanie sportu i polityki zalicza się do sfery dyplo-
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macji publicznej w szerokim jej ujęciu (Johns, 2014), chociaż takie rozumienie 
wydaje się jednak zbyt szerokie� Trzeba się jednak zgodzić z opinią, iż sport jako 
narzędzie dyplomacji publicznej nabierał w ostatnim czasie dużego znaczenia, 
chociażby w związku ewolucją jej celów w postzimnowojennym, globalnym 
świecie (Black, Peacock, 2013)�

Pogląd zakładający, że dyplomacja sportowa to część dyplomacji publicznej, 
jest prezentowany przez szereg badaczy, i to niezależnie od tego, czy przyjmują 
zawężające, czy też szersze rozumienie tego terminu� Cytowany wcześniej J� L’E-
tang (2013) stwierdził, iż dyplomacja sportowa to część dyplomacji publicznej, 
która obejmuje rozwój komunikacji oraz nation-branding� W ujęciu tym widać 
zatem bezpośrednie odniesienie do wizerunku międzynarodowego państwa, 
co pokrywa się z opisanym wcześniej rozumieniem dyplomacji publicznej jako 
narzędzia eksponowania miękkich zasobów siły danego państwa� Istotne jest 
także nawiązanie do komunikacji, dyplomacja sportowa jest bowiem uważana 
za jedną z form komunikowania międzynarodowego� W tym kontekście poprzez 
dyplomację sportową państwo może kierować do innego kraju stosowny 
komunikat, np� o chęci zacieśnienia relacji lub o krytyce jego polityki� S� Murray 
i G� Pigman (2014), opisując dyplomację sportową, wyróżnili szereg jej ujęć, m�in� 
właśnie jako część dyplomacji publicznej – w tym kontekście jako jej przykłady 
autorzy ci podali zatrudnianie sportowców w celu wzmacniania komunikatów 
dyplomatycznych, a także wykorzystywanie w tym celu imprez sportowych oraz 
niekiedy uczestniczenie w wydarzeniach sportowych� 

Miejsce dyplomacji sportowej w ramach dyplomacji publicznej dostrzegł 
Evan Potter (2009) w swojej analizie dotyczącej dyplomacji publicznej Kanady� 
Autor ów stwierdził wręcz, iż to poprzez sport nastąpił ogólny rozwój dyplomacji 
publicznej w tym kraju, a także określił go jako „unikalny instrument kanadyj-
skiej dyplomacji publicznej” (s� 90)� Ów autor przytoczył szereg przykładów na 
kanadyjską dyplomację sportową w ramach dyplomacji publicznej – najstarszy 
z nich jeszcze z XIX wieku, kiedy kanadyjska drużyna lacrosse odbyła tournée 
po Wielkiej Brytanii, mając na celu zachęcanie do osadnictwa w zachodniej 
Kanadzie� Inne przykłady dotyczą promocji prestiżu i rozpoznawalności kraju 
poprzez dobre wyniki w międzynarodowym sporcie (konieczność taką już na 
początku zimnej wojny mieli zgłaszać kanadyjscy ambasadorowie na całym świe-
cie), a także dyplomacji hokejowej, w ramach której poprzez spotkania sportowe 
miano łagodzić napięcia między Kanadą a innymi państwami, w szczególności 
komunistycznymi, zgodnie z założeniem, iż to właśnie z hokejem na lodzie często 
kojarzony jest ten kraj i warto jest ten fakt wykorzystać�



126 ATHENAEUM
Polskie Studia Politologiczne

vol. 51/2016

4. konklUzje

W niniejszym artykule podjęto próbę przeanalizowania pojęcia dyplomacja 
sportowa� Jak wielokrotnie wspominano, jest to termin często zaliczany do 
szerszej kategorii dyplomacji publicznej� Analiza różnych ujęć prezentowanych 
przez naukowców badających problematykę dyplomacji sportowej i publicznej 
pozwoliła na sformułowanie konstatacji, iż istnieje cały szereg sposobów rozu-
mienia dyplomacji sportowej, obejmujących różne zakresy znaczeniowe tego 
pojęcia� Niektórzy autorzy rozumieją bowiem dyplomację sportową jedynie 
z perspektywy wykorzystywania przez państwa kontaktów sportowych w celu 
realizacji konkretnego interesu politycznego, np� „budowania mostów” pomiędzy 
wrogimi sobie krajami� Z kolei inni naukowcy prezentują szersze rozumienie tej 
kategorii, uwzględniające także takie jej cele, jak budowanie ogólnego wizerunku 
danego państwa na zewnątrz� Autor niniejszego artykuły przychyla się do właśnie 
takiego rozumienia dyplomacji sportowej� 

W odniesieniu do dyplomacji sportowej jako części dyplomacji publicznej 
pojawiła się wątpliwość odnośnie nieskoordynowanych działań, jakie są podej-
mowane niekiedy przez aktorów niepaństwowych, jak na przykład kluby czy 
krajowe federacje sportowe� Stwierdzono w związku z tym, iż nawet jeśli ich 
inicjatywy podejmowane są samodzielne i nie są w pełni koordynowane przez 
władze państwowe, to jeśli przynoszą korzyść wizerunkową danemu krajowi, to 
także należałoby je uznać za dyplomację sportową�

Biorąc pod uwagę powyższe konstatacje, uprawnione wydaje się stwier-
dzenie, iż dyplomację sportową można uznać za kategorię nauk o polityce� 
Zagadnienie to szczególnie silnie wiąże się z  takimi subdyscyplinami, jak 
komunikowanie polityczne czy marketing polityczny� Istnieje bardzo wiele 
przejawów dyplomacji sportowej, zarówno historycznych, jak i współczesnych, 
które warte są zbadania z perspektywy politologicznej� Obejmują one chociażby 
nawiązywanie kontaktów sportowych w celu preferowania zbliżenia międzyna-
rodowego, bojkotowanie imprez sportowych jako środek komunikowania na 
zewnątrz niezadowolenia z polityki prowadzonej przez takie czy inne państwo, 
organizowanie wielkich imprez sportowych w celu kreowania międzynarodo-
wego brandu kraju gospodarza i wiele innych� Tak szerokie i zdaniem autora 
niniejszego artykułu istotne pole badawcze nie powinno zatem zostać pominięte 
w badaniach politologicznych� 
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— AbstrAkt —

Artykuł jest analizą roli budżetu partycypa-
cyjnego w  procesie partycypacji społecznej� 
Przedstawione trzy modele jego funkcjonowania 
prezentują różny ich wpływ na jakość kapitału 
społecznego, czyli cechy społeczeństwa objawia-
jące się wysokim poziomem zaufania, współpracy 
oraz więzi społecznych między obywatelami� 
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The aim of the article is to analyse the functional-
ity of the participatory budgeting (hereinafter: 
PB) as an instrument of the social participation 
process� The article presents three models of the 
PB� They have a huge impact on the social capital, 
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Budżet obywatelski, nazywany również partycypacyjnym, od niedawna stał się 
filarem aktywizacji społecznej w wielu krajach świata, w tym także w Polsce� 
Szeroko zakrojone działania w celu stworzenia mechanizmów oraz zasad jego 
funkcjonowania, jako instrumentu partycypacji społecznej, a w konsekwencji 
rozliczne próby implementacji, skłaniają do stwierdzenia, iż stanowi on ważne 
narzędzie w procesie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego (civil society)� 
Ideą przyświecającą wszystkim z dotychczas przeprowadzonych przedsięwzięć 
aktywizujących społeczeństwo jest zwiększenie inkluzji obywateli w proces 
zarządzania miastem� Równie często podnoszonym argumentem jest to,  iż 
stanowi on sposób na przekazanie części odpowiedzialności za proces tworzenia 
polityki mieszkańcom oraz zmniejszenie dysproporcji między różnymi grupami 
społecznymi� Władze miast oraz szereg organizacji pozarządowych inicjujących 
ten proces zmian, aby podkreślić znaczenie budżetu partycypacyjnego, wygłasza 
opinie, że to obywatele są najbardziej kompetentnym podmiotem do podejmo-
wania decyzji na temat kierunków wydatkowania pieniędzy oraz potrzeb inwe-
stycyjnych w przestrzeni lokalnej� Administracja publiczna ma jedynie pomagać 
w podjęciu tej decyzji oraz reagować na potrzeby lokalnej społeczności� Tego 
rodzaju rewolucyjne postrzeganie procesu politycznego skłania do refleksji nad 
wpływem budżetu partycypacyjnego na rozwój kapitału społecznego, świado-
mości, postaw obywatelskich lokalnych społeczności oraz proces komunikacji 
władz ze społeczeństwem�

Celem artykułu jest przedstawienie wpływu budżetu partycypacyjnego na 
rozwój kapitału społecznego poprzez wzmacnianie przez niego więzi społecz-
nych� W szczególności należy wziąć tutaj pod uwagę procedurę partycypacji jako 
przejaw aktywności społecznej oraz jej efekty, czyli korzyści społeczne, które 
kształtują postawy obywateli i stanowią o jakości społeczeństwa obywatelskiego� 
Postawiono również następujące pytania badawcze: z jakich powodów tworzone 
są budżety partycypacyjne, jakie spełniają one funkcje w ramach budowy kapi-
tału społecznego, czy są one instrumentem władzy, czy sposobem artykulacji 
interesów obywateli oraz jak wpływają na zwiększenie kapitału społecznego 
mieszkańców miast? Ponadto weryfikacji zostaną poddane następujące hipotezy:

H1: Budżet partycypacyjny wpływa na rozwój kapitału społecznego lokalnych 
wspólnot�

H2: Na obszarze wspólnoty rozwój kapitału społecznego w obrębie jednej 
grupy społecznej może spowodować jego spadek w innej� 

H3: Budżet partycypacyjny ujawnia strukturę relacji i preferencji lokalnych 
społeczności�
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W  niniejszych rozważaniach zostały wykorzystane dane znajdujące się 
w licznych publikacjach naukowych znawców tematyki, raportach ewaluacyj-
nych budżetów partycypacyjnych tworzonych przez instytucje państwowe 
oraz organizacje pozarządowe, jak również własne obserwacje kolejnych edycji 
tego przedsięwzięcia w Łodzi� Ponadto w celu zweryfikowania prawdziwości 
postawionych hipotez zostanie zastosowana koncepcja Roberta Putnama znaj-
dująca się w jego publikacji Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we 
współczesnych Włoszech z 1995 roku, mówiąca o kapitale społecznych budującym 
więzi społeczne i tworzącym wspólnoty obywatelskie�

SpołeczeńStwo obywatelSkie i kapitał Społeczny

Społeczeństwo obywatelskie jako swego rodzaju zjawisko odciska znaczące 
piętno na państwie i społeczeństwie w wymiarze zarówno społecznym, ekono-
micznym,  jak i politycznym� Stanowi ono osnowę rozważań nad partycypacją 
społeczną oraz mechanizmem artykulacji potrzeb obywateli� Próba zdefinio-
wania ukazuje go jako wielopłaszczyznowy proces, istotny dla funkcjonowania 
struktury państwa oraz brzemienny w skutkach dla społeczeństwa� Odnosząc 
się do republikańskiego postrzegania tego pojęcia, w dziełach Arystotelesa oraz 
Cycerona zauważalne jest rozumienie obywatelskości jako pewnej powinności 
wobec ojczyzny oraz prawa do stanowienia o własnym państwie (Cyceron, 
1999, Arystoteles, 2006)� Powstałe w starożytności pojęcia koinonia politike 
(wspólnota polityczna) oraz jego rzymski odpowiednik societas civilis (społe-
czeństwo obywatelskie, ugrzecznione) kładą nacisk na postrzeganie człowieka 
jako istoty ludzkiej myślącej  i prawdziwie wolnej jedynie w określonych ramach 
zbiorowości instytucjonalno-etycznej (Pietrzyk-Reeves, 2004, s� 18)� Z kolei 
w  liberalnej tradycji rozumienia pojęcia społeczeństwo obywatelskie tacy 
myśliciele, jak: J� Lock, A� Ferguson, J�S� Mill oraz  A� de Tocqueville, kładą nacisk 
na nowe wymiary wolności: wolność ekonomiczna, samorządność, samoorga-
nizacja w ramach struktur pozarządowych, a także wpływ na życie publiczne 
obywateli (Pietrzyk-Reeves, 2004, s� 70)� Zgodnie z tym civil society jawi się 
jako struktura oderwana od aparatu państwa, będąca bytem odróżniającym 
się od władzy zwierzchniej, co w szczególności podkreślał J� Lock, twierdząc, 
że wolny człowiek stoi przed państwem i społeczeństwem, a zatem jego prawa 
są najważniejsze (Locke, 1992)� Znaczenie tych dwóch tradycji postrzegania 
społeczeństwa obywatelskiego ukazał w zbiorze Cztery eseje o wolności (Berlin, 
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1994)� Autor mówi o istnieniu dwóch wolności: pozytywnej (wolności „do”) 
– czyli prawie do działania w myśl obiektywnej racjonalności na rzecz ogółu 
oraz wolności negatywnej (wolności „od”) – przestrzeni, w której człowiek jest 
wolny od ingerencji zewnętrznej (Berlin, 1994)� Powyższe założenia kształtują 
percepcję społeczeństwa obywatelskiego oraz rolę budżetu partycypacyjnego 
w procesie jego budowania�

Szczególnie istotnymi w  badaniach nad społeczeństwem obywatelskim 
w wymiarze implementacji budżetów partycypacyjnych są dokonania R� Put-
nama oraz J� Habermasa (Putnam, 1995, Habermas, 1999)� Wzbogacili oni 
dorobek naukowy, nadając bardziej praktyczny wymiar prowadzonemu dyskur-
sowi� Putnam wskazał na znaczenie tzw� miękkich czynników demokracji, czyli: 
obywatelskiego zaufania oraz sieci powiązań między obywatelami� Habermas 
natomiast podjął się próby analiz relacji władzy ze społeczeństwem, tworząc 
teorię komunikacji (Habermas, 2005)� W duchu tych rozważań warto przywo-
łać definicję społeczeństwa obywatelskiego stworzoną przez A� Chodurskiego, 
którego zdaniem powinno być ono postrzegane w aspekcie wolności i równości 
obywateli zamieszkujących wspólne terytorium, których działania skierowane są 
ku dobru wspólnemu  (Chodubski, 2003, s� 165)� Powyższe zaplecze teoretyczne 
stanowi szczególny powód do refleksji nad budżetem partycypacyjnym jako 
instrumentem komunikacji władz ze społeczeństwem oraz artykulacji przez nie 
swoich potrzeb i interesów� 

Niezwykle ważnym aspektem badań nad społeczeństwem obywatelskim jest 
wykazanie empirycznych dowodów jego emanacji, jakości oraz skali� W tym celu 
należy wykorzystać pojęcie kapitału społecznego, które zdaniem Putnama jest 
zestawem cech społeczeństwa, takich jak: zaufanie, normy i powiązania (Putnam, 
1995, s� 258)� Z pewnością stanowi on ważną składową aktywności i partycypacji 
społecznej zaraz obok kapitału fizycznego i ludzkiego, które w bezpośredni 
sposób odnoszą się do sfery ekonomii� Putnam uważa, iż kapitał społeczny 
podnosi „produktywność” jednostek oraz całych grup społecznych (Putnam, 
1995)� Rozumieć ją należy jako intensyfikację powiązań między jednostkami 
w ramach sieci, w których obowiązują normy wzajemności oraz dominuje 
zaufanie do innych członków wspólnoty (Putnam, 1995)� W całym tym procesie 
kluczową rolę odgrywają tzw� cnoty obywatelskie� Według Putnama są one tym 
silniejsze, im gęstsza jest sieć relacji społecznych, skutkiem czego społeczeństwo 
składające się z jednostek odznaczających się ową cnotą, jednakże równie mocno 
odizolowanych od siebie, nie wykazuje na tyle silnych więzi międzyludzkich, 
a tym samym nie posiada znaczącego kapitału społecznego (Putnam, 2008, s� 33)� 
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Kapitał społeczny ma oblicze zarówno indywidualne, jak i zbiorowe� Oznacza 
to, że poszczególni członkowie zbiorowości, wchodząc w interakcje ze swoimi 
sąsiadami, korzystają z niego, realizując własne interesy (Putnam, 1995)� Z dru-
giej strony podejmując tego rodzaju aktywność, wpływają na rozwój całej grupy, 
budując wspólnotę� Należy podkreślić, że kapitał społeczny może dostarczać 
wielu korzyści, zarówno ekonomicznych, jak i  społecznych� Dzięki niemu 
jednostki są w stanie realizować swoje potrzeby, nawiązując relację z innymi 
osobami, tym samym budując sieć kontaktów, które w wymiarze zarówno 
społecznym, jak i emocjonalnym mogą stać się powodem ogólnego dobrostanu 
(Putnam, 2008, s� 36)� Płynie z tego wniosek, że w procesie tworzenia kapitału 
społecznego istotną rolę odgrywa zaufanie, które odnosi się zarówno do relacji 
między obywatelami, jak również między obywatelem a instytucjami państwa� 

Jak dowodzi Putnam, społeczeństwo charakteryzuje się wzajemnością,  
w której relacje stają się bardziej efektywne, a mechanizm odwzajemniania 
„dobrych” uczynków może być oddalony w czasie jako dowód na istnienie sil-
nych i długoterminowych relacji między obywatelami (Putnam, 1995)� Mówiąc 
inaczej, wchodząc w interakcje z innymi członkami wspólnoty, nie oczekujemy 
bezpośredniego odwzajemnienia naszego działania, a jedynie mamy świado-
mość, że w przyszłości, gdy my będziemy potrzebowali pomocy, ktoś inny nam 
pomoże� Zatem relacje te nie stanowią tzw� ubijania interesu między obywate-
lami, a świadczą o budowaniu więzi społecznych� To poczucie uogólnionego 
zaufania i wzajemności do innych ludzi pozwala na zwiększenie partycypacji 
w procesie politycznym oraz umożliwia zachowanie partnerskich relacji na linii 
społeczeństwo – władza (Putnam, 2008)� Należy jednak pamiętać, że kapitał 
społeczny rozwija się w różnych strukturach społecznych, a mogą być to: rodzina, 
klasa w szkole, członkowie klubu sportowego, pracownicy i pacjenci lokalnych 
przychodni lekarskich, pracownicy zakładów, osoby spotykające się w parku, 
grające w karty co niedziela, wreszcie organizacje obywatelskie, członkowie 
partii politycznych, ale również sąsiedzi w jednym domu przy tej samej ulicy 
(Putnam, 1995)� Ważne jest jednak, aby odnaleźć sposób, w jaki może on zostać 
zmaksymalizowany i wykorzystany w celu tworzenia wspólnego dobra�

Zdaniem Putnama można wyróżnić dwie formy kapitału społecznego: łączący 
(bridging – tworzący sieć powiązań wśród członków różnych społeczności, np� 
wieś–miasto) oraz spajający (bonding – umacniający więzi i relacje wewnątrz 
grupy) (Putnam, 1995, s� 36)� Pierwszy z nich pozwala na poszerzanie się grona 
osób wchodzących w  relacje wzajemności, natomiast drugi odpowiada za 
wewnętrzną konsolidację w ramach lokalnej społeczności� Ważną cechą kapitału 
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społecznego spajającego jest również budowanie wspólnotowej świadomości 
członków� Idą za tym również negatywne efekty, czyli możliwość powstania 
relacji antagonistycznych między skonsolidowaną wspólnotą a innymi grupami 
społecznymi� 

Z powyższych ustaleń wynika, że kapitał społeczny stanowi o intensywności 
połączeń między obywatelami poprzez poziom społecznego zaufania, uogólnio-
nej wzajemności między różnymi jednostkami oraz szeroko rozumianej współ-
pracy� Tym samym stanowi on o istocie i jakości istniejącego na określonym 
obszarze społeczeństwa obywatelskiego� Warto zatem dokonać analizy procesu 
budowy kapitału społecznego w wymiarze implementacji budżetu partycypa-
cyjnego w przestrzeni lokalnych samorządów� 

bUdżet obywatelSki inStrUMenteM  
partycypacji Społecznej

Budżet partycypacyjny stanowi istotne novum w procesie prowadzenia polityki 
na szczeblu lokalnym� Spośród różnych typologii budżetów partycypacyjnych 
warto odwołać się do tej, która wskazuje na istnienie trzech podstawowych 
modeli (Sintomer, Herzberg & Röcke, 2007): 

1� Klasyczny model Porto Alegre oparty na partycypacji grup interesu�
2� Fundusz komunalny jako element procesu komunikacji władz z miesz-

kańcami�
3� Bliska partycypacja (proximity participation), czyli dialog o finansach 

publicznych�

klasyczny model porto alegre  
oparty na partycypacji grup interesu

Brazylia, chociaż nigdy nie słynęła z rozwiniętej formy demokracji, stała się 
prekursorem budżetu partycypacyjnego� Kilka lat przed jego zainicjowaniem 
rządy sprawowała tam prawicowa dyktatura, która nie dopuszczała do głosu 
obywateli� Każdy przejaw nieposłuszeństwa spotykał się z represjami ze strony 
aparatu państwa� Upadek lewicowych reżimów wschodniego świata oraz proces 
tranzycji systemowej w krajach dotychczas rządzonych przez prawicowe dykta-
tury w drugiej połowie lat 80� stanowił szeroką falę przemian demokratycznych 
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(Gianpaolo, 2005)� Efektem tego procesu w Brazylii były pierwsze od 30 lat wolne 
wybory, które wygrali przedstawiciele lewicy (Souza, 2001, s� 161)� Również na 
poziomie lokalnym władze zaczęły przejmować partie lewicowe, związane z sze-
rokim prodemokratycznym ruchem społecznym (Santos, 2005)� W Porto Alegre 
na burmistrza miasta został wybrany działacz związkowy związany z ugrupo-
waniem Partidos  de Trabajadores, Olivio Dutra� Nie mógł on jednak cieszyć 
się pełnią władzy, gdyż jego działania spotykały się z oporem ze strony lokalnej 
legislatury, w której przedstawiciele jego ugrupowania nie uzyskali większości 
(Souza, 2001, s� 171)� W celu wyjścia z impasu postanowiono stworzyć mecha-
nizm, który dawałby władzy wykonawczej na tyle silną legitymizację ich działań, 
aby lokalna rada miejska nie mogła z przyczyn politycznych  i wizerunkowych 
się jej sprzeciwić� Powstał zatem pomysł stworzenia budżetu partycypacyjnego, 
w który zaangażowani będą sami mieszkańcy Porto Alegre (Baiocchi, 1999)�

Brazylijski model budżetu obywatelskiego stanowi jeden z  przykładów 
rozwoju partycypacji społecznej� Proces jego tworzenia opierał się na konsulta-
cjach przedstawicieli władz miasta z reprezentantami mieszkańców� Ci ostatni 
byli wybierani w trójstopniowej strukturze� Podstawowym zebraniem w Porto 
Alegre było zgromadzenie osiedlowe,  które dokonywało wyboru delegatów do 
rad dzielnic, które to spośród swoich członków wybierały grupę reprezentującą 
interesy lokalnej wspólnoty (Kłębowski, 2013, s� 10)� Na etapie pośrednim, 
przedstawiciele społeczeństwa sprawowali swoją funkcję tylko jedną kaden-
cję, a w późniejszym okresie dwie� Byli oni pod stałą kontrolą mieszkańców 
i w każdej chwili mogli zostać odwołani� To właśnie na tym etapie tworzone były 
zhierarchizowane propozycje inwestycyjne� Najwyższy organ struktury stanowiła 
Rada Budżetu Partycypacyjnego, której członkowie również pozostawali pod 
stałą kontrolą mieszkańców, mogli zostać w każdej chwili zdymisjonowani, 
a sprawowali oni swoją funkcję przez okres dwóch rocznych kadencji (Santos, 
1998)� Należy dodać, że spotkania na każdym szczeblu były otwarte, a wszyscy 
traktowani byli równo (Kłębowski, 2013, s� 28)� Ponadto w debatach uczestniczyli 
eksperci z ramienia władz miasta, którzy wspierali mieszkańców radą, zarówno 
w ramach gremialnych dyskusji, jak i wizytacji miejsc potencjalnych inwestycji� 
Ten model partycypacji cechuje brak bezpośredniego wpływu obywatela na 
propozycje, jakie zostaną zrealizowane w ramach budżetu� Partycypacja spo-
łeczna jest zatem ograniczona, a realny wpływ na nią mają osoby, które zasiadają 
w najwyższej rangą radzie, bezpośrednio prowadzącej rozmowy z włodarzami 
miasta� Kluczową rolę odgrywają tu liderzy opinii publicznej, znający problemy 
mieszkańców, będący powiernikami interesów różnych grup społecznych� Ich 
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zadaniem w Radzie Budżetu Partycypacyjnego było przygotowanie dokumentu 
z propozycjami budżetowymi, a następnie zaprezentowanie go urzędnikom 
i członkom rady miejskiej� Wypracowany kompromisowy projekt budżetu miasta 
z punktu widzenia społeczeństwa nie podlegał zmianom� Jedynie Burmistrz mógł 
zawetować jego część lub odesłać projekt do komisji� Niemniej jednak nie widać, 
aby politycy nadużywali tych kompetencji, a jak dotychczas nie miało miejsca 
odesłanie całego projektu do ponownego rozpatrzenia� 

Przykład Porto Alegre zainspirował kolejne miasta w Brazylii do wprowadze-
nia budżetu partycypacyjnego, czego przykładem jest Belo Horizonte� Przebieg 
kolejnych edycji w tych dwóch miastach pozwala sądzić, iż jest on dobrym 
kanałem artykulacji interesów i preferencji lokalnej społeczności� Dowodem na 
to są dane, które pokazują, że wdrożenie mechanizmów partycypacji społecznej 
wpłynęło na zwiększenie wydatków z budżetu miasta na opiekę zdrowotną oraz 
infrastrukturę sanitarną o 20 – 30% w porównaniu z okresem, w którym nie był on 
stosowany (Gonçalves, 2014)� Innym przykładem podkreślającym znaczenie głosu 
lokalnej społeczności jest to, iż w pierwszym roku jego funkcjonowania w Porto 
Alegre administracja przewidywała, że priorytetem dla najbiedniejszej grupy 
mieszkańców będzie transport publiczny, a w rzeczywistości okazało się, że był 
to dostęp do wody oraz rozbudowa miejskiego systemu kanalizacji (Souza, 2001)� 
Należy więc stwierdzić, że budżet partycypacyjny tworzy możliwość artykulacji 
interesów mieszkańców oraz integruje obywateli wokół wspólnych problemów, 
pozwalając tym samym na zbudowanie wspólnoty obywatelskiej� Wśród kwestii 
uznanych przez mieszkańców Porto Alegre za priorytetowe znalazły się: ochrona 
zdrowia, szkolnictwo, bezpieczeństwo w mieście, regulacje dotyczące praw wła-
sności gruntów, infrastruktura drogowa (Gonçalves, 2014)� W Belo Horizonte były 
to: budowa domów komunalnych, rozbudowa systemu kanalizacji, chodników, 
poprawa jakości życia w Fawelach, rozwój urbanistyczny miasta, ochrona zdro-
wia i edukacja (Souza, 2001, s� 167)� Wprowadzenie budżetu partycypacyjnego  
w Brazylii zmieniło rozkład wydatków budżetowych we wszystkich miastach, 
gdzie został on wdrożony� Na przestrzeni lat nakłady na edukację wzrosły z 27% 
w 1990 roku do 30% w 2004 roku� Zauważalny jest również wzrost nakładów na 
opiekę społeczną i wodociągi o 10% w ciągu 10 lat (Gonçalves, 2014)� 

Budżet partycypacyjny stał się nie tylko instrumentem zarządzania miastem,  
ale również kanałem komunikacji pomiędzy władzą a lokalną społecznością� 
Potwierdzają to wyniki badań opinii społecznej� 92,2% ankietowanych w Porto 
Alegre oraz 88,9% w  Belo Horizonte stwierdziło, że chętnie bierze udział 
w  spotkaniach� Pocieszające są również wyniki dotyczące zainteresowania 
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wśród mieszkańców samą procedurą głosowania� Takowe wyraziło 75,5% 
ankietowanych w  Porto Alegre i  70,4% w  Belo Horizonte (Souza, 2001, 
s� 168 – 169)� Budżet partycypacyjny zachęcił ludzi do samoorganizowania się 
i współdziałania, niemniej jednak zauważyć można stałą wyraźną niechęć do 
przejawów zinstytucjonalizowanej aktywności obywatelskiej w postaci partii 
politycznych i organizacji pozarządowych (z wyłączeniem społecznych ruchów 
sąsiedzkich)� 40,7% ankietowanych w Porto Alegre, a 37,3% w Belo Horizonte 
uznało organizacje społeczne za przejaw obrony interesów lokalnej społeczności� 
Przeciwnego zdania było kolejno: 45,7% oraz 53,3%� Reszta nie miała na ten 
temat własnego zdania (Souza, 2001)� Po wprowadzeniu nowego instrumentu 
partycypacji społecznej w Porto Alegre z każdym rokiem wzrastała jednak liczba 
osób zaangażowanych w procedurę budżetową: 3,7 tys� osób w 1991, 10,7 tys� 
w 1993, 14,3 tys� w 1996 oraz 16 tys� w 1997 (Souza, 2001)� Początkowo większość 
pochodziła jedynie z 6 na 16 dzielnic Porto Alegre, ale z czasem nastąpił znaczny 
rozwój aktywności społecznej� Zauważalna jest również wyraźna tendencja do 
zacieśniania współpracy między mieszkańcami� Badania pokazują, że w 1995 
roku w spotkaniach tematycznych udział brała duża liczba osób zrzeszonych 
w organizacjach społecznych� Wyniki przeprowadzonych przez Bersa wywiadów 
potwierdzają ten fakt� 75,9% ankietowanych przyznało się, że są członkami insty-
tucji lub organizacji społecznych, a spośród nich 50,5% organizacji sąsiedzkich� 
Zatem wśród szacowanych 16 tys� osób w 1997 roku, które brały udział w proce-
durze budżetowej, zdaniem Bersa, znajdowali się przedstawiciele 300 rozmaitych 
ruchów społecznych (Souza, 2001)� Warto również przywołać badania Nylena 
przeprowadzone w Belo Horizonte, które pokazują, że przed wprowadzaniem 
budżetu partycypacyjnego w mieście do ruchów sąsiedzkich należało 52,2% 
delegatów uczestniczących w procesie partycypacji, a po jego wprowadzeniu już 
64,5% (Souza, 2001)� Jak widać, mieszkańcy dostrzegli potrzebę organizowania 
się i wspólnego artykułowania swoich potrzeb, gdyż tylko w takich sposób 
ich głos będzie słyszany, a oni będą mieli możliwość wpłynięcia na decyzje 
władz� Można zatem sądzić, iż jest to przejawem rozwoju kapitału społecznego, 
łączącego, zrzeszającego osoby z różnych środowisk i grup społecznych, które 
w ramach ruchu sąsiedzkiego postanowiły realizować wspólne interesy�

W analizie partycypacji społecznej lokalnych wspólnot szczególny nacisk 
należy położyć na korzyści, jakie czerpią z niej mieszkańcy� Kluczowym ele-
mentem, na jaki zwraca uwagę Santos, jest ten, iż każdy z uczestników budżetu 
partycypacyjnego miał prawo głosu w procesie formułowania priorytetów 
inwestycyjnych� Ponadto wybierani przez mieszkańców delegaci byli pod stałą 
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kontrolą społeczeństwa (Santos, 1998)� Fakt ten stoi w opozycji do postulatu 
Putnama o zaufaniu do siebie wszystkich członków lokalnej wspólnoty, jed-
nakże jest dowodem na to, że partycypacja społeczna w modelu brazylijskim, 
nieustannie podlegała rozwojowi� Zmiany te były powszechnie aprobowane� 
Badania przeprowadzone w Belo Horizonte w 1994 pokazały, że wśród ankie-
towanych 67,3% uważa działania władz za akceptowalne, co pozwala sądzić, iż 
budżet partycypacyjny zwiększył również poziom zaufania społecznego do władz 
samorządowych (Santos, s� 170)�

Dla potwierdzenia tego faktu należy przywołać słowa burmistrza Porto Alegre 
Oliwio Dutry: „Nie sprzedajemy iluzji bezpośredniej demokracji na greckim 
placu, która nie była demokracją wszystkich, ale demokracją najlepszych” (Sánchez 
i Aragonès, 2004, s� 2)� Z badań przeprowadzonych przez Matthaeusa wynika, 
iż w 1995 roku 56,5% biorących udział w badaniu w Porto Alegre stwierdziło, 
iż odczuwało satysfakcję z prac nad budżetem obywatelskim i efektów jego 
funkcjonowania (Souza, 2001, s� 170)� W szóstym roku funkcjonowania budżetu 
partycypacyjnego tej samej odpowiedzi udzieliło 72,7% ankietowanych� Badania 
przeprowadzone przez Somarriba i Dulcia w Belo Horizonte pokazują, że 85,1% 
delegatów uczestniczących w pracach nad budżetem potwierdza jego efektyw-
ność� Ich zdaniem dzięki temu mechanizmowi społeczeństwo może wziąć udział 
w podejmowaniu decyzji nad publicznymi wydatkami (Souza, 2001)� Jedynym pro-
blemem, jaki dostrzegają, jest mała ilość środków do rozdysponowania w ramach 
partycypacji społecznej� Inny, na który należy również wskazać, to mała liczba 
osób uczestnicząca w całej procedurze� W 1996 roku było to ok� 14,3 tys� osób, 
a według oficjalnych statystyk biorących udział w spotkaniach wszystkich szczebli 
mogło być nawet 100 tys�, co stanowiło ok� 8% całej populacji miasta (Souza, 2001)� 
Nie zmienia to jednak faktu, że wydźwięk społeczny tego przedsięwzięcia był 
pozytywny i dalej pozostaje wzorem dla innych lokalnych samorządów�

Z przedstawionych danych wynika, że przyczyną powstania budżetu party-
cypacyjnego była rywalizacja polityczna władzy wykonawczej ze stanowiącą na 
szczeblu lokalnym� Pomimo tego stał się on ważnym instrumentem mobilizują-
cym i integrującym lokalną społeczność� Jednocześnie wpłynął na wzmocnienie 
więzi społecznych, zachęcając do współpracy, wzmacniając m� in� zaufanie do 
współobywateli i władzy, tym samym rozwijając kapitał społeczny, co stanowi 
potwierdzenie dla pierwszej hipotezy� Widać zatem, że budżet partycypacyjny 
może być jednocześnie instrumentem władzy oraz kanałem komunikacji, dzięki 
któremu społeczeństwo artykułuje własne preferencje, co jest dowodem potwier-
dzającym prawdziwość trzeciej hipotezy� 
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fundusz komunalny jako element procesu komunikacji  
władz z mieszkańcami

Kolejny model budżetu partycypacyjnego znacznie różni się od jego pierwo-
wzoru� Jego działanie polega na wyodrębnieniu tzw� funduszu komunalnego 
z całego budżetu miasta, który jest przeznaczony na propozycje mieszkańców� 
Projekty zgłoszone przez osoby zaangażowane w jego funkcjonowanie podlegają 
konsultacjom oraz są wybierane w ostatecznym głosowaniu lub poprzez stwo-
rzenie listy rankingowej priorytetów� Rolą władz jest natomiast sprawdzenie, 
czy dana propozycja może być, w myśl obowiązującego prawa, zrealizowana z 
funduszy lokalnego samorządu oraz konsekwentne wykonywanie wybranych 
inwestycji, z  reguły w ciągu kolejnego, następującego po głosowaniu, roku 
budżetowego�

Przykładem państwa, w którym wprowadzono budżet partycypacyjny na 
poziomie lokalnym, jest Wielka Brytania� Wnioski płynące z analiz rządowych 
pokazują, że jest on mechanizmem zwiększającym zaangażowanie społeczne 
w proces decyzyjny, ale nie może być jedynym elementem funkcjonowania 
samorządu� Wraz z zastosowaniem go równolegle do innych instrumentów 
wykazuje znacznie większą efektywność� Jego wprowadzenie poprzedza niekiedy 
szereg inicjatyw rozbudzających partycypację społeczną, czego przykładami są 
miejscowości Manton i Thornhill (Department for Communities and Local 
Government, SQW, Cambridge Economic Associates, Geoff Fordham Asso-
ciates, 2011, s� 101)� Zaangażowanie lokalnej wspólnoty pozwala ujawnić jej 
kapitał społeczny,  który szczególnie silnie zaznacza swoją obecność w małych 
środowiskach lokalnych, gdzie więzi społeczne są silniejsze, a przywiązanie 
do społeczności odgrywa kluczowe znaczenie, czego przykładem jest również 
miejscowość Thornhill (Department for Communities and Local Government, 
SQW, Cambridge Economic Associates, Geoff Fordham Associates, 2011)� 

Po raz kolejny należy podkreślić znaczenie efektów partycypacji� Kluczową 
rolę stanowi jakość proponowanych przedsięwzięć oraz sposób ich realizacji 
przez władze lokalne, co było niekiedy uznawane za duży problem, gdyż nie 
zawsze budżet partycypacyjny cieszył się poparciem lokalnych samorządów, 
a  wypracowane pomysły nie były należycie realizowane (Department for 
Communities and Local Government, SQW, Cambridge Economic Associates, 
Geoff Fordham Associates, 2011)� Jednym z efektów funkcjonowania budżetu 
partycypacyjnego jest zainicjowanie szerokiego dialogu społecznego na temat 
spraw wspólnoty� Przykładem takiej kooperacji jest Stockport, gdzie skupił się 
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on wokół tematu bezpieczeństwa, a prace nad nim wspólnie prowadziła policja 
oraz lokalna społeczność (Department for Communities and Local Government, 
SQW, Cambridge Economic Associates, Geoff Fordham Associates, 2011, s� 86)� 
Kultywowanie tego rodzaju zależności pozwala również efektywniej wykorzysty-
wać środki publiczne� Wśród licznych angielskich budżetów partycypacyjnych 
odnajdziemy przykłady, kiedy to partycypacja społeczna pozwoliła na podnie-
sienie jakości życia w zdegradowanych rejonach miasta oraz podjęcie działań 
w obszarach zapomnianych przez władze lub wcześniej nie uważanych za istotne� 
Ponadto budżet partycypacyjny pozwala na ujawnienie się lokalnych liderów 
opinii publicznej, którzy poprzez swoje zaangażowanie stają się powiernikami 
opinii grup społecznych, integrując wokół konkretnych pomysłów� Mamy tutaj 
do czynienia z procesem budowy kapitału społecznego łączącego osoby z róż-
nych grup społecznych, których nie wiążą silne więzi społeczne, a partycypacja 
umożliwia im stworzenie wspólnej płaszczyzny współpracy� Z drugiej strony 
pozwala on na uaktywnienie się kapitału społecznego spajającego, w szczegól-
ności wśród członków organizacji pozarządowych, które jako pierwsze reagują 
na nowy model aktywności obywatelskiej� Badania jednak pokazują, że im 
dłuższa jest historia budżetu partycypacyjnego w danym mieście lub wsi, tym 
silniejsze stają się więzi społeczne, lokalnych środowisk (np� ruchy sąsiedzkie), 
które zaczynają dominować nad organizacjami pozarządowymi (Department for 
Communities and Local Government, SQW, Cambridge Economic Associates, 
Geoff Fordham Associates, 2011)� 

Budżet partycypacyjny integruje również osoby w różnym przedziale wieku� 
Dzięki niemu osoby młode, aktywne w przestrzeni samorządowej, mogą wyko-
rzystywać wiedzę, jaką dostarczają im starsi przedstawiciele wspólnoty (The PB 
Unit, 2009, s� 42)� Tym samym doświadczenie łączy się z młodością, tworząc 
nowy wymiar komunikacji wewnątrz społeczeństwa, jak również w relacji spo-
łeczeństwo – władza� Przykładem takiej silnej współpracy i konsolidacji lokalnej 
społeczności jest budżet partycypacyjny we wsi Eastfield, gdzie proces jego 
tworzenia od samego początku był efektem współpracy mieszkańców  i władz 
samorządowych� Zostali w niego zaangażowani niemal wszyscy: uczniowie lokal-
nych szkół, tworzyli logo oraz materiały promocyjne, wolontariusze projektowali 
system komputerowy zliczający głosy, a pozostała grupa zapewniała catering dla 
wszystkich zaangażowanych w przedsięwzięcie� Akt głosowania miał miejsce 
w centralnym punkcie miasteczka, w tzw� centrum społecznym, czyli odpowied-
niku naszego polskiego domu kultury jednego dnia, który nazwano The Decision 
Day� Ponad 90% osób uczestniczących w tym wydarzeniu stwierdziło po jego 
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zakończeniu, że było ono otwarte dla wszystkich i uczciwe oraz że chętnie wezmą 
w nim udział po raz kolejny (The PB Unit, 2009, s� 35)�

Z przedstawionych danych wynika, że implementacja budżetu partycy-
pacyjnego miała miejsce przede wszystkim w małych lokalnych ośrodkach 
miejskich lub wiejskich� Liczba osób biorących udział w całym procesie nie 
przekraczała 500, a fundusze, jakimi dysponowali, były mniejsze bądź równe 
100 tys� funtów� Potrzeby społeczne, które były uznawane za najważniejsze, to: 
aktywizacja ludzi młodych, przeciwdziałanie przestępczości, troska o środowisko 
naturalne, działania na rzecz społecznej spójności i aktywności (Department for 
Communities and Local Government, SQW, Cambridge Economic Associates, 
Geoff Fordham Associates, 2011, s� 10)� W procedurze budżetowej szczególnie 
chętnie brali udział ludzie młodzi, chociaż w wielu przypadkach współdziałanie 
nie było zależne od żadnych podziałów społecznych� Badania opinii publicznej 
przeprowadzone w marcu 2010 roku, za pośrednictwem internetu, pokazują, 
że znaczna część osób uważa budżet partycypacyjny za ważny instrument 
aktywności obywatelskiej, dający ludziom możliwość decydowania o lokalnym 
środowisku (The PB Unit, 2009)� 

Z powyższych danych wynika, że powodem powstania budżetu partycypa-
cyjnego mogą być nie tylko odgórne decyzje polityczne, ale również oddolne 
działanie lokalnej wspólnoty, jak miało to miejsce w Eastfield� Ponadto potwier-
dzają one, że budżet partycypacyjny mobilizuje i integruje lokalną społeczność, 
budując więzi współpracy i zaufania, rozwijając kapitał społeczny, potwierdzając 
tym samym prawdziwość pierwszej hipotezy� Nie odnalazła jednak swojego 
potwierdzenia druga z hipotez� Ponadto przedstawione informacje dotyczące 
zmian w polityce lokalnej, np� rozwój zdegradowanych obszarów miasta oraz 
zmiany obszarów aktywności samorządu na te, które wcześniej nie znajdowały 
się w kręgu ich zainteresowań, potwierdzają trzecią z hipotez�

bUdżet obywatelSki w polSce na przykładzie łodzi

Polska na mapie rozwoju partycypacji społecznej pojawiła się dość niedawno� 
Pomysł na wprowadzenie tego pomysłu pierwszy raz pojawił się w Płocku, gdzie 
w latach 2003 – 2005 stworzono „fundusz grantowy”, zwany również public/
private negotiation table, którego zadaniem było wsparcie lokalnych organizacji 
pozarządowych (Kłębowski, 2014)� Pierwszy raz w Polsce w 2011 roku w Sopo-
cie pojawiła się nazwa „budżet obywatelski” i to ten fakt uznaje się oficjalnie 
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za początek jego istnienia� Zaraz za nadmorskim kurortem kolejne miasta 
postanowiły wprowadzić go u siebie� Z analiz Fundacji im� Stefana Batorego 
wynika,  że został on wprowadzony w ponad 70 gminach i miastach (Kraszewski 
i Mojkowski, 2014,  s� 8)�

Szczególnie interesującym miastem, w którym rozwinął się on w sposób 
znaczący, jest Łódź� Tutaj budżet obywatelski rozpoczął swoje funkcjonowanie 
w  2012 roku� W  celu przeprowadzenia jego premierowej edycji powołano 
specjalny zespół złożony z miejskich radnych i urzędników� Do rozdyspono-
wania przez mieszkańców przeznaczono 1% budżetu miasta, czyli 20 mln zł 
w kolejnym roku 30 mln zł, a od 2014 40 mln zł (Serzysko, 2014)� Zadania, jakie 
mogły być zgłaszane przez mieszkańców, musiały być zgodne z kompetencjami 
miasta, a specjalny zespół weryfikujący spływające do niego wnioski skupiał się 
jedynie na kontroli formalnej (Serzysko, 2014)� Po stronie pomysłodawców leżał 
obowiązek opisania projektu, jaki chcą, aby został zrealizowany, przedstawienia 
wstępnego kosztorysu inwestycji i zebrania 15 podpisów poparcia� Wszystkie 
one zostały uszeregowane w dwie kategorie: zadania ogólnomiejskie i lokalne 
(Serzysko, 2014)� W 2016 roku budżet obywatelski w Łodzi będzie odbywał się 
w nowej formule� Tym razem fundusz komunalny nie będzie dzielony pomię-
dzy dzielnice i osiedla, gdyż stwierdzono, że są one bliższe koncepcji lokalnych 
wspólnot, a mieszkańcy utożsamiają się bardziej z nimi� Na efekty tej zmiany 
musimy jednak poczekać� 

W głosowaniu w pierwszej edycji w 2013 roku udział wzięło 129 tys� osób, 
w drugiej 174 834 osób, a w 2015 roku 136 tys� osób� Warto podkreślić, że par-
tycypować w nim mogły jedynie osoby, które ukończyły 16 rok życia� Zgodnie 
z danymi ze spisu powszechnego z 2013 roku w Łodzi osób w wieku powyżej 
16 lat jest ok� 622 tys� (Ludność – dane o Łodzi 2014, 2015)� Frekwencja zatem 
oscylowała w granicach 21% w 2013, 28% w 2014 i 22%  w 2015� W analogicznym 
okresie w sopockim budżecie obywatelskim wzięło udział 6,8%  w 2013, 15,14% 
w 2014, 9,5% w 2015, natomiast w Poznaniu ten odsetek wyniósł: 20,5%  w 2013, 
12,6% w 2014, a 17% w 2015� Z badań przeprowadzonych w 2013 roku wynika,  
że największą frekwencję zebrała edycja w Zielonej Górze 38%, a najmniejszą 
w Rybniku 1% (Osiecka i Cieślak – Wróblewska, 2014)� Poniższy wykres prezen-
tuje zestawienie liczby wniosków złożonych na przestrzeni trzech lat w łódzkim 
budżecie obywatelskim� Jak widać, nie zmienia się ona znacząco� Zestawienie to, 
jak również frekwencja w kolejnych edycjach, pozwala sądzić, że istnieje grupa 
osób aktywnych, które biorą udział w życiu miasta, odznaczają się wyższym 
poziomem kapitału społecznego od pozostałej części jego mieszkańców, a ich 
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liczba nie ulega znaczącej zmianie� Dowodzić to może faktu,  że w przypadku 
polskich budżetów obywatelskich występuje zjawisko enklaw obywatelskich, 
czyli miejsc na mapie miast, gdzie mieszkańcy chętniej partycypują w życiu 
politycznym miasta, w wyniku czego odznaczają się wyższym poziomem kapitału 
społecznego�

wykres i. liczba projektów przedłożonych pod głosowanie w kolejnych edycjach budżetu 
obywatelskiego.

Źródło: Zestawienie własne na podstawie: http://uml�lodz�pl/budzet_obywatelski/, 11�11�2015�

To, co w przypadku budżetu obywatelskiego w Brazylii i Anglii było uznawane 
za pozytywną cechę partycypacji, w Łodzi ogłoszono wypaczeniem idei oby-
watelskości� Spór dotyczył wybranych w głosowaniu projektów, które skupione 
były wokół następujących tematów: drogi, szkoły, ochrona zdrowia, sport, zieleń 
miejska� Podnoszono argument,  że są to obowiązkowe zadania gminy i budżet 
obywatelski nie powinien służyć w celu uzupełniania niedociągnięć władzy� Te 
z nich określane jako infrastrukturalne skupione zostały wokół dużych osiedli, 
takich jak Widzew Wschód, gdzie bardzo intensywnie promowała swoje projekty 
Spółdzielnia Mieszkaniowa im� Chrobrego� Innymi instytucjami, którym udało 
się osiągnąć sukces w głosowaniu, były szkoły� Stanowiło to efekt współpracy 
kilku z nich, które na etapie promocji projektów postanowiły zawiązać współ-
pracę i wspólnie walczyć o głosy� II edycja budżetu obywatelskiego w Łodzi rów-
nież ukazała istnienie lokalnych społeczności, które odznaczają się silniejszym 
niż inne kapitałem społecznym,  w szczególności łączącym, budując silne więzi 
społeczne wewnątrz osiedla� Przykładem tego jest znów dzielnica Widzew, gdzie 
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gros projektów, które wygrały, dotyczyły remontów dróg, chodników, ścieżek 
rowerowych oraz szkół w kwartale ulic: Ćwiklińskiego, Czajkowskiego, Gorkiego 
i Gogola� 

Poszukując odpowiedzi na pytania badawcze, należy stwierdzić, że powo-
dem wprowadzenia budżetów partycypacyjnych w Polsce było zainteresowanie 
mieszkańców sprawami własnego miasta, tym samym podzielenie się z nimi 
odpowiedzialnością za jego zarządzanie� Potwierdza się również to, że spełnia 
on istotne funkcje, m�in�: integrując i mobilizując społeczność, jednocześnie 
wzmacniając więzi społeczne� Widać zatem rosnącą świadomość społeczną oraz 
potrzebę organizowania się, współdziałania oraz zaufania do współmieszkańców, 
co stanowi dowód na potwierdzenie pierwszej hipotezy� Kolejne edycje budżetu 
partycypacyjnego pokazują wyraźną potrzebę rozwoju kapitału społecznego,  
który stale pozostaje ograniczony jedynie do pewnej części mieszkańców miasta, 
co powoduje tworzenie się enklaw obywatelskich, co z kolei potwierdza praw-
dziwość drugiej z hipotez�

Nowa koncepcja budżetu opartego na osiedlach, z którymi utożsamiają się 
mieszkańcy, stanowi krok w stronę modernizacji struktury partycypacji spo-
łecznej� Wydaje się, że zmiana ta będzie miała pozytywne efekty, gdyż w dotych-
czasowej procedurze budżetowej środki przeznaczane na dzielnice zostawały 
w znaczącym stopniu zagospodarowywane przez osiedla, które posiadały więcej 
mieszkańców, wykazywały się silniejszymi więziami społecznymi lub stanowiły 
obszar działalności lokalnych społeczników� Nowa formuła budżetu partycypa-
cyjnego pozwoli na wyartykułowanie potrzeb osiedli dotychczas znajdujących 
się w cieniu swoich silniejszych społecznie sąsiadów� Brak reakcji na tę dyspro-
porcję spowodowałby rozwarstwienie społeczne oraz narastanie frustracji,  które 
w konsekwencji doprowadziłoby do wypaczenia idei partycypacji społecznej� 
Powyższe problemy potwierdzają jednak, że budżet partycypacyjny stanowi 
ważny wskaźnik preferencji oraz ujawnia strukturę relacji w ramach lokalnej 
społeczności, co stanowi potwierdzenie trzeciej hipotezy�

bliska partycypacja – proximity participation

Przykładem państwa, w którym rozwinął się odmienny sposób postrzegania 
partycypacji społecznej, są Niemcy� Zwiększająca się tam co roku liczba budże-
tów partycypacyjnych implementowanych w przestrzeni wiejskiej oraz miejskiej 
nie wpływa na siłę głosu lokalnych wspólnot� Można je scharakteryzować 
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poprzez 5 typów partycypacji (Buergerhaushalt�org, 2013)� W pierwszej z nich 
mieszkańcy mają prawo jedynie do przedstawienia propozycji (proposal-based) 
do budżetu miasta� W badaniach Anny Reusch i Mandy Wagner z 2012 roku, 
spośród 96 budżetów partycypacyjnych, ten typ reprezentowało 41� Obecnie aż 
75% funkcjonujących budżetów partycypacyjnych umożliwia jedynie ten sposób 
partycypacji (Ruesch i Wagner, 2013)� W kolejnym mieszkańcy mogą składać 
propozycje, które po wyborze przez władze lokalne muszą zostać przedstawione 
ponownie wspólnocie (proposal- and feedback-based) wraz z uzasadnieniem 
dokonanego wyboru (40 z  96 budżetów partycypacyjnych)� Trzeci model 
daje możliwość mieszkańcom jedynie komentowania i oceniania propozycji 
przedstawionych przez władze lokalne (feedback-based)� Tego typu budżetów 
w badaniu wystąpiło 8� Następnym przykładem jest tzw� decision – based, który 
stanowi niejako powielenie funduszu komunalnego, w którym władze lokalne 
jedynie potwierdzają wolę wyrażoną przez mieszkańców w kwestii wyborów 
zadań do zrealizowania (2 z 96)� Ostatnia grupa to hybrydy, które znajdują się 
pomiędzy modelem proposial – based oraz proposial – and feedback – based 
(Buergerhaushalt�org, 2013)�

Powszechnie przyjęta w Niemczech procedura budżetu partycypacyjnego 
składa się z trzech etapów� Pierwszy z nich polega na szerokich konsultacjach 
społecznych z mieszkańcami, którzy w ramach spotkań terenowych, poprzez spe-
cjalne informatory lub za pośrednictwem internetu mogą podzielić się wiedzą na 
temat: zasad tworzenia budżetu swojej miejscowości, reguł partycypacji w ramach 
tej procedury, kompetencji samorządu lokalnego oraz źródeł dochodów miasta, 
a także jego podstawowych wydatków� W drugiej fazie mieszkańcy przedstawiają 
własne propozycje do planu budżetowego oraz komentują już zgłoszone projekty� 
Lokalna społeczność prowadzi dialog na specjalnych portalach internetowych 
lub na spotkaniach terenowych i ocenia propozycje budżetowe� Efektem tych 
negocjacji jest lista propozycji przekazywana radzie miejskiej, która podejmuje 
decyzje o jej przyjęciu� Administracja samorządowa przygotowuje pisemne spra-
wozdanie ze zgłoszonych przez mieszkańców propozycji� W pierwszej kolejności 
oceniana jest wykonalność zgłoszonego zadania, jego koszty oraz czy mieści 
się ono w kompetencjach danego stopnia samorządu lokalnego� W ostatniej 
fazie władze przedstawiają efekty partycypacji w postaci wybranych propozycji, 
które zostaną zrealizowane wraz z argumentacją dokonania takiego wyboru� 
Jak można zauważyć, kluczowym powodem tak sformułowanej procedury jest 
uzyskanie dużej transparentności prowadzonych przez władze działań (Sintomer 
i in�, 2010)� 
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Niemiecki model budżetu partycypacyjnego to specyficzny sposób inkluzji 
społecznej  w proces tworzenia polityki na szczeblu lokalnym� Sprowadza się 
on przede wszystkim  do sfery finansów samorządowych, szczególnie z powodu 
ograniczonych zasobów, ma na celu osiągnięcie większej transparentności 
decyzji władz oraz uzyskanie jak największych oszczędności� Kolejną cechą 
niemieckiego modelu partycypacji jest to, że istnieją trzy obszary, na których 
jest on wprowadzany: miasteczko, miasto lub dzielnica, a cała procedura została 
stworzona tak, aby na stałe wpisać się w proces polityczny na szczeblu lokalnym, 
nie ingerując znacząco w strukturę władzy samorządu lokalnego� Z raportu 
Buergerhaushalt�org – portalu informacyjnego zajmującego się problematyką 
partycypacji społecznej – wynika, że w ponad 150 miastach zaobserwowano 
proces wdrażania tego instrumentu w politykę lokalną (Buergerhaushalt�org, 
2015)� Obecnie w Niemczech funkcjonuje 71 zinstytucjonalizowanych budżetów 
partycypacyjnych, a znakomita ich większość znajduje się we Frankfurcie nad 
Menem i w Berlinie (Buergerhaushalt�org, 2016)� Spośród wszystkich zaobser-
wowanych, 69% charakteryzuje się partycypacją mieszkańców w całej strukturze 
wydatków komunalnych� Procedura budżetowa tylko w niewielkiej puli została 
określona poprzez sztywne ramy tematyczne� W większości przypadków budżet 
partycypacyjny staje się instrumentem, który może mieć wpływ na całokształt 
tworzonego budżetu� Z tego powodu największą popularnością cieszą się pro-
pozycje dążące do zminimalizowania wydatków publicznych� 79% wszystkich 
budżetów partycypacyjnych pozwala na realizowanie propozycji obniżających 
koszty funkcjonowania samorządu oraz ustalania podstawowych wydatków 
(Buergerhaushalt�org, 2016)�

Budżety partycypacyjne stają się instrumentem, w którego procesie funk-
cjonowania coraz częściej wykorzystywana jest technologia informacyjna� 
W Niemczech 40% z nich jest procedowanych za pośrednictwem stron inter-
netowych, które zaczynają dominować nad tradycyjnymi zebraniami lokalnych 
społeczności; zaraz obok listów oraz rozmów telefonicznych są uważane za 
dodatkowe instrumenty partycypacji� Drugą co do wielkości grupę budżetów 
partycypacyjnych cechuje to, że odbywają się one jedynie w internecie (Buer-
gerhaushalt�org, 2013)� 

Niemiecki przykład pokazuje, że budżet partycypacyjny nie zawsze wpływa 
na rozwój kapitału społecznego, a czasami jest jedynie efektem administra-
cyjno-politycznej struktury procesu sprawowania władzy� Cechą ogólną niemiec-
kiego modelu jest nieograniczony dostęp do informacji, ale również niewielkie 
zaangażowanie mieszkańców w proces podejmowania decyzji� Ponadto brak 



149Mateusz radziszewski: Budżet obywatelski instrumentem rozwoju kapitału społecznego

realnych efektów społecznych jego procedowania oraz jasnych zasad odpowie-
dzialności za całą procedurę� Z badań Buergerhaushalt�org wynika, że znakomita 
część z budżetów partycypacyjnych w Niemczech znajduje się w fazie projek-
towania lub konsultacji, a zatem funkcjonowanie tego instrumentu nie stanowi 
istotnego przejawu aktywności obywatelskiej Niemców� 

Z powyższych ustaleń wynika, że niemiecki model budżetu partycypacyjnego 
nie wpływa na wzmocnienie więzi społecznych, jak również nie jest istotnym 
powodem podnoszenia poziomu zaufania w relacjach społeczeństwo – władza� 
Wskutek tego nie bierze on znaczącego udziału w procesie tworzenia kapitału 
społecznego (Sintomer i Gret, 2005)� Nie należy jednak zarzucić władzom lokal-
nym złych intencji, chociaż arbitralny charakter podejmowanych decyzji przy 
roli mieszkańców jako konsultantów, z punktu widzenia innych modeli budżetu 
partycypacyjnego, wydaje się dalece odstawać od kanonu partycypacji społecz-
nej, rozumianej w myśl idei budżetu partycypacyjnego� Z tego powodu badacze 
partycypacji społecznej w Niemczech wnioskują o zwiększenie zaangażowania 
mieszkańców w proces tworzenia budżetów miejskich w wymiarze społecznym 
i politycznym (Ruesch i Wagner, 2013)� 

Odpowiadając na postawione we wstępie pytania, należy uznać, że powodem 
tworzenia budżetów partycypacyjnych w tym modelu jest chęć zwiększenia 
legitymizacji dla działań instytucji samorządu lokalnego� Stanowi on również 
przykład instrumentu władzy w rękach lokalnych decydentów, a nie sposobu na 
artykulację interesów mieszkańców�  Wskutek tych ustaleń nie da się pozytywnie 
zweryfikować pierwszej hipotezy� W przypadku drugiej trudno jest odnaleźć 
rozłam w strukturze partycypacji społecznej, gdyż w niemieckim wydaniu 
jest ona dla wszystkich bardzo ograniczona i nie wpływa na rozwój postaw 
obywatelskich, ani na poziom kapitału społecznego� Trzecia hipoteza również 
nie może zostać potwierdzona, gdyż ten instrument nie odgrywa znaczącej roli 
w procesie partycypacji społecznej� Można przypuszczać, że tamtejszą strukturę 
relacji i preferencji lokalnych społeczności ujawniają inne przejawy partycypacji, 
jak np� organizacje pozarządowe lub ruchy miejskie, które samodzielnie wpływają 
na otoczenie, nie znajdując w budżetach partycypacyjnych możliwości istotnie 
silnej artykulacji własnych interesów�
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PodsumowAnie

Ustalenia, które zostały poczynione w tejże pracy, świadczą o tym, że budżet 
obywatelski jest ideą wpływającą na rozwój społeczeństwa obywatelskiego� Nie 
dziwi więc fakt, że w coraz większej liczbie państw trwają prace nad wdrożeniem 
go w proces polityczny na poziomie samorządów lokalnych� Przedstawione 
w artykule trzy modele budżetu partycypacyjnego prezentują różne wizje party-
cypacji społecznej� Każda z nich w odmienny sposób wpływa na rozwój kapitału 
społecznego, czyli cechy społeczeństwa objawiającej się wysokim poziomem 
zaufania, współpracy oraz więzi społecznych między obywatelami� 

Klasyczny model brazylijski (partycypacja grup interesu) charakteryzuje 
się tym,  że stwarza dogodne warunki do powstawania rozmaitych organizacji 
społecznych i ruchów sąsiedzkich� Jest to ważny wniosek, gdyż dzięki niemu 
mieszkańcy mają możliwość budowy kapitału społecznego łączącego przedsta-
wicieli różnych grup społecznych wokół wspólnych problemów, a w dalszej fazie 
projektowania priorytetów są w stanie wzmocnić swój kapitał społeczny spajający 
w ramach powstałej uprzednio wspólnoty obywatelskiej� Z drugiej strony geneza 
powstania budżetu partycypacyjnego ujawnia, że instrument ten stanowi element 
rywalizacji politycznej pomiędzy lokalnymi elitami� Przeciwnicy idei wysuwali 
zarzut,  że frekwencja podczas całej procedury budżetowej była mniejsza niż 
liczba głosów oddanych na radnych rady miejskiej Porto Alegre� Warto jednak 
zauważyć, że czynny udział  w wyborach w Brazylii jest obowiązkowy, natomiast 
partycypacja w budżecie obywatelskim była dobrowolna�

Kolejny model budżetu partycypacyjnego (fundusz komunalny) pozwala 
zbudować wewnątrz lokalnej społeczności silne więzi społeczne� Jego przykłady 
w Wielkiej Brytanii  i Polsce pokazują, że sprawdza się on najlepiej w ramach 
małych skupisk ludzi� Próby wprowadzenia go na większej przestrzeni powodują 
wytworzenie się obywatelskich enklaw, które odznaczają się większym kapitałem 
społecznym i dominują nad innymi częściami miasta, co stanowiło wniosek 
z procesu wdrażania budżetu partycypacyjnego w Łodzi� Nie można jednak 
stwierdzić, że cecha ta jest równie istotna we wszystkich badanych przypadkach� 
Powodami jej wystąpienia mogą być: dominujący na danym obszarze typ kultury 
politycznej lub struktura społeczna wspólnoty samorządowej�

Ostatni model budżetu partycypacyjnego (proximity participation) nie wyka-
zuje tendencji do tworzenia kapitału społecznego wewnątrz lokalnej społeczności� 
Nie wpływa on także na podniesienie poziomu więzi społecznych między jej 
członkami� W tej koncepcji partycypacji obywateli pełni rolę arbitra� O sposobie 
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procedowania budżetu oraz samym wyborze projektów do zrealizowania decydują 
władze lokalne� Brak w tej koncepcji realnych możliwości artykulacji własnych 
interesów lokalnej społeczności� Problem iluzorycznej partycypacji społeczeństwa 
podejmowany jest wielokrotnie przez niemieckich badaczy�

Poszukując odpowiedzi na postawione pytania badawcze, należy stwierdzić, 
że najczęstszym powodem powstawania budżetów partycypacyjnych jest 
odświeżenie procesu politycznego poprzez zwiększenie inkluzji politycznej 
lokalnej wspólnoty� Celem tych działań może być: uzyskanie przewagi siły na 
lokalnej scenie politycznej, zwiększenie legitymizacji dla działań władz bądź 
też zaangażowanie mieszkańców w celu podzielenia  się odpowiedzialnością za 
funkcjonowanie samorządu� Z tego powodu należy stwierdzić,  że budżet par-
tycypacyjny stanowi istotny instrument władzy w rękach decydentów politycz-
nych, od których zależy, w jakim celu go wykorzystają� Niemniej jednak spełnia 
wiele istotnych funkcji w procesie rozwoju kapitału społecznego� Po pierwsze, 
mobilizuje do działania i integruje lokalną społeczność, tworząc więzi między 
jej członkami� Po drugie, wpływa na jakość kapitału społecznego łączącego, 
a po zinstytucjonalizowaniu się danego ruchu społecznego pozwala na spajanie 
relacji wśród jego członków� Następnie dąży do urzeczywistnienia postulatu 
uogólnionej wzajemności, co objawia się tym, iż lokalna wspólnota obywatelska 
poprzez współpracę dąży do wspólnego dobra� Nie można zatem jednoznacznie 
powiedzieć, czy budżet partycypacyjny stanowi tylko instrument władzy, czy też 
kanał artykulacji interesów wspólnot obywatelskich� Z przedstawionych danych 
wynika, że ma on potencjał do tworzenia się owych zbiorowości, które mogą 
odznaczać się wysokim poziomem kapitału społecznego� Sam budżet również 
wpływa na rozwój tego kapitału, natomiast czy będzie on polegał na dążeniu do 
zrealizowania wspólnego dobra, czy stanie się instrumentem w rękach zwalcza-
jących się grup społecznych, nie da się jednoznacznie określić� Należy pamiętać, 
że kapitał społeczny może być również wykorzystany do celów niekorzystnych 
z punktu widzenia całej wspólnoty� 

W świetle powyższych danych należy stwierdzić, że hipoteza mówiąca o tym, 
że budżet partycypacyjny wpływa na rozwój kapitału społecznego lokalnych 
wspólnot, jest prawdziwa� 

Brak jednak wystarczających danych, aby pozytywnie zweryfikować hipotezę 
mówiącą o tym, że na obszarze lokalnej wspólnoty (miasta, wsi) rozwój kapitału 
społecznego w obrębie jednej grupy społecznej może spowodować jego spadek 
w innej� Zjawisko to wymaga większej ilość danych empirycznych oraz ich 
pogłębionej analizy� 
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Ostatnia hipoteza mówiąca o tym, że budżet partycypacyjny ujawnia strukturę 
relacji i preferencji lokalnych społeczności, również jest prawdziwa, gdyż zostało 
wykazane, że podczas procedowania go wytwarzają się tzw� wspólnoty obywa-
telskie, które z jednej strony rywalizują między sobą o zrealizowanie własnych 
interesów, ale przede wszystkim artykułują swoje postulaty, tym samym dając 
możliwość władzom lokalnym na pozyskanie informacji dotyczących struktury 
społecznej danego miasta, relacji między różnymi grupami społecznymi oraz 
preferencji potencjalnych wyborców�
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— AbstrAkt —

Celem niniejszego tekstu jest analiza dyrektywy 
o  transgranicznej mobilności pacjentów – jej 
zakresu, implementacji, funkcjonowaniu i percep-
cji, jak również jej potencjału w zakresie budowy 
paneuropejskiego rynku usług medycznych� Jej 
wpływ może sięgać daleko poza uregulowania 
prawne wspomagające pacjentów udających się 
za granicę w celu korzystania z usług medycz-
nych� Potencjalnie może ona stanowić jeden 
z fundamentów przyszłej harmonizacji systemów 
opieki zdrowotnej w skali europejskiej�

Słowa klucze: Europejski rynek usług medycz-
nych, mobilność transgraniczna, Europeizacja

— AbstrAct —

This paper seeks to investigate the directive on 
trans-border patients’ mobility – its scope, imple-
mentation, performance and perception as well 
as its potential to act as a founding stone of truly 
competitive market of healthcare services on 
a pan-European scale� Its impact goes far beyond 
delivering a legal framework for European Union 
citizens receiving medical services outside of 
their country of origin, it may be one of the major 
driving forces behind the process of harmoniza-
tion of healthcare system across Europe�
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wStęp

Celem niniejszej pracy jest analiza dyrektywy 2011/24/UE z dnia 9�03�2011 roku 
w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej1 – jej 
zakresu przedmiotowego, sposobu implementacji, pierwszych lat funkcjonowa-
nia� Po słynnej dyrektywie usługowej, dyrektywa o transgranicznej mobilności 
pacjentów pozostaje jedną z najważniejszych implementowanych w ostatnich 
latach na terytorium Unii Europejskiej (jak również Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego i Szwajcarii)� Jej potencjalny zasięg oddziaływania nie ograni-
cza się do uregulowania sytuacji prawnej pacjentów korzystających z leczenia 
poza krajem ubezpieczenia, ale może potencjalnie stanowić zalążek powstania 
prawdziwie konkurencyjnego europejskiego rynku usług medycznych� 

2 lipca 2008 roku Komisja Europejska zwróciła się do Rady i Parlamentu 
Europejskiego z inicjatywą legislacyjną w postaci propozycji dyrektywy o sto-
sowaniu praw pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej� Inicjatywa ta 
miała swoje źródło już w 2003 roku, kiedy to ministrowie ds� zdrowia krajów 
członkowskich Unii Europejskiej (UE) wezwali KE do zbadania możliwości 
podniesienia „pewności prawnej w obszarze transgranicznej opieki zdrowotnej” 
(KOM, 2008, s� 2)� Po serii analiz, konsultacji i sondaży, jak również po serii 
debat na forach takich jak m�in� Europejskie Obserwatorium Polityki i Syste-
mów Opieki Zdrowotnej czy Grupa Wysokiego Szczebla ds� Usług Zdrowotnych 
i Opieki Medycznej dyrektywa przybrała kształt zaproponowany w 2008 roku 
przez KE� 

Transgraniczna mobilność obywateli Unii Europejskiej i związane z nią kwe-
stie ubezpieczeniowe wymuszają poszukiwanie rozwiązania problemu w zakresie 
świadczenia opieki zdrowotnej w przestrzeni ponadnarodowej� Jak dotychczas 
polityka zdrowotna pozostaje w zdecydowanej większości domeną kompetencji 
krajowych, jednak problematyka transgranicznej mobilności pacjentów, perso-

1  Dyrektywa funkcjonuje w literaturze przedmiotu pod wieloma nazwami, najczęściej jako dy-
rektywa o transgranicznej mobilności pacjentów albo po prostu jako dyrektywa transgraniczna� 
Czasami określana jest również jako „dyrektywa kolejkowa” ze względu na najczęstszą przyczynę jej 
aplikacji – zbyt długi okres oczekiwania na usługę medyczną w kraju ubezpieczenia� De facto jednak 
jej oficjalna nazwa odwołuje się do jej głównego celu, tj� ustanowienia klarownych ram prawnych dla 
stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej� 
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nelu medycznego czy samych usług medycznych2 niewątpliwie stanowi problem 
o charakterze międzynarodowym (Steffen, 2012, s� 1083)�

Wśród motywacji pacjentów korzystających z usługi medycznej za granicą 
za najważniejsze uznać można następujące: 

– świadczenie medyczne, którego potrzebuje pacjent nie jest dostępne 
w kraju ubezpieczenia,

– brak personelu medycznego o danej specjalności, 
– czas oczekiwania zbyt długi z punktu widzenia wskazań medycznych, 
– niewystarczająca jakość usług medycznych w kraju ubezpieczenia (Borek, 

2015)�
Naturalną odpowiedzią UE na powyższe deficyty jest rozwój europejskiego 

rynku usług medycznych� Jednak niepewność co do powszechnego zastosowania 
prawa do zwrotu kosztów opieki zdrowotnej świadczonej w innych państwach 
członkowskich UE wymagała zapewnienia czytelnych ram transgranicznej 
opieki zdrowotnej, co stanowiło główny cel dyrektywy (Dyrektywa, 2011/24/UE)� 
Dyrektywa wpisuje się w dotychczasowe orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwo-
ści Unii Europejskiej, który przyznawał prawo otrzymania zwrotu poniesionych 
kosztów leczenia uzyskanego w innym państwie członkowskim niż państwo 
własne pacjenta (np� sprawa Kohll przeciwko Decker, wyrok z 28�04�1998)� 
Bezpośrednią podstawą traktatową, na którą powołuje się dyrektywa, jest art� 
114 i 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, z których wynika, iż przy 
określaniu i urzeczywistnianiu wszystkich polityk Unii należy zapewnić wysoki 
poziom ochrony zdrowia ludzkiego� 

tło polityczno-prawne eUropeizacji polityki zdrowotnej 

Wpływ Unii Europejskiej na politykę zdrowotną wykracza znacznie poza 
skromny mandat prawny zdefiniowany w  traktatach� Jednak w  literaturze 
przedmiotu dominuje przekonanie, że europeizacja polityki zdrowotnej pozo-
staje dość chaotycznym procesem (Lamping, Steffen, 2009, s� 1361 – 1379)� Jej 
aktualny stan nie wydaje się być efektem zaplanowanej i świadomej polityki� 

2  W przypadku usług medycznych mamy właśnie do czynienia z sytuacją, w której usługobiorca 
(z jednego kraju członkowskiego) udaje się do usługodawcy (z innego kraju członkowskiego), gdzie 
świadczona jest usługa� Natomiast koszty tej usługi obciążają ostatecznie system, w którym usługo-
biorca jest ubezpieczony (do wysokości taryfy uznanej przez krajowego ubezpieczyciela)�
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Jest raczej efektem pośredniego oddziaływania szeregu aktów pierwotnego 
i wtórnego prawa unijnego i jego (zazwyczaj rozszerzających) interpretacji przez 
Europejski Trybunał Sprawiedliwości� Nie zmienia to jednak faktu, że systemy 
zabezpieczenia zdrowotnego poszczególnych krajów członkowskich pozostają 
pod rosnącą presją europeizacyjną płynącą z Brukseli� Taki stan rzeczy jest 
z jednej strony konsekwencją natury samej Unii Europejskiej, która nie została 
skonstruowana jako wspólnota redystrybucyjna� Z drugiej strony zaś wynikiem 
polityki krajów członkowskich (jak również grup interesów), które zazdrośnie 
strzegą swoich kompetencji (i pozycji) w tym zakresie� Silnym czynnikiem kon-
tekstualnym pozostaje tutaj niewątpliwie kwestia wewnętrznego zróżnicowania 
Unii Europejskiej w tym zakresie� Polityki zdrowotne poszczególnych państw 
członkowskich pozostają tak różnorodne, jak różnorodny jest poziom rozwoju 
społeczno-ekonomicznego poszczególnych gospodarek� Trudności w kreowaniu 
wspólnej (uwspólnotowionej) polityki służby zdrowia ukazują ograniczenia 
projektu integracyjnego w Europie�

Pogłębianie współpracy krajów członkowskich Unii Europejskiej w zakresie 
ochrony zdrowia wynika z kilku przesłanek, wśród nich najważniejsze wydają 
się następujące: 

– rosnąca transgraniczna mobilność obywateli Unii Europejskiej (zarówno 
krótko- jak i długookresowa);

– rosnąca transgraniczna mobilność personelu medycznego; 
– konieczność zsynchronizowania rosnącej ilości elementów w zakresie 

ubezpieczenia zdrowotnego jako konsekwencja różnicy pomiędzy miej-
scem ubezpieczenia i miejscem świadczenia usługi medycznej;

– konieczność pogodzenia praw związanych ze swobodnym przepływem 
osób oraz zapewnieniem praw obywatelskich (w tym społecznych i eko-
nomicznych) na terytorium Unii Europejskiej� 

Ostatni z wymienionych punktów odnosi się do kwestii, o której pisze 
T�H� Marshall w swojej pracy Citizenship and Social Class, czyli o obywatelstwie 
społecznym jako o trzecim wymiarze praw, po prawach obywatelskich (takich 
jak swoboda wypowiedzi czy prawo do zrzeszania się) i prawach politycznych 
(takich jak czynne i bierne prawo wyborcze) (Marshall, 1950)� Prawa społeczne 
definiowane są jako te prawa, których zapewnienie wiąże się z dostępem do 
godnego życia w społeczeństwie – dostęp do opieki zdrowotnej zaliczany jest do 
tych właśnie praw� Prawa społeczne różnią się od obywatelskich i politycznych 
pod wieloma względami, jednak najważniejszą różnicą jest ekonomiczny koszt 
ich zapewnienia (dostęp do usług medycznych jest tutaj najlepszym przykładem)� 
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W warunkach mobilności odbiorców usług zdrowotnych powstaje dodatkowy 
problem, a mianowicie kwestia zrównoważenia podaży i popytu� Zrównoważony 
system opieki zdrowotnej trudno zbudować nawet przy założeniu stabilnej bazy 
odbiorców (kwestie programów profilaktycznych, itd�), a mobilność rosnącej 
części populacji stanowi tutaj dodatkowe wyzwanie� 

Zapewnienie praw społecznych w przestrzeni międzynarodowej to rów-
nież problem skali systemu politycznego� System służby zdrowia jest częścią 
redystrybucyjnego systemu, który co do zasady budowany jest w skali państwa 
narodowego� Nawet taka organizacja jako Unia Europejska jest tylko w minimal-
nym stopniu organizacją spełniającą funkcje redystrybucyjne3 (budżet unijny to 
ok� 1% skumulowanego PKB państw członkowskich UE4), a przede wszystkim 
funkcje regulacyjne (oczywiście z konsekwencjami finansowymi)� Poza zasię-
giem niniejszego opracowania jest kwestia zasadności czy optymalności takiego 
rozwiązania – faktem jest, że pobór podatków i wszelkiego rodzaju składek, jak 
również organizacja systemu zapewnienia świadczeń społecznych (emerytalnych, 
zdrowotnych, edukacyjnych i innych) jest częścią umowy społecznej na pozio-
mie państwa narodowego� Co więcej, jakiekolwiek wizje ich uwspólnotowienia, 
rozwiewają się w obliczu problemu gigantycznego zróżnicowania w zakresie 
rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych państw członkowskich� 
UE nie stanowi więc wspólnoty o strukturze optymalnej dla redystrybucyjnej 
solidarności� Natomiast stanowi wyzwanie o deterytorializacyjnym charakterze 
dla niektórych funkcji państwa – budżetowych czy alokacyjnych� Nie zmienia 
to jednak faktu, iż analizowana w niniejszym tekście dyrektywa podkreśla, iż: 
„Systemy opieki zdrowotnej w Unii mają zasadnicze znaczenie w zapewnianiu 
wysokiego poziomu ochrony socjalnej w Unii i przyczyniają się do zachowania 
spójności społecznej, sprawiedliwości społecznej oraz do zrównoważonego 
rozwoju� Są one także częścią szerszych ram usług użyteczności publicznej” 
(Dyrektywa, 2011/24/UE, s� 1)�

Brakuje nam jednak uregulowanych na poziomie ponadnarodowym (mini-
malnych) standardów w zakresie służby zdrowia – zarówno co do zakresu 
dostępu do świadczeń zdrowotnych, jak i ich jakości� Wprowadzenie takich 
standardów niewątpliwie mieści się w ramach mandatu traktatowego� Mogłoby 

3  I to głównie w ramach polityki regionalnej (Fundusz Spójności, fundusze strukturalne) oraz 
Wspólnotowej Polityki Rolnej� 

4  Dla porównania – państwa członkowskie UE wydają na służbę zdrowia zazwyczaj powyżej 6% 
PKB�
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się stać ważnym instrumentem europeizyjącym poszczególne systemy służby 
zdrowia zarówno w wymiarze top-down, jak i bottom-up. Top-down – poprzez 
mechanizm konieczności dostosowania do minimalnych wymogów ustalonych 
wcześniej paneuropejskich standardów, bottom-up – jako oręż prawny w rękach 
obywateli/pacjentów dyscyplinujący krajowe systemy służby zdrowia�

zakreS przedMiotowy dyrektywy tranSgranicznej 

Celem analizowanej dyrektywy jest ustanowienie zasad ułatwiających dostęp 
do bezpiecznej transgranicznej opieki zdrowotnej o wysokiej jakości w Unii 
Europejskiej, zapewnienie mobilności pacjentów zgodnie z zasadami ustalonymi 
przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości i promowanie współpracy w zakresie 
opieki zdrowotnej pomiędzy państwami członkowskimi, z pełnym poszano-
waniem kompetencji państw członkowskich w zakresie określania świadczeń 
zdrowotnych z tytułu zabezpieczenia społecznego, organizacji i świadczenia 
opieki zdrowotnej i medycznej oraz organizacji i udzielania świadczeń z tytułu 
zabezpieczenia społecznego, w szczególności świadczeń chorobowych (Dyrek-
tywa, 2011/24/UE, s� 2)� 

Art� 3 dyrektywy dostarcza najważniejszych definicji związanych z transgra-
nicznym dostępem do świadczeń medycznych, i tak: „opieka zdrowotna” została 
zdefiniowana jako usługi zdrowotne świadczone przez pracowników służby 
zdrowia pacjentom w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, 
łącznie z przepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem produktów leczni-
czych oraz wyrobów medycznych� Z kolei „państwo członkowskie ubezpieczenia” 
oznacza – zgodnie z zapisami dyrektywy – państwo członkowskie, które jest 
właściwe do udzielenia ubezpieczonemu uprzedniej zgody na właściwe leczenie 
w innym państwie członkowskim� Natomiast „państwo członkowskie leczenia” 
oznacza państwo członkowskie, na którego terytorium faktycznie świadczona 
jest opieka zdrowotna5� W praktyce chodzi nie tylko o państwa członkowskie 
UE, ale również Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegię, Islandię 
i Liechtenstein) i Szwajcarię� 

Rozdział 2, art� 4 definiujący obowiązki państwa członkowskiego leczenia, 
stanowi w pkt� 3, iż w odniesieniu do pacjentów z innych państw członkowskich 

5  W przypadku telemedycyny uważa się, że opieka zdrowotna świadczona jest w tym państwie 
członkowskim, w którym ma siedzibę świadczeniodawca�
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stosowana jest zasada niedyskryminacji ze względu na przynależność pań-
stwową6� Z kolei państwo członkowskie ubezpieczenia zapewnia zwrot kosztów 
poniesionych przez ubezpieczonego, który korzysta z transgranicznej opieki 
zdrowotnej, jeżeli dana opieka zdrowotna mieści się w zakresie świadczeń, do 
których ubezpieczony jest uprawniony w państwie członkowskim ubezpieczenia7� 

Dyrektywa definiuje również, jaki typ opieki zdrowotnej może wymagać 
uprzedniej zgody – są to wszystkie te świadczenia zdrowotne, które podlegają 
wymogom planowania w celu zapewnienia wystarczającego i stałego dostępu 
do zrównoważonego zakresu leczenia wysokiej jakości w danym państwie 
członkowskim lub dotyczącym woli kontrolowania kosztów i uniknięcia, na ile 
jest to możliwe, marnotrawstwa zasobów finansowych technicznych i ludzkich 
oraz: obejmuje pobyt danego pacjenta w szpitalu przez co najmniej jedną noc 
lub występuje konieczność użycia wysoce specjalistycznej i kosztownej infra-
struktury medycznej lub aparatury medycznej� 

 Dyrektywa ma zastosowanie do wszelkiego rodzaju opieki zdrowotnej 
niezależnie od sposobu jej zorganizowania, świadczenia czy finansowania� 
Z refundacji zagranicznego leczenia wyłączone są jednak szczepienia ochronne, 
leczenie długoterminowe oraz przeszczepy narządów� 

Rozdział czwarty dyrektywy odnosi się do współpracy państw członkowskich 
w dziedzinie ochrony zdrowia i obejmuje takie kwestie, jak: wzajemną pomoc 
przy realizacji dyrektywy, uznawanie recept wystawionych w innym państwie 
członkowskim, wsparcie w rozwoju europejskich sieci referencyjnych, zwalczeniu 
chorób rzadkich, rozwoju i oceny technologii medycznych� 

Inne kwestie, takie jak np� mechanizmy ubiegania się o zadośćuczynienie 
i odszkodowanie dla pacjentów (lub ich spadkobierców), którzy ponieśli szkodę 
w związku z leczeniem za granicą, pozostają w gestii kompetencji państw człon-
kowskich UE� Dyrektywa wymaga jednak, aby uprawnienia mobilnego pacjenta 
pokrywały się z uprawnieniami obywateli danego kraju leczenia – w myśl zasady 
niedyskryminacji� 

6  Państwa członkowskie zapewniają, aby świadczeniodawcy stosowali na swoim terytorium wobec 
pacjentów z innych państw członkowskich tę samą skalę opłat za opiekę zdrowotną, która jest stoso-
wana wobec pacjentów krajowych w porównywalnej sytuacji zdrowotnej, lub pobierali opłatę 
skalkulowaną zgodnie z obiektywnymi, niedyskryminacyjnymi kryteriami, jeżeli nie istnieje porów-
nywalna cena dla pacjentów krajowych� 

7  Koszty transgranicznej opieki zdrowotnej są zwracane lub płacone bezpośrednio przez państwo 
członkowskie ubezpieczenia do poziomu, na którym koszty byłyby pokryte przez państwo człon-
kowskie ubezpieczenia, gdyby ta sama opieka zdrowotna była świadczona na jego terytorium 
i w takiej wysokości, aby nie przekroczyć rzeczywistego kosztu otrzymanej opieki zdrowotnej� 
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Dla dyrektywy o transgranicznej mobilności pacjentów został ustalony okres 
transpozycji na 25�10�2013 roku� Natomiast na 25�10�2015 roku ustanowiona 
została data sporządzenia sprawozdania dotyczącego funkcjonowania dyrektywy� 

iMpleMentacja i ewalUacja 

Na polski grunt prawny dyrektywa transgraniczna implementowana została 
w postaci nowelizacji ustawy o zmianie ustaw o świadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw� 
Nowe prawo zobowiązuje Narodowy Fundusz Zdrowia do refundacji kosztów 
leczenia za granicą polskich pacjentów ubezpieczonych w  systemie NFZ, 
w ramach koszyka świadczeń gwarantowanych (w tym świadczeń szpitalnych, 
wysokospecjalistycznych)� Pacjenci mogą również ubiegać się o zwrot kosztów 
leków i wyrobów medycznych, zakupionych w innym państwie UE (jak również 
zakupionych w Polsce na podstawie recepty wystawionej w innym państwie UE)� 

Dyrektywa transgraniczna została formalnie implementowana, w praktyce 
jednak nie funkcjonuje� Problemem jest brak rzetelnych informacji dla pacjentów� 
Odpowiednia informacja np� na temat międzynarodowych certyfikatów – w kraju 
świadczeniodawcy – w języku angielskim� W kraju ubezpieczenia – informacja 
na temat warunków i możliwości skorzystania z leczenia za granicą� Zarówno 
przed, jak i po wejściu w życie dyrektywy udział wydatków na leczenie pacjentów 
za granicą w krajowych systemach zdrowotnych pozostał niezmieniony i oscyluje 
w okolicach 1%� Według danych pochodzących z Departamentu Współpracy 
Międzynarodowej NFZ wnika, że do 2015 roku do Funduszu wpłynęło 2788 
wniosków (o wartości 12 mln złotych) o leczenie za granicą� Pozytywnie rozpa-
trzono 1533 wnioski (o wartości 4 mln złotych) – 85% z nich dotyczyło operacji 
zaćmy (Tyc, 2015)�

Cały czas nie rozwiązuje ona wielu spornych kwestii, jak np� limitu określo-
nego taryfą ubezpieczyciela w kraju pochodzenia usługobiorcy, kwestii wcze-
śniejszej zgody ubezpieczyciela w przypadku hospitalizacji lub innych (nie-awa-
ryjnych) kosztownych procedur medycznych, kosztów podróży i zakwaterowania 
pacjenta (i osób mu towarzyszących w przypadku niepełnoletnich pacjentów) 
w kraju usługodawcy, czy też konieczności zapłaty faktury za usługę medyczną 
przez pacjenta, a następnie jej refinansowania przez ubezpieczyciela – co stanowi 
skuteczną barierę w rozwoju transgranicznych usług medycznych (ze względu 
na wysokie koszty i ryzyka, na które narażony jest pacjent i jego spadkobiercy)� 
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Jeśli chodzi o percepcję problemów podejmowanych przez dyrektywę w Pol-
sce i w Europie, warto zwrócić uwagę na poniższy wykres: 

Źródło: Eurobarometr 82�2 „Prawa Pacjenta w UE”, Dane dla Polski, Bruksela 2014, s� 1�

Wynika z niego, iż najczęstszym powodem podawanym przez Europejczyków, 
który mógłby skłonić ich do leczenia poza granicami kraju, jest niedostępność 
danej procedury medycznej w  kraju ubezpieczenia� Jednak w  przypadku 
pacjentów z Polski jest to wynik znacząco niższy w odniesieniu do średniej 
europejskiej (61% w Polsce, wobec 71% w UE)� Natomiast dwie odpowiedzi 
występują w Polsce zdecydowanie częściej niż w reszcie krajów UE, tj� kwestia 
jakości leczenia i długości kolejki (44% w Polsce, wobec 34% w UE)� Z powyż-
szych danych wynika, iż dostęp do usług medycznych odpowiedniej jakości 
i w odpowiednim czasie pozostaje bolączką polskiej służby zdrowia, która różni 
ją (w oczach pacjentów) w największym stopniu od innych europejskich syste-
mów zabezpieczenia opieki zdrowotnej� 

Na przykładzie implementacji tej dyrektywy widoczna jest jedna z wad 
konstrukcyjnych UE – konstrukcja europejska jest asymetryczna w tym sensie, 
że Unia Europejska (kontrintuicyjnie) jest wyspecjalizowana w deregulacji 
zdecydowanie bardziej niż w reregulacji� Dyrektywa o mobilności pacjentów 
jest tego najlepszym przykładem� Jej celem była liberalizacja rynku medycznego 
ponad granicami narodowymi, bez konstruktywnego programu budowy trans-
granicznego systemu opieki zdrowotnej (Greer, 2011, s� 187 – 203)� 
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Raporty podejmujące kwestę ewaluacji funkcjonowania dyrektywy po 
dwóch latach od implementacji koncentrują się na kilku wnioskach� Po pierw-
sze problematyczna pozostaje kwestia poinformowania obywateli UE na temat 
ich praw wynikających z dyrektywy (Summary Report, 2015, s� 3)� Wprawdzie 
każde z państw podlegających dyrektywie zostało zobligowane do ustanowie-
nia krajowych punktów kontaktowych, w których zbierane byłyby informacje 
ułatwiające transgraniczną mobilność pacjentów, jednak rezultaty ich oddzia-
ływania pozostawiają wiele do życzenia� Nie bez znaczenia jest tutaj również 
zapewne fakt, iż finansowanie opieki medycznej poza systemem ubezpieczenia 
pozostaje niejako wbrew interesowi instytucji ubezpieczających� Ponadto już 
na tym wczesnym etapie funkcjonowania dyrektywy doświadczenie pacjentów 
wskazuje na problem odmiennych procedur medycznych – ten sam problem 
medyczny jest adresowany w odmienny sposób w poszczególnych państwach� 
Powyższa kwestia jest związana z kolejną uwagą przejawiającą się w raportach 
ewaluacyjnych, tj� różnicą w dostępie do świadczeń zdrowotnych� Implikuje ona 
nie tylko inne podejście do procedur medycznych, ale również nierówności 
w dostępie do nich� Największym problemem jest tutaj długość oczekiwania 
na daną procedurę medyczną� Różnice pomiędzy poszczególnymi systemami 
są znaczące – jednocześnie zaobserwowano brak łatwo dostępnej dla pacjen-
tów informacji porównawczej w zakresie długości kolejko w poszczególnych 
państwach (Evaluative study, 2015, s� 15)� Np� długość oczekiwania na operację 
kolana w Holandii wynosi średnio 44 dni, w Finlandii 149 dni, a w Portugalii aż 
206 dni� W większości innych analizowanych przypadków procedur medycznych 
różnice te były równie znaczące (Evaluative study, 2015, s� 57)� 

Generalnie jednak większość sądów ewaluacyjnych wskazywała, iż od okresu 
transpozycji dyrektywy upłynęło zbyt mało czasu, aby móc w pełni ocenić jej 
funkcjonowanie oraz wpływ na budowę europejskiego rynku usług medycznych, 
czy cechy interakcji pomiędzy poszczególnymi systemami opieki zdrowotnej� 
Kolejnym wnioskiem natury ogólnej, wynikającym z pierwszych lat funkcjono-
wania dyrektywy, jest kwestia trudności w oszacowaniu jakości usług medycz-
nych przez samych pacjentów� Wydaje się, że jest to jeden z punktów, które będą 
musiały zostać podniesione w kolejnych latach – standaryzacji w zakresie jakości 
świadczonych usług� 
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zakończenie 

Pozornie wszystko jest dość proste – polityka ochrony zdrowia należy tradycyjnie 
do kompetencji państw członkowskich, więc Unia Europejska i jej organy nie 
mają prawa do stanowienia norm w tym zakresie� Jednak z każdą nową rewizją 
traktatową UE zyskuje nowe kompetencje w tym zakresie, które często pokrywają 
się z kompetencjami państw członkowskich� Ponadto ekspansywne orzeczenia 
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dostarczają takich wykładni prawa 
europejskiego w tym zakresie, że staje się polityka zdrowotna przedmiotem 
rosnącej presji europeizacyjnej�

Z drugiej jednak strony nie sposób nie zauważyć, że pewne elementy polityki 
zdrowotnej (jak np� przeciwdziałanie epidemiom i pandemiom) są w naturalny 
sposób predystynowane do ich uregulowania na poziomie ponadnarodowym� 
O ile redystrybucja poprzez budżet unijny wydaje się w dniu dzisiejszym zbyt 
daleko idącą mrzonką, o tyle polityka regulacyjna i pewne elementy harmonizacji 
stały się już przedmiotem wspólnotowej polityki� Mamy więc tutaj do czynienia 
z sytuacją podobną jak chociażby w zakresie polityki klimatycznej (w zakresie 
walki z ociepleniem klimatu – redukcji emisji gazów cieplarnianych), która 
po prostu nie ma sensu, o ile prowadzona jest jedynie na poziomie krajowym� 
Transgraniczna natura problemu determinuje jego rozwiązanie ponad granicami 
państw narodowych� Mamy w tym przedmiocie do czynienia z konfliktem dwóch 
rodzajów norm� Z jednej strony zdefiniowanych na poziomie krajowym reguł 
poszczególnych polityk zdrowotnych, z drugiej zaś unijnych norm pochodnych 
regułom traktatowym, takich jak zasada równego traktowania obywateli UE, 
zasady niedyskryminacji�

Dyrektywa cały czas pozostawia państwom członkowskim prawo do 
ustalania, jakich świadczeń opieki zdrowotnej udziela swoim obywatelom 
(lub ubezpieczonym – w zależności od sposobu zorganizowania finansowania 
opieki zdrowotnej)� Koszyk świadczeń gwarantowanych określa nie tylko zakres 
dostępnych w danym systemie opieki zdrowotnej świadczeń, ale również zakres 
refundacji świadczeń udzielanych poza granicami kraju ubezpieczenia� 

Potencjalnie zakres oddziaływania dyrektywy transgranicznej jest znacznie 
szerszy, niż wskazywałyby jej zapisy� Może ona przyczynić się do powstania 
europejskiego rynku usług medycznych� Może również okazać się istotnym 
mechanizmem wywierającym harmonizującą presję na krajowe systemy zabez-
pieczenia zdrowotnego� Biorąc pod uwagę istotność środków przeznaczanych na 
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opiekę zdrowotną w Europie, jak również wagę zdrowia jako wartości, analizo-
wana dyrektywa dotyka jednego z najważniejszych obszarów życia społeczno-
-gospodarczego�
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Celem artykułu jest ocena poziomu kapitału 
społecznego województwa świętokrzyskiego� 
Analizie poddano takie elementy, jak: zaufanie, 
odpowiedzialność za dobro wspólne, skłonność 
do zrzeszania się oraz deklarowaną aktywność 
społeczną, udział w wyborach władz� Do analizy 
wykorzystano badanie ankietowe przeprowadzone 
wśród mieszkańców województwa świętokrzy-
skiego pod koniec 2014 r� Zdiagnozowany poziom 
kapitału społecznego badanych osób nie napawa 
optymizmem – cechuje go niski stopień zaufania 
ogólnego, stosunkowo niewielkie zaangażowanie 
w  inicjatywy na rzecz dobra wspólnego oraz 
małe zainteresowanie aktywnością organizacji 
społecznych� Takie postawy  i zachowania praw-
dopodobnie wpłyną negatywnie na perspektywy 
rozwoju gospodarki regionalnej opartej na wiedzy, 
spowolnią postęp społeczny, a w efekcie utrudnią 
zwiększenie poziomu dobrobytu mieszkańców 
województwa świętokrzyskiego�

Słowa kluczowe: kapitał społeczny, zaufanie, 
współpraca, aktywność społeczna, województwo 
świętokrzyskie

— AbstrAct —

The article examines the level of social capital 
of the Świętokrzyskie Voivodeship� The analysis 
included such items as: trust, responsibility for 
the common good, the tendency to association, 
declared social activity, and participation in elec-
tions authorities� As a basis of the examination 
there was used the questionnaire conducted 
among residents of the Świętokrzyskie region 
at the end of 2014� Diagnosed level of social 
capital is not optimistic – surveyed people are 
characterized by a  low level of general trust, 
limited involvement in initiatives for the common 
good and little interest in the activity of public 
organizations� Such attitudes and behaviors 
likely will negatively affect the prospects of the 
development of the regional development based 
on knowledge, will slow down the social progress, 
and consequently will make it more difficult to 
increase the well-being of the inhabitants of the 
Świętokrzyskie region� 
 
Keywords: social capital, trust, cooperation, 
social activity, the Świętokrzyskie region
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wprowadzenie

Kapitał społeczny uznawany jest za jeden z ważniejszych zasobów rozwojowych 
społeczeństw� Ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania insty-
tucji ekonomicznych, społecznych i politycznych� Służy integracji i solidarności 
społecznej, kształtowaniu ładu społeczno-moralnego, uzupełnianiu i wyręczaniu 
niewydolnych instytucji państwa, kontroli sektora rządowego i wymuszaniu 
jego odpowiedzialności, kontroli sektora komercyjnego (Czapiński, 2006, s� 9)� 
Korzystnie wpływa na aktywność gospodarczą poprzez zmniejszenie kosztów 
transakcyjnych związanych z zabezpieczeniem umów i weryfikacją wiarygod-
ności partnerów gospodarczych (North, 1990, s� 3; Williamson, 1998, s� 60)�  
Z drugiej strony następstwem niskiego poziomu tego kapitału jest blokowanie 
aktywności obywatelskiej w jej najszerszym, społecznym wymiarze i kształtowa-
nie przekonania o odpowiedzialności władz za warunki życia obywateli� 

Podstawowym celem opracowania jest próba oceny poziomu kapitału 
społecznego województwa świętokrzyskiego, jednego z najsłabiej rozwiniętych 
w Polsce� Opracowanie składa się z pięciu części� Artykuł rozpoczynają rozwa-
żania dotyczące zakresu pojęciowego i sposobu pomiaru kapitału społecznego� 
Następnie omówiono formy, zalety i wady kapitału społecznego� W dalszej 
kolejności zaprezentowano metodologię badania ankietowego oraz charak-
terystykę badanych osób� Na tym tle omówiono wyniki badania, dokonano 
podsumowania zebranych informacji i podjęto próbę sformułowania najważ-
niejszych wniosków� Rezultaty badania mają charakter zarówno poznawczy, jak 
i aplikacyjny� Poszerzają wiedzę teoretyczną na temat specyfiki społeczeństwa 
województwa świętokrzyskiego w kontekście teorii kapitału społecznego, a jed-
nocześnie mogą stanowić przyczynek dla sformułowania wniosków dla polityki 
rozwoju województwa na lata 2016–2020 i zainicjować podjęcie w tym zakresie 
potrzebnych działań współfinansowanych ze środków publicznych, zwłaszcza 
z Unii Europejskiej�

pojęcie, zakreS i Miary kapitałU Społecznego

Kapitał społeczny, najogólniej rzecz ujmując, oznacza zdolność obywateli 
do aktywizacji i łączenia niezbędnych zasobów� Zdolność ta wzmacnia wolę 
współpracy i porozumienia w osiąganiu uzgodnionych celów� Istotą kapitału 
społecznego jest to, że przejawia się on w sieciach i relacjach społecznych� Po 
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raz pierwszy tego pojęcia użył Lyda Judson Hanifan (1916, za: Putnam, 2008, 
s� 34)� Jego zainteresowania były skupione na rozwiązaniach praktycznych 
mających wpływ na jakość nauczania w szkołach wiejskich� Według Hanifana 
kapitał społeczny kształtowany jest przez dobrą wolę poszczególnych ludzi, ich 
wzajemne relacje oraz umiejętność współpracy� Charakter tych relacji, zdaniem 
tego amerykańskiego wizytatora oświaty, jest uwarunkowany przede wszystkim 
akceptowanymi normami, wzorcami i wartościami, które obok konkretnych 
rozwiązań instytucjonalnych tworzą system infrastruktury społecznej� 

Kategoria kapitału społecznego została rozpowszechniona w  literaturze 
przedmiotu za sprawą Pierre’a Bourdieu, Jamesa Colemana, Roberta Putnama 
i Francisa Fukuyamy� Badacze ci różnie interpretowali zakres znaczeniowy 
kapitału społecznego� Pierre Bourdieu (1986, s� 248 – 249) kapitałem społecznym 
określał sumę możliwych do wykorzystania aktualnych i potencjalnych zasobów 
należących do jednostki bądź grupy z tytułu posiadanej sieci relacji i znajomości 
lub prościej – „sumę kapitałów i władzy”, którą jednostka lub grupa może zmo-
bilizować dla realizacji wspólnie przyjętych celów� Według tego francuskiego 
socjologa kapitał społeczny jest dobrem prywatnym, a nie publicznym, i może 
owocować kapitałem kulturowym, zamożnością albo kapitałem symbolicznym 
(kompetencje, umiejętności), czyli oznakami statusu społecznego� Choć teore-
tycznie posiadany kapitał społeczny może rekompensować braki innych typów 
kapitału, to działa tu zasada kumulatywnej przyczynowości� Osoby dysponujące 
kapitałem społecznym łatwiej mogą powiększać zasoby innych kapitałów (kul-
turowego i ekonomicznego), i odwrotnie – dysponowanie innymi kapitałami 
najczęściej wynika z odpowiednich sieci znajomości�

Odmienne podejście do kapitału społecznego zaproponował James Coleman� 
Uważał on, że ten rodzaj kapitału nie jest prywatną własnością osób czerpią-
cych z niego korzyści, jak twierdzi Bourdieu, ale zasobem danej społeczności 
powiązanej sieciami relacji� Umożliwia on osiąganie celów, które nie mogłyby 
zostać osiągnięte w przypadku jego nieobecności, a jeśli już, to pod warunkiem 
poniesienia wyższych kosztów� Zdaniem Colemana (1988, s� 95 – 120) inwestycja 
w kapitał rzeczowy przynosi materialne korzyści inwestorowi, inwestycja  w kapi-
tał ludzki zwiększa jego wiedzę i kwalifikacje, natomiast inwestycja w kapitał 
społeczny daje jednostce tylko cząstkę ogólnych korzyści� 

Istotną cechą kapitału społecznego jest przechodniość zaufania w społecz-
nych sieciach zależności� Polega ona na tym, że w stabilnym systemie spo-
łecznym osobiste zaufanie (personalized trust) towarzyszące stałym i częstym 
bezpośrednim kontaktom jest przenoszone na poziom relacji osób, które mniej 



170 ATHENAEUM
Polskie Studia Politologiczne

vol. 51/2016

się znają lub w ogóle� W ten sposób kształtuje się zaufanie ogólne (generalized 
trust) – konieczne z punktu widzenia rozwoju gospodarczego� Dlatego w ocenie 
Colemana (1990, s� 302 – 305) grupa, której członkowie wykazują, że są godni 
zaufania i ufają innym, będzie w stanie osiągnąć znacznie więcej niż porówny-
walna grupa, w której występuje wzajemna nieufność� 

Konceptualizację kapitału społecznego Colemana kontynuował Francis 
Fukuyama� Według niego (Fukuyama, 1997) kapitał społeczny oznacza zestaw 
wartości i norm etycznych wspólnych dla członków określonej grupy, umożliwia-
jących im skuteczne współdziałanie� Przestrzeganie wspólnych norm i wartości 
moralnych jest warunkiem wzajemnego zaufania członków grupy, które sprzyja 
efektywności jej działania� Źródłem norm i wartości w każdym społeczeństwie 
jest kultura nierzadko ukształtowana przez religijną tradycję� Powiązanie między 
zaufaniem a kapitałem społecznym wyraża przedstawiona przez Fukuyamę kon-
cepcja „kręgów zaufania” (radius of trust)1� Amerykański politolog i ekonomista 
przyjął, że społeczeństwo może być przedstawione w postaci nakładających się 
i przecinających kręgów zaufania, rozumianych jako kręgi ludzi, wśród których 
występuje zaufanie, wzajemność  i współpraca� Kiedy zasięg danego kręgu zaufa-
nia ogranicza się do niewielkiej grupy, solidarność wewnątrzgrupowa wywołuje 
negatywne efekty zewnętrzne, polegające na obniżeniu zdolności członków tej 
grupy do współpracy z osobami z zewnątrz� Natomiast gdy zaufanie społeczne 
przekracza swym zasięgiem grupę macierzystą, wówczas wytwarzają się pozy-
tywne ogólnospołeczne wartości� 

Kontynuatorem koncepcji kapitału społecznego Colemana był Robert Put-
nam� Jego zdaniem (Putnam, 1995, s� 258 – 265) kapitał społeczny oznacza ogół 
norm społecznych, wzajemne zaufanie i więzi w grupie społecznej, które przy-
czyniają się do zwiększania skuteczności i sprawności działania społeczeństwa� 
Putnam zwrócił szczególną uwagę na wzajemną zależność kontaktów i zaufania� 
Zaufanie wzmacnia współpracę, a współpraca umacnia dalsze zaufanie, co tworzy 
pozytywne sprzężenie zwrotne� Co więcej, jak trafnie stwierdził Piotr Sztompka 
(2007, s� 256), wzajemne zaufanie może podlegać nie tylko samowzmacnianiu, 
ale także dziedziczeniu na przestrzeni kolejnych pokoleń� 

W kolejnych badaniach Putnam (2008, s� 39 – 42) wykazał, że kapitał spo-
łeczny oparty na zaangażowaniu obywatelskim na rzecz dobra wspólnego nie jest 
jednak ani jedynym, ani stale obowiązującym modelem� Sieci współpracy obywa-

1  Pierwszym badaczem, który użył tego określenia, był Lawrence Harrison (1985, s� 7 – 8)� 
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telskiej, zwłaszcza w sferze gospodarczej, podtrzymywane są bowiem jedynie do 
czasu, kiedy przynoszą korzyści zainteresowanym stronom� Jest to także forma 
kapitału społecznego, ale oparta na sieci formalnych i nieformalnych kontaktów 
przedsiębiorców wymieniających usługi, informacje oraz doświadczenia� 

Kapitał społeczny jest pojęciem wielowymiarowym, stąd też w literaturze 
(Diagnoza Społeczna, 2013; Kotarski, 2013; Działek, 2011; Bartkowski, 2007; 
Frykowski, Starosta, 2008; Fedyszak-Radziejowska, 2006) pojawia się wiele mniej 
czy bardziej dyskusyjnych wskaźników jego pomiaru (np� liczba organizacji 
pozarządowych; liczba członków organizacji, stowarzyszeń, partii, komitetów, 
rad, grup religijnych, związków lub kół; członkostwo w organizacjach religijnych 
i kościelnych; liczba wolontariuszy WOŚP; udział  w nieprzymusowych zebra-
niach publicznych i zabieranie na nich głosu; frekwencja w wyborach lub referen-
dach; odsetek osób, które odpisały w zeznaniu podatkowym kwoty przeznaczone 
na darowizny; liczba związków sportowych; członkowie klubów sportowych, 
zespołów artystycznych i kół zainteresowań; liczba imprez zorganizowanych 
przez ośrodki kultury, świetlice i kluby)� Wykorzystywane są zarówno dane sta-
tystyczne gromadzone  i przetwarzane przez różne instytucje, jak również dane 
z ogólnopolskich reprezentatywnych sondaży� Próby usystematyzowania licznych 
wskaźników podjęły się Maria Bednarek-Sczepańska (2013), Beata Łopaciuk-
-Gonczyrak (2012) i Katarzyna Sierocińska (2011)� Autorki w swoich pracach 
wykazują, że w zależności od charakteru badanych zjawisk, przy konstruowaniu 
wskaźników syntetycznych uwzględniane są rozmaite zmienne, które opisują 
różne wymiary kapitału społecznego (np� zaufanie, sieci społeczne formalne 
i nieformalne) i analizowane są związki zachodzące między nimi� Jednocześnie 
badaczki słusznie zauważają, że dobór wskaźników powinien być uzależniony od 
charakterystyki badanej społeczności� Interesującym rozwiązaniem jest włącza-
nie do badań ilościowych elementów badań jakościowych, co umożliwi lepsze 
zrozumienie analizowanych zjawisk, a co za tym idzie – ich bardziej wiarygodną 
operacjonalizację� 

Ze względu na popularność niektórych mierników kapitału społecznego, 
a zwłaszcza biorąc pod uwagę cel i zakres niniejszego opracowania, szczególnie 
interesującymi są takie miary, jak: zaufanie (ogólne, do nieznajomych, okre-
ślonych profesji i instytucji), przeświadczenie o możliwości oddziaływania na 
sprawy publiczne, działania  wspólne na rzecz społeczności lokalnej, inicjowanie 
i dobrowolne uczestnictwo w akcjach społecznych, przynależność do różnych 
organizacji i instytucji, udział w wyborach władz�
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forMy kapitałU Społecznego
W literaturze przedmiotu za sprawą Putnama (2008, s� 40 – 41) rozróżnia się 

dwie podstawowe formy kapitału społecznego: 
− kapitał wiążący (bonding) oparty na silnych więziach członków (jednostek) 

wewnątrz danej homogenicznej grupy społecznej;
− kapitał pomostowy (bridging) odpowiadający za budowę powiązań pomię-

dzy różnymi grupami czy społecznościami�
Kapitał wiążący przejawia się z jednej strony w silnych więziach człon-

ków małej grupy społecznej (rodzina, grupa etniczna), a z drugiej strony 
– w wykluczaniu osób, które do tej grupy nie należą� W takim przypadku 
postawy członków grupy wobec otoczenia  i problemów gospodarczych są 
w minimalnym stopniu poparte racjonalną analizą,  a w większym stopniu 
emocjami o charakterze defensywnym� Informacja krąży wewnątrz grupy, 
kontakt z odmiennymi ideami jest ograniczony, co blokuje wykorzystanie 
nowatorskich rozwiązań� Tę kategorię kapitału społecznego zwykle cechuje 
ekskluzywność (zamknięcie), nieufność wobec obcych prowadząca do nie-
tolerancji� Wiążący kapitał społeczny sprzyja realizacji partykularnych celów 
określonych grup społeczeństwa� Jak zauważył Richard Rose (1998), badając 
rozwój społeczności w Rosji, w specyficznych warunkach społecznych i poli-
tycznych kapitał wiążący może przyjąć antymodernizacyjny charakter i stać 
się przeszkodą w rozwoju społeczeństwa� 

Pomostowy kapitał społeczny odnosi się do relacji, jakie nawiązują między 
sobą członkowie różnych grup społecznych� Pomimo różnic w wyznawanych 
wartościach, nawiązywane kontakty sprzyjają mobilizacji i aktywizacji człon-
ków tych grup w ich wzajemnym, międzygrupowym działaniu, budowaniu 
społecznego zaufania i otwartości na pojawiające się wyzwania� Dlatego kapitał 
łączący ułatwia pracę zespołową, wspólne działania, wprowadzanie innowacji, 
społecznych zmian jakościowych i ogólny postęp�

Jakkolwiek obie formy kapitału społecznego różnią się, to jednak nie 
wykluczają, ponieważ relacje w określonych grupach społecznych mogą być 
jednocześnie łączące (inkluzywne) i wiążące (ekskluzywne)� Wiążące powią-
zania służą jednostce, a powiązania pomostowe, choć są luźniejsze i bardziej 
ulotne, ułatwiają przepływ informacji oraz współpracę zarówno pomiędzy 
ludźmi, jak i  grupami� Dlatego zdaniem badaczy kapitału społecznego 
(Bartkowiak, 2007; Guiso, Sapienza, Zingales, 2008) dla rozwoju społecznego 
korzystna jest równowaga pomiędzy wiążącymi a łączącymi powiązaniami 
społecznymi�
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efekty kapitałU Społecznego

Większość przytoczonych opracowań poświęconych zagadnieniom kapitału 
społecznego podkreśla głównie jego pozytywny wpływ na możliwości i działa-
nie grup, instytucji oraz społeczności� Kapitał społeczny umożliwia współpracę 
różnych podmiotów oraz pełne synergiczne wykorzystanie zasobów, które one 
posiadają� Społeczeństwa cechujące się wysokim poziomem kapitału społecz-
nego są lepiej zorganizowane i zarządzane, ludzie są zamożniejsi i zadowoleni 
z życia� Samoorganizacja często nieznających się wcześniej członków lokalnych 
i regionalnych społeczności, niezależnie od różnorodnych afiliacji rodzinnych 
czy kulturowych, umożliwia im optymalne wykorzystanie społecznej energii 
(talentów, wiedzy, zapału, doświadczenia, kontaktów, wreszcie zasobów material-
nych i finansowych), nie zmusza bowiem ich członków do współpracy wyłącznie 
w ograniczonych ramach struktur narzuconych przez tradycję lub ustalonych 
przez formalną władzę�

Nie wszystkie badania potwierdzają dodatnie efekty kapitału społecznego� 
Alejandro Portes (1998, s�  16 – 18) wymienia cztery rodzaje negatywnego 
oddziaływania kapitału społecznego: wykluczenie, zbyt silny nacisk na członków 
zwartej grupy, ograniczenie ich indywidualnych swobód (wolności) i zaniżanie 
norm społecznych� Zdaniem Portesa ścisłe więzi mogą ograniczać osoby bardziej 
kreatywne oraz przyczyniać się do unikania kontaktów z obcymi� Aby zniwelo-
wać koszty zakorzenienia, silne więzi cechujące społeczności lokalne muszą być 
uzupełniane więziami autonomicznymi, czyli kontaktami członków wspólnoty  
z jednostkami spoza społeczności� 

Według Johna Fielda (2003, s� 74) i Patricka Batesona (1988, s� 214) przeja-
wem niekorzystnych skutków kapitału społecznego jest wysoki stopień lojalności 
oraz silne formalne i nieformalne więzi stanowiące podstawę tzw� brudnych 
wspólnot – różnego typu klik, układów, koterii, organizacji przestępczych� Jedną 
z najbardziej znanych ilustracji „brudnego” kapitału społecznego jest amoralny 
familizm, którego przykładem są stosunki społeczne mieszkańców południo-
wych Włoch, bazujące na rodzinie i nieformalnych powiązaniach towarzyskich 
(Banfield, 1958)� Do organizacji mających nierzadko negatywny wpływ na rozwój 
gospodarczy zaliczane są również związki producentów, związki zawodowe, 
korporacje zawodowe� Organizacje te walczą głównie o własne partykularne 
korzyści, kosztem interesu społecznego� Dążą do wprowadzenia korzystnego dla 
siebie prawa, uzyskania koncesji i zezwoleń, mając pełną świadomość, że koszty 
ich wdrażania ponosi całe społeczeństwo� 
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Jak podkreślają również polscy badacze (Hausner, Marody, 2000; Jasiecki, 
2013), niekorzystny wpływ tego rodzaju kapitału społecznego na gospodarkę 
cechuje także polityków, których poczucie przyzwoitości politycznej zastępuje 
się pragmatyzmem partyjnym, rozumianym jako dbanie o interesy swojej partii, 
partyjnych kolegów, zaprzyjaźnionych osób i środowisk� Taka praktyka wytwo-
rzyła poczucie bezkarności  i korupcję rządzących polityków oraz funkcjonariuszy 
publicznych, zarówno na poziomie centralnym, jak i samorządowym� Podobnie 
system immunitetów zarówno parlamentarzystów, jak i prokuratorów oraz 
sędziów chroni ich przed odpowiedzialnością zarówno za pospolite naruszenia 
prawa (np� łamanie zasad kodeksu drogowego), jak również za negatywne efekty 
swojej działalności – nadużycia władzy i niedopełnienie obowiązków służbowych2�

przedMiot, Metodologia i cel badania

Badanie zostało przeprowadzone pod koniec 2014 r� przez Urząd Statystyczny  
w Kielcach na próbie badania BAEL3� Narzędziem badawczym była ankieta 
zawierająca łącznie z metryczką 31 pytań związanych z problematyką niniej-
szej pracy� Wyjściowa próba badawcza objęła 205 mieszkańców województwa 
świętokrzyskiego� Dobór próby był losowo-warstwowy, a jej reprezentatywność 
w stosunku do populacji polega na tym, że próba odzwierciedla procentowy 
udział poszczególnych grup objętych badaniem w strukturze ludności woje-
wództwa świętokrzyskiego – w odniesieniu do miejsca zamieszkania (miasto, 
wieś), wieku, poziomu wykształcenia oraz płci� Podstawę wyliczeń stanowiły 
dane demograficzne za 2013 r� W rezultacie 54,6% ankiet trafiło do respon-
dentów zamieszkujących wieś, a 45,4% – do osób zamieszkujących miasta� 
Zdecydowana większość ankietowanych mieszka we wskazanym miejscu od 
urodzenia, nie ukończyła 64 lat, ponad 44% legitymuje się wykształceniem 
wyższym i ponadgimnazjalnym� Liczba przebadanych kobiet stanowi ponad 

2  Przykładem tego typu zachowania było bezprawne zajęcie w listopadzie 2014 r� przez komornika 
z Łodzi ciągnika należącego do rolnika spod Mławy (Mazowieckie), mimo że rolnik ten nie miał 
długów� W podobny sposób dwoje przedsiębiorców z Sieradza i Gostynina straciło swoje auta� Mimo 
oczywistych nieprawidłowości izba komornicza nie dostrzegała negatywnych skutków tych przypad-
ków w kształtowaniu społecznej akceptacji swojego środowiska� 

3  Badanie to przeprowadzono w ramach projektu badawczego, realizowanego w Instytucie Nauk 
Politycznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach�
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54%, a liczba mężczyzn – 46% osób ankietowanych� Wielkości te nieco odbiegają 
od struktury ludności według płci, co spowodowane było większą niechęcią 
mężczyzn do udzielania wywiadów�

tabela 1. charakterystyka badanej grupy (w %)

Płeć
Kobieta 54,2

Mężczyzna 45,8

Wiek 18 – 64 78,1

Powyżej 64 roku 21,9

Wykształcenie 

Wyższe 18,5

Średnie 25,9

Zawodowe 33,2

Podstawowe 22,4

Miejsce zamieszkania 
Miasto 45,4

Wieś 54,6

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań�

Celem badania było rozpoznanie poziomu i struktury kapitału społecznego 
mieszkańców województwa świętokrzyskiego� Mając na uwadze realizację 
wyznaczonego celu badania, podjęto próbę odpowiedzi na pytania:

− jaki jest poziom zaufania mieszkańców województwa w wymiarze ogól-
nym, osobistym, pozycyjnym i instytucjonalnym,

− czy i w jakim stopniu mieszkańcy regionu angażują się społecznie,
− w jakim stopniu uczestniczą w życiu politycznym� 

wyniki badania kapitałU Społecznego MieSzkańców 
województwa świętokrzySkiego

zaufanie ogólne

W celu oceny poziomu uogólnionego zaufania poproszono ankietowanych 
mieszkańców o odniesienie się do stwierdzenia większości ludzi można ufać� 
Z udzielonych odpowiedzi wynika, że poziom uogólnionego zaufania badanych 
osób jest niski, ponieważ przekracza zaledwie 15%; ostrożność w kontaktach 
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z innymi i brak zaufania deklarowało 76,6% respondentów� Wyniki te są podobne 
do ustaleń innych badań4. 

tabela 2. poziom zaufania ogólnego

 Kategoria  
oceny

Większości można 
zaufać

Niektórym można 
ufać

Nie można  
ufać nikomu 

Trudno  
powiedzieć

liczba odpowiedzi 32 126 31 16

% 15,6 61,5 15,1 7,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań�

Najwięcej respondentów jest skłonnych zaufać członkom rodziny (88,3% 
wskazań) lub osobom, które dobrze znają (81,5%)� Zasadniczo mniej ankieto-
wanych (16,1%) uznało, że zaufać drugiej osobie można w sytuacji prawnego 
obowiązku dochowania tajemnicy przez drugą osobę lub gdy reprezentuje znaną 
instytucję publiczną (10,7%)� Tylko niespełna 4% respondentów zaufałoby oso-
bie, która należy do tej samej co ankietowany organizacji parafialnej lub grupy 
zainteresowań�

tabela 3. odpowiedź na pytanie, w jakiej sytuacji był(a)by pan(i) bardziej 
skłonny(-na) zaufać drugiej osobie

 Kategoria 
oceny

Gdy jest 
członkiem 

rodziny

Gdy długo 
znam tę 
osobę

W sytuacji prawnego 
obowiązku dochowania 

tajemnicy przez  
drugą osobę 

Gdy należy do tej 
samej organizacji 

parafialnej 

Gdy reprezentuje 
znaną instytucję 

publiczną 

liczba 
odpowiedzi 181 167 33 8 22

% 88,3 81,5 16,1 3,9 10,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań�

4  Badanie regionalne z 2013 r�, koordynowane przez Andrzeja Kościołka (2013), wykazało, że 
ponad 90% badanych mieszkańców województwa świętokrzyskiego deklarowało ostrożność w kon-
taktach z innymi� Trochę niższy poziom (około 88%) deklarowanej ostrożności wobec innych osób 
wykazują ogólnopolskie badania (Europejski Sondaż Społeczny 2002 – 2012, CBOS, 2012).
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zaufanie w sferze prywatnej

Zaufanie osobiste ankietowanych osób jest tym większe, im bliższe są ich relacje  
z określonymi w ankiecie grupami osób� Zrozumiałe jest więc, że zdecydowa-
nie największym zaufaniem cieszą się członkowie najbliższej rodziny (82%), 
a następnie przyjaciele (44,4%)� Z kolei zaskakująco niskie zaufanie występuje 
wśród koleżeństwa z pracy (11,2%), a jeszcze niższe w stosunku do sąsiadów 
(7,8%)� Wykazane poziomy zaufania badanych, powstałe  w relacjach z osobami 
najbliższymi, mogą być przejawem narastania niepożądanego wiążącego kapitału 
społecznego (familizmu)� 

tabela 4. osoby cieszące się największym zaufaniem ankietowanych

Kategoria 
oceny

Najbliższa 
rodzina 

Przyjaciel/
przyjaciółka 

Kolega/koleżan-
ka z pracy Sąsiad/ka Trudno 

powiedzieć

liczba 
odpowiedzi 168 91 23 16 9

% 82,0 44,4 11,2 7,8 4,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań�

zaufanie do określonych profesji

Dosyć często stosowaną miarą kapitału społecznego jest zaufanie pozycyjne 
odnoszone do przedstawicieli różnych grup społeczno-zawodowych� Wśród 
wskazanych grup dużym i średnim zaufaniem ankietowani obdarzyli żołnierzy 
(75,6%), w następnej kolejności lekarzy (71,8%), nauczycieli (67,8%), policjan-
tów (61%) i księży (56,1%)� Niższym poziomem zaufania cieszą się sportowcy, 
prawnicy, bankowcy, dziennikarze  i urzędnicy� Jak widać, respondenci najwyżej 
ocenili grupy zawodowe utożsamiane  z wykonywaniem pracy polegającej na 
obronie, ochronie majątku, życia i zdrowia� 

Z kolei największą nieufność wzbudzają politycy – aż 63,3% ankietowanych 
im nie ufa� Zła opinia o politykach w Polsce w dużej mierze jest skutkiem kolej-
nych afer z udziałem działaczy partyjnych, niezależnie od rodzaju ugrupowania 
sprawującego władzę� Trudno się zatem dziwić opinii większości obywateli (62% 
badanych w 2013 r�), że funkcjonowanie polityków i partii politycznych nie jest 
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wolne od nepotyzmu i korupcji politycznej (CBOS, 2013; Czuchnowski 2012)� 
Społeczeństwo dostrzega, że politycy nierzadko tworzą sieć powiązań służącą 
czerpaniu korzyści z państwowego majątku, mnożą stanowiska przydzielane 
z politycznego klucza, ułatwiają zlecenia dla firm prowadzonych przez osoby 
powiązane wspólnym interesem� Oprócz polityków wysoki poziom nieufności 
odnotowali także celebryci (38,1%)� Negatywny obraz tej grupy społecznej bierze 
się prawdopodobnie  z przekonania, że dbają oni przede wszystkim o własny 
interes ekonomiczny i popularność w mediach: za odpowiednie wynagrodzenie 
angażują się w każdą formę działań marketingowych, reklam, niezależnie od 
rodzaju i uczciwości promowanych sugestii oraz ich skutków ogólnospołecznych� 
Stosunkowo wysoką nieufnością respondenci obdarzyli także duchownych, 
bankowców, urzędników i prawników (około 15%)� Udzielone odpowiedzi są 
zbieżne z ogólnoeuropejskim badaniem zaufania do grup zawodowych (Rider’s 
Digest, 2014)�

tabela 5. poziom zaufania do grup zawodowych (w %)

Grupa 
zawodowa

Duże  
zaufanie Średnie zaufanie Małe  

zaufanie
Brak  

zaufania
Trudno 

powiedzieć

Polityk 1,5 10,7 21,5 63,4 2,9

Lekarz 22 49,8 19 3,9 5,4

Ksiądz 19 37,1 23,9 15,1 4,9

Prawnik 11,2 30,7 22,4 12,7 22,9

Urzędnik 6,3 38,5 27,8 14,6 12,7

Nauczyciel 23,4 44,4 13,2 3,9 15,1

Sportowiec 13,7 32,2 8,8 6,8 38,5

Dziennikarz 8,3 32,2 16,6 21 22

Bankowiec 9,3 29,8 23,9 14,6 22,4

Żołnierz 27,3 48,3 5,4 3,4 26,3

Policjant 12,7 48,3 15,6 7,3 16,1

Celebryta 1 3,9 6,8 38,1 50,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań�
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zaufanie do instytucji  
życia publicznego

Zaufanie instytucjonalne jest odzwierciedleniem stosunku społeczeństwa do 
państwa  i działających w nim instytucji oraz organizacji� Decydujący wpływ 
na poziom zaufania do instytucji publicznych ma jakość i stabilność regulacji 
prawnych, przejrzystość, sprawność  i skuteczność działania władzy publicznej, 
zakres wolności i obowiązków obywateli, kultura organizacji� Społeczeństwa 
charakteryzujące się wysokim zaufaniem do instytucji łatwiej podporządkowują 
się decyzjom administracji publicznej, chętniej przestrzegają prawo i normy 
obyczajowe� Z drugiej strony, zinstytucjonalizowana nieodpowiedzialność, nie-
dostatki w ustawodawstwie, nieskuteczność w egzekwowaniu prawa, atmosfera 
nieprzewidywalności zachowań, partyjna kolonizacja instytucji publicznych, 
arbitralność urzędniczych decyzji oraz pasywność w rozwiązywaniu problemów 
nurtujących społeczeństwo w znacznym stopniu osłabiają zaufanie instytu-
cjonalne� W takiej sytuacji, gdy obywatel nie ufa państwu, a państwo nie ufa 
obywatelowi, wytwarza się mechanizm błędnego koła nieufności, blokujący 
rozwój społeczno-gospodarczy�

Wśród wskazanych instytucji zdecydowanie największym zaufaniem 
ankietowanych cieszą się: szkoły (79,5%), szpitale (77,6%)5, wojsko (75,6%), 
a następnie policja (67,8%), Kościół (67,4%) i władza samorządowa (62%)� 
Natomiast niski poziom zaufania lub wręcz jego brak ankietowani deklarują 
wobec partii politycznych (76,1%), rządu (75,6%), Sejmu (71,8%), a następnie 
Parlamentu Europejskiego (55,1%)� Stosunkowo wysoki poziom nieufności 
wśród respondentów wzbudzają banki (36,6%), sądy (35,6%), władza samorzą-
dowa (34,6%), a także Kościół (28,3%)� Przedstawione wyniki są w dużej mierze 
zbieżne z rezultatami badań ogólnopolskich i międzynarodowych (CBOS, 2015; 
Rajca, 2012, s� 195 – 196)� 

5  Jest to stosunkowo wysoki wskaźnik, zważywszy na powszechnie znane słabości systemu opieki 
zdrowotnej  w naszym kraju, które zostały wykazane w badaniu Health&Society Barometer (2014)� 
Spośród 9� badanych krajów polska opieka medyczna została oceniona najgorzej� 
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tabela 6. poziom zaufania instytucjonalnego (w %)

Instytucje Wysoki Średni Niski Brak Trudno powiedzieć

Partia polityczna 1 11,2 27,8 48,3 11,7

Sejm 1 16,6 34,2 37,6 10,7

Rząd 1 15,1 40 35,6 8,3

Parlament Europejski 3,4 22,4 30,7 24,4 19

Wójt/burmistrz/
prezydent 12,2 49,8 24,4 10,2 3,4

Sąd 11,7 42,4 28,3 7,3 10,2

Policja 12,7 55,1 20 6,3 5,9

Wojsko 31,7 43,9 6,8 2,4 15,1

Szkoła 30,2 49,3 8,8 2 9,8

Szpital 22 55,6 13,2 3,4 5,9

Kościół 29,3 38,1 12,7 15,6 4,4

Bank 8,8 47,8 25,9 10,7 6,8

Organizacja pozarządowa 10,2 18,1 11,7 7,3 52,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań�

ocena czynników wpływających na rozwiązanie  
problemów życiowych

Niskiemu zaufaniu do instytucji publicznych towarzyszy przekonanie o ogra-
niczonym wpływie czynników merytorycznych warunkujących znalezienie 
zatrudnienia� Prawie 65% ankietowanych stwierdziło, że o zdobyciu pracy 
decydują przede wszystkim koligacje rodzinne i układy towarzyskie, w następnej 
kolejności poparcie polityków (łącznie 48,3% wskazań)� Symptomatyczne jest to, 
że ponad połowa respondentów deprecjonuje znaczenie doświadczenia zawodo-
wego w znalezieniu pracy, a zdaniem 63% respondentów świadectwo ukończenia 
dobrych studiów nie stanowi silnego atutu na rynku pracy� Wskazania w tym 
względzie nie odbiegają od wyników innych badań z 2014 r�; według raportu 
przygotowanego przez Work Service (2014) najbardziej skutecznym sposobem 
na znalezienie pracy w naszym kraju jest wykorzystanie znajomości i stosunków 
rodzinnych (73% wskazań) i nawet najlepiej wykształcone jednostki, bez pomocy 
innych, niewiele osiągną na rynku pracy� 
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tabela 7. czynniki decydujące o zatrudnieniu (w %)

Kategoria oceny Bardzo ważne Ważne Mało ważne Bez znaczenia 

Poparcie polityków 28,3 20 11,2 40,5

Poparcie rodziny lub znajomych 34,2 30,7 26,8 8,3

Wiedza i doświadczenie zawodowe 23,4 26,3 31,2 19

Dyplom dobrej uczelni 14,2 22,9 30,2 32,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań�

Przy tak ocenianych szansach na rynku pracy trudno się dziwić, że dla spo-
rej części osób objętych badaniem nie ma większego znaczenia, w jaki sposób 
zostanie osiągnięty cel zawodowy: czy własnymi siłami, przy wsparciu rodziny, 
znajomych lub polityków� Co trzeci (35,1%) ankietowany deklarował, że zdarzyło 
mu się rozwiązać jakąś trudną sprawę życiową dzięki osobistym znajomościom� 
Wyniki te wskazują na sytuację, że grupa ta jest skłonna tolerować nepotyzm 
i kumoterstwo� Z drugiej strony pozytywnie należy ocenić, że ponad 39% 
respondentów nie potrzebowało czyjejś pomocy przy rozwiązywaniu osobistych 
problemów, a około 25% rzadko z niej korzystało�

tabela 8. rozwiązanie trudnej sytuacji życiowej dzięki osobistym znajomościom 

Kategoria oceny Tak, często Tak, czasami Rzadko Nigdy

liczba 9 63 52 81

% 4,4 30,7 25,4 39,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań�

zaangażowanie społeczne 

Ankietowane osoby raczej nie wierzą we własną sprawczość� Zaledwie 23,9% 
z nich ma silne poczucie wpływu na kształtowanie sytuacji w najbliższym oto-
czeniu� Niewysokie przekonanie respondentów o możliwości wpływu na sprawy 
lokalne nie sprzyja ich świadomej i aktywnej współpracy z władzami samorzą-
dowymi na rzecz wypracowania  i realizacji celów publicznych� Zdecydowana 
większość ankietowanych (65,4%) nie uczestniczyła w spotkaniach z władzami 
lokalnymi w sprawie rozwoju miasta lub gminy,  a tylko co czwarty respondent 
potwierdził udział w takich spotkaniach� Niskie zaangażowanie społeczne miesz-
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kańców województwa świętokrzyskiego potwierdzają ogólnokrajowe badania 
(Diagnoza Społeczna, 2014, s� 304)� Wskazują one, że w świętokrzyskim wskaźnik 
wrażliwości na dobro publiczne na poziomie 2,61 jest jednym z najniższych 
w kraju� Niewielkie zainteresowanie ankietowanych udziałem w spotkaniach 
z władzą lokalną prawdopodobnie wynika z często fasadowego charakteru 
takich spotkań, których wyniki i tak nie mają istotnego wpływu na decyzje 
podejmowane przez władze� Opinia społeczna wyrażana podczas takich spotkań 
jest często po prostu ignorowana, co świadczy o niskim poziomie świadomości 
władz o istocie konsultacji i postrzeganiu ich jako wymogu proceduralnego, a nie 
wyrazu woli obywateli�

tabela 9. odpowiedź ankietowanych na pytanie,  
czy brał(a) pan(i) udział w spotkaniu z udziałem mieszkańców  

i władz lokalnych dotyczącym spraw gminy lub miasta

Kategoria oceny Tak Nie Nie pamiętam 

liczba 51 134 20

% 24,9 65,4 9,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań�

Badani wykazują również stosunkowo niską aktywność społeczną rozumianą 
jako dobrowolną i nieodpłatną pracę na rzecz swojej okolicy lub pomoc osobom 
potrzebującym spoza kręgu rodziny i znajomych� Taką aktywność deklarował 
tylko co piąty badany, a aż 80,5% z nich przyznało, że nie poświęciło czasu na 
tego typu aktywność ani razu� Jest to wyraźnie niższa aktywność społeczna 
mieszkańców województwa świętokrzyskiego w  porównaniu z  poziomem 
zaangażowania społecznego w skali kraju (CBOS, 2011, s� 1)� 

tabela 10. odpowiedź ankietowanych na pytanie,  
czy kiedykolwiek podjął(-jęła) pan(i) dobrowolną  

i bezpłatną pracę na rzecz potrzebujących, wsi, gminy

Kategoria oceny Tak Nie

liczba 40 165

% 19,5 80,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań�



183Sławomir pastuszka: Diagnoza i ocena poziomu kapitału społecznego

troska o dobro wspólne 

Społeczna postawa ludzi wyraża się także w formie zainteresowania bieżącymi 
sprawami dobra wspólnego: kontaktowaniem się z władzą publiczną, mediami 
czy policją w jakiejś ważnej lokalnie sprawie (ostrzeganiem o problemach, infor-
mowaniem o niepożądanej sytuacji, naruszeniu prawa, przejawach przemocy)� 
Takie zachowania sprzyjają skuteczności  władz publicznych oraz bezpieczeń-
stwu i porządkowi publicznemu, w konsekwencji przyczyniają się do poprawy 
jakości życia� Postawy ankietowanych mieszkańców w tej kwestii nie napawają 
optymizmem: 78% respondentów nie stwierdziła konieczności powiadomienia 
mediów lub publicznych instytucji o zaobserwowanym problemie� Ta forma 
aktywności i kontroli społecznej nie jest popularna, prawdopodobnie wynika 
z negatywnych wcześniejszych doświadczeń w tym zakresie lub kojarzy się ze 
zwykłym donosicielstwem� Zaledwie 16,1% badanych uznało, że taka aktywność 
jest obywatelskim obowiązkiem�

tabela 11. odpowiedź ankietowanych na pytanie, czy kiedykolwiek 
informował(a) pan(i) prasę, radio, policję, władze miasta lub gminy  

o stwierdzonym problemie (ustnie lub pisemnie)

Kategoria oceny Tak Nie Nie pamiętam 

liczba 33 160 12

% 16,1 78,0 5,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań�

aktywność obywatelska

Relatywnie mała aktywność w niesieniu pomocy innym, zdiagnozowana wśród 
badanych mieszkańców, przekłada się na ich niskie zainteresowanie działalnością 
organizacji powołanych w tym celu� Prawie 83% respondentów miało problemy 
z wymienieniem choćby jednej tego typu organizacji społecznej działającej na 
poziomie lokalnym� Zaledwie 17,7% zetknęło się z organizacjami pozarządowymi 
działającymi w ich miejscu zamieszkania� Najczęściej wymieniano takie orga-
nizacje, jak: koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia emerytów, straż pożarną� 
Ten stosunkowo niski poziom zaangażowania obywatelskiego ankietowanych, 
utrudniający budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie społecz-
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nego dobrobytu, może być rezultatem mniej wykszatłconych form aktywności 
organizacji charytatywnych i wolontariatu w województwie świętokrzyskim niż 
w regionach bardziej zurbanizowanych6�

tabela 12. znajomość organizacji pozarządowych  
działających na poziomie lokalnym

Kategoria oceny Tak Nie

liczba 35 170

% 17,7 82,9

 Źródło: opracowanie własne na podstawie badań�

Udział w życiu politycznym 

Ważnym wskaźnikiem postaw obywatelskich i ogólnie uczestnictwa w życiu 
publicznym jest udział w wyborach władz różnego szczebla� Jak wynika z udzie-
lonych odpowiedzi, największe znaczenie badani (60% wskazań) przypisują 
wyborom przedstawicieli do władz lokalnych� Tak wysoki poziom deklarowanej 
aktywności wyborczej znajduje potwierdzenie w najwyższej w kraju frekwencji 
wyborczej w  województwie świętokrzyskim w  wyborach samorządowych 
20147� Na duże zainteresowanie wyborami samorządowymi wskazuje także 
inna analiza (Trutkowski, Kurniewicz, 2015), z której wynika, że im mniejsza 
jednostka samorządowa, tym więcej mieszkańców bierze udział w głosowaniu� 
Przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać nie tylko w oddolnej potrzebie 
mieszkańców decydowania o wyborze najbardziej odpowiednich władz, ale 
prawdopodobnie także w wysokiej aktywności lokalnych działaczy politycz-
nych osobiście zainteresowanych ochroną swoich miejsc pracy w administracji 
samorządu terytorialnego� Często ich miejsca pracy są wykorzystywane jako 
ogniwa sztabów wyborczych (Radwan 2015)� Znacznie mniejsze zainteresowanie 
wśród ankietowanych osób wzbudzają wybory do Parlamentu Europejskiego 

6  Pod względem aktywności obywatelskiej wyrażonej wskaźnikiem liczby fundacji, stowarzyszeń 
i innych organizacji społecznych w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców region plasuje się na 13� 
miejscu w kraju�

7  Frekwencja w wyborach samorządowych w 2014 r� w województwie świętokrzyskim wyniosła 
53,29% uprawnionych do głosowania, podczas gdy w kraju 47,4%� http://pkw�gov�pl/obwieszczenia-
-i-komunikaty-samorzad-2014/ (dostęp: 29�10�2015)�
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(42,4% wskazań)� Wynika to przede wszystkim z tego, że działalność PE nie 
ma bezpośredniego wpływu na życie mieszkańców, stąd ich niewielka wiedza 
i zainteresowanie rolą i kompetencjami tej unijnej instytucji�

tabela 13. deklarowany udział w wyborach 

Kategoria 
oceny

Do samorządu terytorialnego Do Parlamentu Europejskiego

Tak Tak Tak Nie

liczba 123 82 87 82

% 60 40 42,4 40

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań�

podSUMowanie

Przeprowadzone badanie wykazało, że ankietowanych mieszkańców wojewódz-
twa cechuje wysoki poziom wiążącego kapitału społecznego, a stosunkowo 
niski – kapitału pomostowego� Respondenci obdarzają zaufaniem niemal 
wyłącznie członków rodziny i najbliższych znajomych, dlatego wykazują dość 
duże zrozumienie dla wstawiennictwa, protekcji, kumoterstwa i w gruncie rzeczy 
nepotyzmu� W ich opinii znajomość polityków oraz osób wpływowych jest waż-
niejsza niż zdobyte wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe� Stosunkowo 
niski ogólny brak zaufania ankietowanych do innych ludzi, niektórych grup 
zawodowych i instytucji wiąże się z przekonaniem o zachowaniu ostrożności 
w relacjach z nimi� Dlatego niespecjalnie dziwi fakt, że osoby objęte badaniem za 
najbardziej skuteczne uznały działania nieformalne i nieoficjalne, co z kolei czę-
sto narusza reguły uczciwej konkurencji na rynku i zakłóca ład demokratyczny 
w życiu publicznym� Poza tym takie zachowania sprzyjają narastaniu nieufności 
do uczciwości i pomocniczości władz  oraz instytucji publicznych, do rzetelności 
m�in� prowadzonych konkursów w sprawie naborów do pracy czy postępowań 
przetargowych o udzielenie zamówienia publicznego� 

Badanie wykazało, że przekonaniom ankietowanych o potrzebie wpływu na 
wybory władz publicznych nie towarzyszy gotowość do świadomej i aktywnej 
współpracy z tymi władzami na rzecz rozwoju regionalnego� Niewielu respon-
dentów jest skłonnych interweniować i  powiadamiać właściwe instytucje 
o naruszeniu porządku lub występującym zagrożeniu� Niepokojące jest również 
stosunkowo niewielkie zainteresowanie badanych zorganizowanymi formami 
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aktywności obywatelskiej, tworzącymi strukturę instytucjonalną pośredniczącą 
pomiędzy rodziną i władzą publiczną� Wydaje się, że w niemałej mierze odpo-
wiadają za to władze publiczne różnych szczebli, które zbyt rzadko zachęcają 
obywateli do współpracy oraz czynnego udziału w ważnych dla rozwoju lokal-
nego inicjatywach i działaniach� 

Zarysowany obraz kapitału społecznego mieszkańców województwa świę-
tokrzyskiego wymaga kolejnych, pogłębionych badań nad przyczynami przed-
stawionych postaw  i zachowań� Pełna identyfikacja i klasyfikacja czynników 
blokujących społeczny kapitał rozwoju województwa świętokrzyskiego umożliwi 
podjęcie przez władze publiczne niezbędnych działań, które mogą przyczynić się 
do podniesienia poziomu ogólnego zaufania mieszkańców regionu, zwiększenia 
ich chęci do współdziałania społecznego oraz partycypacji obywatelskiej� Współ-
cześnie, kiedy przewagę nad ilościowymi czynnikami rozwoju zyskały czynniki 
jakościowe (Pastuszka, 2009), odpowiedni poziom pomostowego kapitału 
społecznego ułatwi rozwój gospodarki regionalnej opartej na wiedzy, przyczyni 
się do przyspieszenia postępu społecznego województwa świętokrzyskiego, 
a w efekcie do zwiększenia dobrobytu mieszkańców regionu� 
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Wyzwania współczesnego prawa wyborczego, red. agata pyrzyńska, 
Michał kropkowski, jakub rzeszowski, t. 2, wydawnictwo naukowe 

Uniwersytetu Mikołaja kopernika, toruń 2015, ss. 252

Magdalena Wrzalik*

nych międzynarodowych konferencji dla 
studentów i doktorantów, jak również debat 
eksperckich. Niniejszą monografię otwiera 
stenogram z jednej z organizowanych de-
bat nt. wyzwań, przed jakim stoi współcze-
sne prawo wyborcze, w której wzięli udział 
tacy specjaliści z zakresu prawa i praktyki 
wyborczej, jak: Sędzia Stefan Jan Jaworski, 
pełniący wtedy funkcję Przewodniczącego 
Państwowej Komisji Wyborczej; Minister 
Kazimierz Wojciech Czaplicki, pełniący 
wtedy funkcję Szefa Krajowego Biura Wy-
borczego; Alexander Shlyk, ekspert Orga-
nizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Eu-
ropie; Biura Instytucji Demokratycznych 
i Praw Człowieka; prof. dr hab. Andrzej So-
kala, Kierownik Centrum Studiów Wybor-
czych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu; prof. UG, dr hab. Piotr Uziębło, 
Wydział Prawa i Administracji Uniwersyte-
tu Gdańskiego; dr hab. Bartłomiej Micha-
lak, Wydział Politologii i Studiów Między-
narodowych Uniwersytetu Mikołaja Koper-
nika w Toruniu. Monografia ponadto opa-

Nakładem Wydawnictwa Uniwersyte-
tu Mikołaja Kopernika w  Toruniu uka-
zał się drugi tom monografii pt. Wyzwa-
nia współczesnego prawa wyborczego. 
Tom 2. pod red. Agaty Pyrzyńskiej, Micha-
ła Kropkowskiego, Jakuba Rzeszowskiego, 
będącej zbiorem opracowań autorstwa mło-
dych badaczy – studentów i doktorantów, 
reprezentujących różne ośrodki akademic-
kie w Polsce. Recenzowana publikacja pre-
zentuje piętnaście rozpraw, poruszających, 
w ujęciu prawnym, politologicznym, admi-
nistracyjnym oraz pedagogicznym, proble-
matykę wyzwań, przed jakim stoi współ-
czesne prawo wyborcze. U podłoża podję-
cia badań leży fakt, że ośrodek uniwersytec-
ki w Toruniu może pochwalić się wielolet-
nią działalnością koła naukowego „Elektor”, 
które podejmuje działania zmierzające do 
szerzenia problematyki prawa wyborczego, 
ponadto wpisuje się w organizację cyklicz-

* Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i  Admi -
nistracji.
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trzona została tradycyjnym wstępem. Ca-
łość pracy obejmuje wykaz skrótów poprze-
dzający wstęp oraz obszerną bibliografię.

Problem stanowiący przedmiot niniej-
szych rozważań nie jest nowy. Wręcz prze-
ciwnie, znany jest od dłuższego czasu i sta-
nowi przedmiot wielu burzliwych dysku-
sji wśród przedstawicieli doktryny, politolo-
gów, socjologów, jak i świata mediów.

Tytuł publikacji Wyzwania współcze-
snego prawa wyborczego zdaje się suge-
rować dość szeroki merytorycznie i tem-
poralnie temat – co oczywiście potwier-
dza zawartość publikacji. Autorzy analizu-
ją instytucje polskiego prawa wyborczego, 
np. zagadnienia finansowania kampanii 
wyborczej, instytucję oświadczenia lustra-
cyjnego w polskim procesie wyborczym, 
gwarancję zasady powszechności wybo-
rów oraz takie, które odnoszą się do zagra-
nicznych porządków prawnych – w tym 
Republiki Czeskiej, Republiki Francuskiej, 
Ukrainy, jak również nowatorskich rozwią-
zań, które dopiero w przyszłości mogą stać 
się przedmiotem polskiej regulacji wybor-
czej. Autorzy w swoich refleksjach doko-
nali wartościowych i interesujących wnio-
sków o charakterze de lege lata oraz de lege 
 ferenda. 

Należy podkreślić, że klucz doboru po-
ruszanych problemów (jak i pominięcia in-
nych) jest wyjaśniony we wstępie. Redakto-
rzy wskazują, że okres 2014 – 2015 był cza-
sem, w  którym miały miejsce wszystkie 
przewidziane w Kodeksie wyborczym akcje 
wyborcze o charakterze ogólnokrajowym, 
ze wskazaniem również na możliwość sko-

rzystania z demokracji bezpośredniej w po-
staci instytucji referendum ogólnokrajowe-
go (s. 11). Natomiast zaskakująca jest kolej-
ność omawianych rozwiązań. Spośród wie-
lu wariantów możliwych do przyjęcia, wy-
brano najbardziej neutralny – według alfa-
betycznej kolejności nazwisk autorów. Moż-
na było pokusić się jednak o próbę dokona-
nia tematycznego usystematyzowania po-
szczególnych artykułów, chociażby przez 
wyróżnienie części poświęconej gamie pro-
blemów uregulowanych w polskim prawie 
wyborczym, ale wymagających dookreśle-
nia ze względu na fragmentaryczność oraz 
problemów, które nie doczekały się jeszcze 
uregulowania w Kodeksie wyborczym, ale 
z powodzeniem funkcjonują w niektórych 
państwach świata, jak również tych stric-
te nowatorskich, które mają szanse stać 
się przedmiotem polskiego ustawodawcy. 
I tak najpierw Michał Banaś omawia wy-
bory parlamentarne na Ukrainie w 2012 
roku, a kolejnymi autorami są Marta Ga-
łązka, która porusza problematykę prekam-
panii wyborczej przed wyborami do Par-
lamentu Europejskiego w 2014 roku, Arle-
ta Hrehorowicz zwraca uwagę na „Warszta-
ty przyszłości” jako forma przeciwdziałania 
marginalizowaniu udziału obywateli w lo-
kalnym procesie decyzyjnym. 

Wielce ciekawą cechą recenzowanej 
książki, mimo że autorami tekstów są stu-
denci i  doktoranci, jest dobór tematów, 
które nie są jedynie „pozornie” związane 
z głównym problemem postawionym w tej 
monografii, lecz mogą nawet stać się istot-
nym przyczynkiem do naukowej debaty 
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nad wprowadzeniem nowych pożądanych 
rozwiązań do systemu wyborczego. 

Z uwagi na fakt, iż monografia ma cha-
rakter zbiorowy i składa się z piętnastu ar-
tykułów, pozwolę swoją uwagę skoncen-
trować na kilku wybranych. Pragnę zazna-
czyć, że we wszystkich opracowaniach wi-
doczny jest wielki trud, jaki podjęli auto-
rzy w przygotowanie niniejszych rozpraw. 
Przede wszystkim należy podkreślić, że 
dokonali przemyślanej analizy teoretycz-
nych i  praktycznych zagadnień związa-
nych z wyzwaniami współczesnego pra-
wa wyborczego. Zbadali instytucje pra-
wa wyborczego z perspektyw: doktrynal-
nej, historyczno-prawnej, jak i dogmatycz-
nej. Postawili sobie za cel ukazanie obra-
zu ewolucji tych instytucji w teorii i prak-
tyce. Zakorzenienie owych instytucji w ar-
gumentacji doktrynalnej, jak i w rozwią-
zaniach prawnych różnych państw zostało 
skontrastowane z polskim doświadczeniem 
prawnym, aby ukazać podobieństwa i róż-
nice służące sformułowaniu pozytywnych 
ocen, jak i postulatów na przyszłość. Auto-
rzy skorzystali przy tym z aktów norma-
tywnych, aktów Państwowej Komisji Wy-
borczej, uregulowań międzynarodowych, 
orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, 
jak i Sądu Najwyższego. Wnioski i postula-
ty formułowane przez autorów mają cha-
rakter ogólny i szczególny, przez co mono-
grafia nabiera znaczenia w działalności or-
ganów i instytucji zajmujących się proble-
matyką stanowiącą przedmiot niniejszych 
rozważań. Autorzy wszystkich artykułów, co 
istotne i godne podkreślenia, wykorzystują 

bogatą literaturę fachową, jak również wie-
le innych materiałów źródłowych, chociaż-
by źródeł zdigitalizowanych i pomieszczo-
nych w Internecie, co nadaje wysoki walor 
naukowy recenzowanej publikacji.

Pierwszym artykułem, na który chciała-
bym zwrócić uwagę, jest problematyka do-
stępności lokali obwodowych komisji wy-
borczych dla wyborców niepełnospraw-
nych. Autorka – Magdalena Jankowska – 
swoje rozważania opiera na analizie obo-
wiązujących przepisów Kodeksu wybor-
czego, jak również rozporządzenia Mini-
stra Infrastruktury w sprawie lokali obwo-
dowych komisji wyborczych dostosowa-
nych do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Konfrontuje aktualny stan prawny z prakty-
ką, która pokazała, że nie wszystkie z przy-
jętych rozwiązań skutecznie i  optymal-
nie realizują to prawo. Podkreśla, że pra-
wo wyborcze powinno sprzyjać konstytu-
cyjnej, powszechnej partycypacji obywate-
li w życiu publicznym, tym samym elimi-
nować ograniczenia, na jakie mogą napo-
tkać osoby niepełnosprawne podczas reali-
zacji przyznanych uprawnień wyborczych 
(s. 75). Mimo uregulowań zarówno w do-
kumentach międzynarodowych, Konstytu-
cji RP, jak i aktach niższej rangi wciąż za-
uważalna jest potrzeba respektowania praw 
osób niepełnosprawnych. Ponadto wska-
zuje, że duże znaczenie powinno się kłaść 
na aktywniejsze działania państwa, któ-
re umożliwiać powinno dostępność pro-
cedur oraz materiałów wyborczych dla ta-
kich osób. Autorka podnosi, że mimo wpro-
wadzenia do polskiego porządku prawnego 
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alternatywnych procedur głosowania, to aż 
68% wyborców (w tym osób starszych i nie-
pełnosprawnych) nadal najchętniej wybie-
ra możliwość oddania głosu w lokalu wy-
borczym (s. 76). Dla potwierdzenia przywo-
łuje poziom frekwencji wyborczej z ostat-
nich wyborów do Parlamentu Europejskie-
go (2014 r.), która wyniosła jedyne 10,9%. 
Słusznie upatruje przyczyn tak niskiej fre-
kwencji wśród tej grupy przez występowa-
nie w lokalach wyborczych barier architek-
tonicznych (s. 77). Szkoda, że autorka dla 
lepszego podkreślenia wagi problemu, nie 
przytacza jakichkolwiek danych statystycz-
nych na ten temat. Tymczasem osób z nie-
pełnosprawnościami na świecie jest prawie 
15%, a w Polsce 12,2% ludności (ok. 4,7 mln 
osób). Tym większej uwagi wymagają one 
ze strony organów państwa, społeczeństwa 
itd. W dalszej części rozważań wskazuje na 
obowiązki, jakie spoczywają na organie wy-
konawczym gminy, związane z zorganizo-
waniem i urządzeniem lokalu wyborcze-
go oraz przygotowaniem jego warunków 
technicznych do głosowania przez oso-
by niepełnosprawne. Nie pomija również 
liczby lokali obwodowych komisji wybor-
czych, jaka jest wymagana w każdej gminie, 
a która ma ulegać stopniowemu zwiększe-
niu. Słusznie podnosi, przywołując rapor-
ty i wyniki badań, że większość nieprawi-
dłowości ujawnionych w toku kontroli wią-
że się ze złą organizacją lokalu wyborcze-
go, a nie występowaniem barier architek-
tonicznych budynków. Warto byłoby więc 
większą uwagę skoncentrować na zapozna-
niu członków komisji wyborczej w zakre-

sie przepisów rozporządzenia ministra in-
frastruktury z 2011 roku odnoszących się 
do warunków technicznych, jakie powinien 
spełniać lokal wyborczy, tym samym doło-
żyć wszelkiej staranności przy wdrożeniu 
tego w praktykę. Szkoda, że autorka dla po-
parcia tego stanowiska nie przywołuje ra-
portu z ostatnich badań przeprowadzonych 
przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 
przy okazji wyborów samorządowych 2014 
roku. Ponadto można by było mocniej zaak-
centować, że wina najczęściej leży po stro-
nie członków obwodowej komisji wyborczej, 
którzy wykazują się nieznajomością przepi-
sów rozporządzenia Ministra Infrastruktu-
ry, co więcej, często nie dysponują nawet 
jego tekstem. Nie posiadają również wie-
dzy o wynikającym z wytycznych Państwo-
wej Komisji Wyborczej obowiązku spraw-
dzenia lokalu wyborczego i konieczności 
zawiadomienia właściwego wójta (burmi-
strza, prezydenta miasta) o stwierdzonych 
brakach, nie wspominając już o oprzyrządo-
waniu umożliwiającym sprawdzenie wyni-
kających z przepisów wymogów. 

Konkludując, należy stwierdzić nale-
ży, że autorka podjęła niewątpliwie ważny 
i aktualny temat obejmujący fundamental-
ne, a przy tym bardzo dyskusyjne zagad-
nienie. Mimo podniesionych wyżej drob-
nych uwag, wytłumaczalne jest, że przy za-
łożonych ramach monografii o charakterze 
zbiorowym musiało to prowadzić do pew-
nej powierzchowności analizy.

Niebywale kontrowersyjne zagadnienie, 
które z uwagi na swoją specyfikę i niejedno-
litą postać jest powszechnie znane i wpro-
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wadzane w ustawach wyborczych innych 
państw, dotyczy postulatu obniżenia gra-
nicy wieku czynnego prawa wyborczego. 
W niniejszej monografii jest to problematy-
ka poruszana przez Dominikę Ewę Loll. Au-
torka słusznie podkreśla, że stałą tenden-
cją jest propozycja umożliwienia głosowa-
nia młodszym obywatelom, którzy w dniu 
wyborów ukończą 16 rok życia. Wskazuje, 
że taka regulacja wyborcza podejmowana 
była w wielu państwach Europy, zyskując 
przy tym przychylność instytucji między-
narodowych – Parlamentu Europejskiego 
i Rady Europy. Konstytucja RP w art. 62 ust. 
1 przewiduje dla uzyskania czynnego pra-
wa wyborczego granicę 18 lat, nie wspomi-
nając nic o wyborach do Parlamentu Euro-
pejskiego. Jak słusznie wskazuje autorka, ze 
względu na fakt niełatwej i z góry przegra-
nej próby zmiany Konstytucji RP, propozy-
cje obniżenia wieku czynnego prawa wy-
borczego skupiają się tylko wokół wyborów 
do Parlamentu Europejskiego. Jednak takie 
działanie prowadzić by musiało do zmiany 
w Kodeksie wyborczym, co zdaniem autor-
ki jest realne do wykonania (s. 110). Nie-
stety projekt stosowanej nowelizacji Ko-
deksu wyborczego został jednak odrzuco-
ny. Autorka w dalszych dywagacjach zawar-
ła istotne konkluzje dotyczące przyszłości 
tej procedury, ze wskazaniem na wadliwość, 
jak i pozytywne skutki wkomponowania jej 
w obowiązujące przepisy polskiego prawa 
wyborczego. Podkreśla z entuzjazmem, że 
postulat obniżenia wieku czynnego prawa 
wyborczego w Polsce może przyczynić się 
do zwiększenia zaangażowania młodzie-

ży w życie społeczne i polityczne, ponadto 
da możliwość wypowiedzenia swoich pre-
ferencji, jak również wpłynie na kształto-
wanie sceny politycznej. Przyczyni się rów-
nież do zwiększenia świadomości mło-
dych ludzi, jak istotny jest ich udział w wy-
borach, czyniąc z tego nawyk, oraz przeko-
na ich, że każdy głos ma znaczenie (s. 111). 
Autorka nie pomija również kwestii inter-
netu, który daje wiele możliwości, poma-
ga poszerzyć horyzonty, pozyskać cenne 
informacje. Mimo że korzystanie z inter-
netu ma wpływ na zainteresowania spo-
łeczne i polityczne młodych ludzi, pomaga 
w ukształtowaniu swojego światopoglądu, 
zwiększa aktywność w różnych akcjach lo-
kalnych oraz w działalność organizacji spo-
łecznych (s. 112), to jednak, w mojej ocenie, 
niewątpliwie należy podkreślić, że wymaga 
też pewnych umiejętności, przede wszyst-
kim korzystania z pozyskanych informa-
cji, ale również umiejętność selekcjonowa-
nia i odpowiedniego ich przetwarzania dla 
kształtowania swojej wiedzy. I choć młodzi 
ludzie korzystają z niego ponad dwa razy 
częściej niż osoby powyżej 45 roku życia, to 
znaczący jest również udział telewizji i ra-
dia. Jednak warto zwrócić także uwagę na 
dwa źródła usytuowane pośrodku wskazań. 
Co naturalne, młodzi wyborcy, w porów-
naniu z badanymi z innych grup wieko-
wych, częściej czerpią informacje od zna-
jomych i członków rodziny oraz z bilbor-
dów i plakatów. 

Po wskazaniu na korzyści obniżenia 
wieku czynnego prawa wyborczego autor-
ka dokonuje analizy wadliwości tego postu-
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latu. Na wstępie neguje argument zwolen-
ników obniżenia granicy wieku, którzy po-
stulują, że może się to przyczynić do zwięk-
szenia frekwencji wyborczej (s. 113). Liczą, 
że ta grupa wyborców aktywnie włączy się 
w życie polityczne, chociażby ze względu na 
własną ciekawość odnośnie do skorzystania 
z tego prawa. Niestety, jak słusznie zauwa-
ża autorka, przywołując praktykę wybor-
czą w Bremie w Niemczech, argument pro-
frekwencyjny może okazać się wątpliwym 
z czasem. Po pierwsze dlatego, że młodzi lu-
dzie nie skorzystali ze swego uprawnienia, 
może dlatego, że nie są nauczeni przez ro-
dziców, szkołę odpowiedzialności oraz nie 
są w pełni dojrzali, przez co boją się po-
dejmować samodzielne decyzje. Po dru-
gie, młodzież z racji tego, że nie jest jeszcze 
w pełni ukształtowana politycznie, może 
ulegać wpływom i manipulacji, chociaż-
by przez partie skrajne, cieszące się popu-
larnością wśród młodych, bądź namowom 
rodziców, którzy są dla nich autorytetami. 
A może po prostu, na co również warto by-
łoby zwrócić uwagę, osoby takie z wielu, 
dla nich priorytetowych, powodów nie pój-
dą na wybory, gdy ich ciekawość na temat 
tego aktu będzie już zaspokojona.

Podsumowując, należy stwierdzić, że au-
torka zawarła w pracy istotne wnioski do-
tyczące przyszłości tej instytucji w polskim 
prawie wyborczym, z zaznaczeniem korzy-
ści płynących z tej metody przy minimali-
zacji zagrożenia wynikającego z jego wad. 
Dokonany przegląd, z zachowaniem logicz-
nej i konsekwentnej konstrukcji pracy, po-
zwala na uznanie tego postulatu za wyzwa-

nie współczesnego prawa wyborczego, ale 
wymagające odroczenia w czasie, z uwagi 
na brak gotowości społeczeństwa na ob-
niżenie wieku czynnego prawa wyborcze-
go. Dlatego też, na co słusznie zwraca uwa-
gę autorka, należy wpierw położyć więk-
szy nacisk na edukację młodzieży w zakre-
sie wyborów, jak również prowadzić różne 
kampanie promłodzieżowe oraz inne ak-
cje społeczne zmierzające do zaintereso-
wania młodych ludzi tematyką polityczną, 
jak i prowyborczą.

Ostatni artykuł, poruszający problem 
fragmentaryczności Kodeksu wyborcze-
go, a tym samym koncentrujący się na ak-
tualnych problemach wyborczych, dotyczy 
instytucji międzynarodowego obserwato-
ra wyborów, opisywanej przez Radosława 
Zycha. Za cel swojego opracowania autor 
postawił sobie wskazanie i przedstawienie, 
w moim przekonaniu bardzo istotnej i po-
trzebnej z punktu widzenia przestrzegania 
podstawowych zasad prawa wyborczego, 
a w szczególności zasady wolnych wybo-
rów i zasady tajności głosowania, instytucji 
międzynarodowego obserwatora wyborów. 
Od dłuższego czasu problematyka zakresu 
uregulowania kompetencji przyznanych 
międzynarodowym obserwatorom wybor-
czym poruszana jest przez przedstawicieli 
doktryny, jak również świata polityki. Au-
tor koncentruje się na analizie Kodeksu do-
brych praktyk w sprawach wyborczych, Re-
zolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 8 
maja 2008 roku, Deklaracji zasad między-
narodowej obserwacji wyborów podpisa-
nej 27 października 2005 roku, Kodeksie 
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postępowania międzynarodowych obser-
watorów wyborów, jak również na regula-
cji Kodeksu wyborczego w Polsce. Szkoda, 
że dla lepszego zrozumienia i przybliżenia 
omawianej instytucji, nie przywołuje prak-
tyki stosowania tej regulacji na przykła-
dzie konkretnych państw, chociażby Ukra-
iny, gdzie aktywność oficjalnych obserwa-
torów wyborów zaznaczyła się w szczegól-
nie widoczny sposób już od 1993 roku. Au-
tor, analizując instytucję według Deklaracji 
zasad międzynarodowej obserwacji wybo-
rów, wskazuje na szereg czynności składa-
jących się na proces międzynarodowej ob-
serwacji wyborów. W mojej ocenie, wska-
zując na poszczególne elementy wchodzą-
ce w skład omawianego procesu, można 
byłoby przywołać dokładną legalną defi-
nicję tej instytucji, mającą swoje uregulo-
wanie w pkt. 4 Deklaracji, oraz wyszczegól-
nienie trzech kluczowych elementów: do-
kładne zbieranie szczegółowych informa-
cji o regulacjach oraz samym przebiegu wy-
borów, analiza tych informacji oraz wycią-
gnięcie stosownych wniosków w postaci za-
leceń, rekomendacji, sprawozdań wartych 
głębszej analizy. 

Z uwagi na fakt, że omawiana instytu-
cja stanowi novum w polskim prawie wy-
borczym, na pochwałę zasługuje podję-

ta przez autora próba analizy tej instytu-
cji i chęć przybliżenia jej czytelnikowi. Jed-
nak szkoda, że autor swoje rozważania nie 
poparł rozbudowaną literaturą przedmio-
tu, która, co prawda, wymagałaby od au-
tora większej aktywności w jej pozyskanie 
i przeanalizowanie, ale zapewne pomogłaby 
w skonstruowaniu cennych konkluzji do-
tyczących przyszłości omawianej procedu-
ry, ze wskazaniem na jej wady i pozytywy. 
Warte wskazania są tutaj opracowania Je-
rzego Jaskierni, Agaty Pyrzyńskiej czy Mar-
cina Rulki. 

Reasumując, przedstawiona recenzo-
wana monografia autorstwa młodych ba-
daczy jest udanym i  wartościowym stu-
dium na często poruszany temat propozy-
cji zmian w prawie wyborczym. Co istotne, 
podjęli oni ważny, a zarazem bardzo aktu-
alny, przez to interesujący temat, obejmują-
cy fundamentalne, przy tym bardzo kontro-
wersyjne zagadnienia. Recenzowana mono-
grafia na pewno przyczyni się do ich popu-
laryzacji. Przeprowadzona przez nich wni-
kliwa analiza pozwala na polecenie tego 
dzieła wszystkim osobom interesującym się 
prawem wyborczym. Ewentualne zastrzeże-
nia i podniesione wyżej drobne uwagi kry-
tyczne nie wpływają na pozytywną ocenę 
publikacji. 
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niedookreślone pojęcie interesu w naukach 
społecznych w ogóle. W politologii zagad-
nienie interesu, tudzież interesu narodowe-
go, często bywa pomijane w refleksji teore-
tycznej lub traktowane jest jako coś oczywi-
stego. Tymczasem nieznajomość podstawo-
wych pojęć, ich rozumienia i sposobów ich 
zastosowania może rodzić problemy w in-
terpretacji i recepcji wyników badań w Pol-
sce i za granicą. Celem tej książki jest zatem 
analiza politologiczna znaczenia i zastoso-
wania kategorii interesu w poszczególnych 
paradygmatach teorii stosunków między-
narodowych. 

Konstrukcja pracy obejmuje przekrojo-
wą interpretację interesu w naukach spo-
łecznych. Wskazuje na rozumienie intere-
su jako potrzeby, preferencji, dążenia bądź 
wartości. Podział ten koresponduje ze słow-
nikowymi definicjami tego pojęcia i stano-
wi podstawową ramę interpretacyjną dla 
rozważania poszczególnych teorii. Następ-
nie autor przedstawia obiektywistyczne 
i subiektywistyczne rozumienie kategorii 

Wydana w Wydawnictwie Uniwersyte-
tu Wrocławskiego książka Jarosława Sa-
dłochy budzi zainteresowanie z kilku po-
wodów. Jest to pierwsze w polskiej literatu-
rze przedmiotu opracowanie dotyczące poj-
mowania kategorii interesu w teorii stosun-
ków międzynarodowych. Tematyka ta była 
rzadko podejmowana również w badaniach 
anglojęzycznych (Burchill, 2005). Ponadto 
książka konfrontuje dorobek politologiczny 
z pracami powstałymi na gruncie socjolo-
gii i ekonomii. Wnosi również wiele nowych 
odwołań do polskiego dyskursu naukowe-
go, co stało się możliwe dzięki kwerendzie, 
przeprowadzonej przez autora w Wielkiej 
Brytanii. 

Autor świadomie zaznacza, że omówione 
zostały wybrane założenia związane z funk-
cjonowaniem kategorii interesu wraz z ich 
odniesieniami do rzeczywistości międzyna-
rodowej. Trafnie zwraca przy tym uwagę na 

* Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 
Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania.
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interesu i wskazuje na politologiczne jego 
zastosowanie także w postaci pojęć: intere-
su państwowego, interesu publicznego, ra-
cji stanu czy strategii państwowej. W pod-
sumowaniu pojawia się interesujące stwier-
dzenie, iż ważne jest nie tylko to, czym jest 
interes, ale dlaczego go badamy, pomimo 
rozbieżności interpretacyjnych. Podejście 
autora bliższe jest zatem subiektywizmo-
wi, który uznaje interes za kategorię dys-
kursywną. Wniosek ten otwiera drzwi dla 
interpretacji kategorii interesu w poszcze-
gólnych koncepcjach teoretycznych, o czym 
traktują kolejne rozdziały.

Rozdział 2 podejmuje zagadnienie kate-
gorii interesu w realizmie, rozdział 3 wska-
zuje na percepcję kategorii interesu w libe-
ralizmie (głównie pod postacią preferen-
cji), rozdział 4 traktuje o pojmowaniu inte-
resu w marksizmie (interesy klasowe oraz 
koncepcja systemu-świata), a rozdział 5 – 
w konstruktywizmie. Rozdział 6, ostatni, 
rekonstruuje rozproszoną w różnych nur-
tach wizję interesu w ujęciu kosmopoli-
tycznym, feministycznym i postmoderni-
stycznym. Autor nie rekonstruuje stano-
wisk szkół teoretycznych ani miejsca kate-
gorii interesu w dyskursie badawczym, re-
alizacja celu badawczego przebiega raczej 
poprzez dobór reprezentatywnych tekstów 
dla kolejnych nurtów. Z racji ogromu litera-
tury z obszaru teorii stosunków międzyna-
rodowych wydaje się, że jest to ujęcie uza-
sadnione. Niemal każdy rozdział zakończo-
ny jest krótkim studium przypadku, pre-
zentującym zagadnienie interesu w kontek-
ście sporu rosyjsko-ukraińskiego o Krym, 

rozpatrywanym w perspektywie poszcze-
gólnych teorii. Rozwiązanie to jest warto-
ściowe poznawczo i stanowi istotne wzbo-
gacenie książki. Szkoda jedynie, że autor nie 
pokusił się o przygotowanie takiego dodat-
ku w przypadku rozdziału o marksizmie.

Na szczególną uwagę w książce J. Sadło-
chy zasługuje kilka nowatorskich wątków. 
Kategoria interesu jest zazwyczaj stosowana 
bez głębszego namysłu. Dlatego celne jest 
wskazanie autora na europocentryzm ka-
tegorii interesu, jego uwikłanie w idee li-
beralizmu ekonomicznego, co zwykle po-
zostaje niemal niezauważalne dla człowie-
ka Zachodu. Możliwość demaskacji pozor-
nego obiektywizmu kategorii interesu jest 
przykładem subiektywistycznych inklina-
cji badacza. Możliwością pogłębienia tego 
podejścia byłoby uzupełnienie tego ujęcia 
o psychologiczne badania nad władzą, mo-
tywacją, wpływem czy właśnie interesem 
(Bargh, Lee-Chai, 2009). W analizowanej 
pracy ujęcie psychologiczne pozostaje ra-
czej śladowe. 

Atutem książki jest interpretacja kate-
gorii interesu w pracach amerykańskich 
klasyków dyscypliny nauki o stosunkach 
międzynarodowych. J. Sadłocha pokazu-
je sprzeczność w obiektywizującym, a za-
razem normatywnym ujmowaniu interesu 
politycznego u Hansa J. Morgenthau. Jed-
nocześnie autor czyni ciekawe uwagi na te-
mat ograniczeń stosowania kategorii in-
teresu w pracach K.N. Waltza i R. Gilpi-
na. Krytycznie odnosi się do antropomor-
fizacji państwa w studiach S. Krasnera, jak 
również do studiów R. Schwellera nad ro-
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lami państw w stosunkach międzynarodo-
wych. Pewnym kłopotem ogólnej teorii sto-
sunków międzynarodowych, jaki się wyła-
nia z tego obrazu, jest niedocenianie dorob-
ku węższej teorii polityki zagranicznej pań-
stwa. Stąd paradoksalnie bardziej wyrazi-
ste wydają się propozycje teoretyczne libe-
rałów i konstruktywistów, skupiających się 
nie na systemie międzynarodowym, ale na 
jego uczestnikach i ich zachowaniu. Także 
dlatego problematyczna pozostaje w tym 
ujęciu recepcja marksizmu, który za głów-
ną jednostkę analizy uznają nie państwo, 
ale swoiście pojmowane klasy społeczne 
lub fenomen kapitalizmu. Na uwagę zwra-
ca omówienie w książce koncepcji A. Wen-
dta oraz M. Finnemore (niemal niecytowa-
nej w Polsce). Odnotowany jest fakt łącze-
nia współczesnego myślenia realistycznego 
i konstruktywistycznego w pracach S. Bar-
kina (interesy jako „most” pomiędzy dwie-
ma szkołami). Pracę wieńczy tabelaryczne 
porównanie ujęć kategorii interesu w po-
szczególnych teoriach stosunków między-
narodowych.

Praca J. Sadłochy umiejętnie stara się łą-
czyć zagraniczny dorobek naukowy z pol-
skim (pojedyncze prace m.in. T. Łoś-No-
wak, J. Kukułki, R. Kuźniara czy R. Zięby). 
Drobne problemy stylistyczne nie hamują 
wyrazistości przekazu, narracja jest spójna 
i konsekwentna. Wspomnianym atutem jest 

też wartościowa bibliografia pracy. Wpro-
wadza do obiegu kilka nowych, nie cyto-
wanych dotąd pozycji, co jest efektem kwe-
rendy autora w bibliotece London School 
of Economics and Political Science. Nale-
ży wspomnieć, że jest to jedna z niewielu 
prac polskich, poświęconych teoretycznym 
aspektom stosunków międzynarodowych. 
Jak wykazały badania zespołu J. Czaputo-
wicza, polski dorobek w tej sferze wyma-
ga wzmocnienia (Czaputowicz, Ławniczak 
i Wojciuk, 2015), stąd pojawienie się publi-
kacji dr. Sadłochy należy przywitać z uzna-
niem. Studium Krytyczna analiza katego-
rii interesu w teorii stosunków międzyna-
rodowych otwiera polską szkołę nauk o po-
lityce na interdyscyplinarną dyskusję o in-
teresach politycznych w perspektywie roz-
woju badań nad stosunkami międzynaro-
dowymi.
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łukasz tomasz Sroka, Mateusz Sroka, Polskie korzenie Izraela. 
Wprowadzenie do tematu. Wybór źródeł, wydawnictwo austeria,  

kraków–budapeszt 2015, ss. 710

Krzysztof Chaczko*

gając daleko: wydawnictwo Czarne w latach 
2011 – 2013 opublikowało trzy tłumaczenia 
znakomitych książek o społeczno-politycz-
nej specyfice państwa żydowskiego (w tym 
pierwszą na polskim rynku biografię Da-
wida Ben Guriona) (Rosenberg 2011; Ne-
eman 2012; Landau, Peres 2013); zaś dwa 
lata temu, wydawnictwo Scholar wydało 
aż dwie publikacje polskich autorów na te-
mat polityki imigracyjnej Izraela (Dudziń-
ska 2014; Sosnowski 2014)2. I jeszcze jeden 
zupełnie świeży „wypust” na polskim rynku 
wydawniczym – Izrael 2020. Skazany na 
potęgę? autorstwa Agnieszki Bryc (2014).

Tyle że recenzowana tu książka pt. Pol-
skie korzenie Izraela autorstwa Łukasza 
T. Sroki oraz Mateusza Sroki jest zupeł-
nie wyjątkowa i nieporównywalna z żadną 
inną publikacją z tego obszaru w Polsce. Co 
prawda istnieją już na rodzimym rynku wy-
dawniczym świetne monografie podejmu-
jące zbliżoną tematykę – np. Natalii Alek-

2 Zob. też recenzje tych książek: (Chaczko 2015).

Na książkę o takiej tematyce czekałem 
bardzo długo. Dlatego z wręcz „wściekłą” 
ciekawością sięgnąłem po tę publikację za-
raz, jak tylko „odkryłem” ją w księgarni1. Do 
kwestii oczekiwań jeszcze wrócę w dalszej 
części recenzji, a w tym momencie warto 
zaznaczyć, iż omawiana pozycja wydawni-
cza niewątpliwie wpisuje się w bardzo po-
pularny ostatnio w Polsce nurt zaintere-
sowania państwem żydowskim. Po latach 
PRL-owskich zaniedbań pod tym wzglę-
dem obecnie otrzymujemy solidną dawkę 
porządnych książek z tego zakresu. Nie się-

* Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, 
Instytut Pracy Socjalnej.

1 Użyłem słowa „odkryłem”, gdyż nie miałem 
świadomości prac na tego typu książką, a w związku 
z czym dostrzeżenia tej pozycji było dla mnie swego 
rodzaju odkryciem. Powiem więcej: pomimo że je-
stem zatrudniony na tej samej uczelni (Uniwersytet 
Pedagogiczny im. KEN w  Krakowie) co jeden ze 
współautorów książki (ale w różnych instytutach), 
badacze spod pióra których wyszła ta publikacja są 
mi kompletnie nieznani, co również jest dla mnie 
pewnego rodzaju odkryciem.
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siun (2002), Bożeny Szaynok (2007) czy Jo-
anny Dyduch (2010) – ale żadna z nich nie 
ujmuje zagadnienia polskich źródeł Izra-
ela w tak kompleksowy sposób, jak to czy-
nią autorzy omawianej przeze mnie książ-
ki. Już sam – przyznaję – atrakcyjnie sfor-
mułowany tytułu pracy, bez wątpienia po-
winien przyciągać uwagę potencjalnego 
czytelnika w Polsce. A gdy dodamy do tego 
przepiękną stronę wizualną książki (twarda 
oprawa, estetyczna okładka, liczne fotogra-
fie, wysokiej jakości papier) – zrealizowaną 
przez specjalizujące się w publikacjach o te-
matyce żydowskiej, krakowskie wydawnic-
two Austeria, otrzymujemy już na wstępie 
dobrze zapowiadający się – że tak to ujmę 
– „produkt wydawniczy”. 

Zaczynając jednak od końca – trzeba 
przyznać, iż nie bez kozery autorzy dali 
książce podtytuł Wybór źródeł. W biblio-
grafii omawianej pracy odnajdujemy im-
ponujący przegląd literatury – głównie 
polskojęzycznej – dotyczącej Izraela. We-
dle mojej wiedzy nie ma w Polsce innej 
książki zawierającej tak obszerny przegląd 
źródeł z tego zakresu (ponad 30 stron bi-
bliografii)3. Oprócz właściwego tekstu po-

3 Niech będzie mi wolno dodać do tego okazałego 
wyboru literatury z zakresu Izraela kilka polskoję-
zycznych książek, które w  moim mniemaniu są 
ważne dla tej tematyki, a zostały pominięte przez 
autorów: Najtrudniej jest spotkać Lilit. Opowieści 
chasydek (Grupińska 2000); Naród i śmierć. Zagła-
da w dyskursie i polityce Izraela (Zertal 2010); 
Wielokulturowy Izrael (Almog 2011); Naród start-
-upów. Historia cudu gospodarczego Izraela, (Se-
nor, Singer 2013); Kiedy i jak wynaleziono naród 
żydowski (Sand 2014).

dzielonego na cztery rozdziały (Narodzi-
ny idei; Nowoczesny ruch syjonistyczny; 
Migracja Żydów polskich do Izraela; Pol-
ska w kontekście relacji międzynarodo-
wych Izraela), książka zawiera rozbudowa-
ny, bo prawie dziewięćdziesięciostronicowy 
aneks, w którym odnaleźć możemy piętna-
ście różnych dokumentów, m.in.: Statut Or-
ganizacji Syjonistycznej w Polsce z 1926 r.; 
wykaz Klubów Makabi w Polsce z 1938 r. 
czy korespondencje syjonistyczne. Dodaj-
my, iż oprócz zamykającej aneks Deklara-
cji Niepodległości Państwa Izrael, wszystkie 
pozostałe dokumenty pochodzą z Central-
nego Państwowego Archiwum Historycz-
nego Ukrainy we Lwowie i nie były dotych-
czas publikowane. Ogólnie, ta ponad kilo-
gramowa książka liczy aż 710 stron, prawie 
sto ilustracji i dziesięć wykresów. Sporo jak 
na Wprowadzenie do tematu.

We wstępie książki autorzy piszą, iż „In-
teresującą nas grupę definiujemy jako Ży-
dów, których związki z ziemiami polskimi 
wyrażają się poprzez uwarunkowania ro-
dzinne, edukację oraz aktywność społecz-
ną, polityczną i zawodową” (s. 18). Słusz-
ne to założenie koncepcyjne, tyle tylko, że 
– jak się dalej okaże – badacze czasem nie-
konsekwentnie trzymają się tej wytycznej. 
Ale do rzeczy. 

Rozdział I pt. Narodziny idei podzielony 
został na trzy podrozdziały: Izrael w kultu-
rze polskiej; Izrael w kulturze Żydów pol-
skich; oraz Od ersatzu ojczyzny Erec Isra-
el. Poezja Izraela w Polsce międzywojen-
nej (1918 – 1939). W pierwszym podroz-
dziale tej części pracy autorzy, poczynając 
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od średniowiecza, rysują historię zaintere-
sowania Palestyną przez Polaków. Mamy tu 
więc m.in. wzmianki o wyprawach krzyżo-
wych (s. 51 – 54); religijnych i niereligijnych 
podróżach do Ziemi Świętej (s.  56 – 90), 
łącznie z opisami wybranych miejsc w Pale-
stynie, np. Jaffy (s. 66 – 74), czy interesującą 
historię polsko-żydowskiego reżysera Alek-
sandra Forda (s. 92 – 93). W kolejnym pod-
rozdziale mamy z kolei „(…) ogólny prze-
gląd motywów izraelskich obecnych w kul-
turze Żydów polskich (…)” (s. 122), czyli 
np. analogię pomiędzy polskim i izraelskim 
hymnem (zresztą autorstwa Żyda polskiego 
pochodzenia) (s. 100); krótkie omówienie 
twórczości Romana Brandstaettera – dzia-
łającego na pograniczu polskiego i żydow-
skiego świata (s. 103 – 105); czy informa-
cję o pierwszym artyście syjonistycznym – 
Maurycym Lilienie (s. 119 – 122). Ostatni 
punkt tego rozdziału zawiera analizę histo-
ryczną poezji Izraela, czyli utworów o tej te-
matyce skreślonych w języku polskim. Do-
dajmy, iż wspomniana analiza około dzie-
cięciu fragmentów wierszy poprzedzona 
jest rozbudowanym wstępem z zakresu źró-
deł (s. 123 – 129). Próbując podsumować tę 
część książki, stwierdzam: jak dla mnie pu-
blikacja o tematyce polskich korzeni Izra-
ela mogłaby się zaczynać od rozdziału dru-
giego, gdyż nie dość, że mam wrażenie, iż 
cześć narracji odbiega od (zasygnalizowa-
nego wyżej) założenia książki, to – osobi-
ście – jakoś mało zajmują mnie informa-
cje typu, iż przed I wojną światową wśród 
podróżnych do Palestyny „Największą po-
pularnością cieszyły się różańce wykona-

ne z kamieni szlachetnych i półszlachet-
nych lub z muszli morskich, a także figurki 
Świętej Rodziny” (s. 84).

„Wywołany do tablicy” rozdział II po-
święcony jest idei syjonistycznej i zawiera 
aż siedemnaście podrozdziałów. Poczyna-
jąc od opisu pierwszych zorganizowanych 
prób emigracji do Palestyny (ruch Miło-
śnicy Syjonu) (s. 151), poznajemy historię 
(stojącego na czele wspomnianego ruchu) 
urodzonego w Tomaszowie Leona Pinske-
ra (s. 156 – 165) oraz „ojca syjonizmu” Teo-
dora Herzla (który notabene nie miał więk-
szych związków z Polską) (s. 166 – 176). Na 
uwagę zasługuje niewątpliwie podrozdział 
o Żydowskim Funduszu Narodowym i jego 
lwowskim oddziale (oparty na nieznanych 
ukraińskich archiwach) (s. 176 – 186) wraz 
z interesującą i mało upowszechnioną in-
formacją o Josephie Weitzu z Wołynia – 
„ojcu izraelskich lasów” (s. 181). Niezwy-
kle istotny w  kontekście książki wydaje 
się być podrozdział pt. Znaczenie Żydów 
polskich. Dowiadujemy się, iż głos polskich 
Żydów podczas I Kongresu Syjonistyczne-
go w Bazylei był niezwykle słaby (s. 200) 
i dopiero w latach 20. XX wieku wzrosła 
ich rola, głównie za sprawą Floriana Soko-
łowa (s. 203). Dalej mamy opisy losów Ży-
dów polskiego pochodzenia, którzy mieli 
(i mają) wkład w budowę Izraela – wspo-
mnianego F. Sokołowa (s. 204 – 205); mniej 
znanego Izaaka Schwarzbarta (s. 205); Oza-
jasza Thona (s. 205 – 207); najznakomitsze-
go z  nich, wielokrotnego premiera Izra-
ela Dawida Ben Guriona (s. 208 – 213); Ic-
chaka Grünbauma (s. 215); Szewacha We-
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issa (s. 218 – 219); chyba najbardziej cha-
ryzmatycznego z syjonistów Włodzimie-
rza Żabotyńskiego4 (s.  219 – 221); kolej-
nego premiera Izraela Menachema Begi-
na (s. 221 – 222); czy premier Goldy Meir 
(w podrozdziale o znaczeniu kobiet w syjo-
nizmie – s. 223 – 225). W tym miejscu znaj-
dują się też istotne dane, mówiące, iż w rzą-
dzie tymczasowym oraz pierwszym gabine-
cie rządowym Dawida Ben Guriona odse-
tek Żydów z Polski wynosił odpowiednio 31 
i 17 proc. (s. 211) oraz że podczas I kadencji 
izraelskiego parlamentu, na 120 posłów aż 
61 legitymizowało się polskim pochodze-
niem (s. 218). Kolejne podrozdziały przy-
bliżają słabo w Polsce opisane młodzieżowe 
ruchy syjonistyczne (Ha-Szomer Ha-Cair; 
Dror; Gordonia; Bejtar, s. 226 – 231) oraz ży-
dowskie kluby sportowe, traktowane przez 
syjonistów jako instytucje służące do „ze-
rwania z brzemieniem diaspory” (s. 249) 
(m.in. Makabi Kraków – s. 250 – 252). In-
teresujący jest także podrozdział o alterna-
tywnych pomysłach na rozwiązanie kwestii 
żydowskiej – m.in. idea narodu hebrajskie-
go złożonego z Żydów, chrześcijan i muzuł-
manów, autorstwa pochodzącego z Warsza-

4 Autorzy przytaczają wręcz niebywały cytat z ży-
cia tego polityka: „Żabotyński zjawiał się od czasu do 
czasu w Krakowie i wygłaszał czterogodzinne przemó-
wienie w Sali Starego Teatru. Jako orator nie miał sobie 
równego, był natchniony, a zarazem wyrachowany, 
wizjoner i demagog na wzór autentycznych trybunów 
ludu. (…) Często zdarzało się, że gdy na dworcu kole-
jowym wsiadał do dorożki, jego sympatycy wyprzęgali 
konia i sami ciągnęli pojazd do hotelu, ku uciesze ga-
wędzi. Żabotyńskiego otaczał kult, jakiego żaden inny 
mówca żydowski nie doznawał” (s. 220).

wy Jonatana Ratosza (s. 268) oraz hilelizmu 
wywodzącego się z Białegostoku Ludwika 
Zamenhofa (s. 270). Kolejne punkty są – 
jak sądzę – mniej istotne w kontekście cało-
ści pracy: stosunek Watykanu do idei odro-
dzenia Izraela (s. 271 – 276) czy rys historii 
syjonizmu pod panowaniem Brytyjczyków 
w Palestynie (s. 277 – 283). Rozdział podsu-
mowuje rzut oka na trwałości dziedzictwa 
syjonistycznego, skupiający się m.in. na cią-
głości instytucjonalnej Żydowskiego Fun-
duszu Narodowego czy Agencji Żydowskiej 
(s. 289 – 292).

Rozdział III w całości dotyczy migracji 
polskich Żydów do Izraela. W pierwszym 
punkcie – zawierającym liczne wykre-
sy – dowiadujemy się, iż w 1921 r. najwię-
cej Żydów wyjechało do Argentyny i USA 
(s. 298), zaś w latach 1920 – 1935 w emigra-
cji do Palestyny dominująca rolę odgrywa-
li polscy Żydzi (s. 309), w związku z czym 
dynamicznie rósł handel pomiędzy Polską 
a Palestyną (s. 310 – 318). Nic dziwnego za-
tem, iż imigranci z Polski odgrywali istot-
ną rolę w rozwoju Erec Israel, np. architekt 
Józef Klarwin (ur. w Warszawie) zaprojek-
tował od lat 30. XX w. znaczną ilość budyn-
ków (s. 334 – 335) zaś Arie Szaron (ur. w Ja-
rosławcu) pełnił funkcje prezesa Stowarzy-
szenia Inżynierów i  Architektów Izraela 
(s. 336 – 337). Polscy Żydzi mieli też nie-
bagatelny wpływ na kulturę, literaturę, na-
ukę czy przemysł filmowy Izraela (by wy-
mienić tylko Natana Grossa czy Idę Fink) 
(s. 337 – 340). Kolejny punkt opisuje mi-
grację Żydów do Palestyny przed Zagładą, 
w postaci wyszczególnienia kolejnych aliji 
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(s. 349 – 353). W tym kontekście pada także 
interesujący fragment mówiący o „zainte-
resowaniu syjonistów stanem zdrowia imi-
grantów” (s. 362), co świadczy o raczej se-
lektywnej imigracji do Palestyny, gdyż eli-
ty syjonistyczne preferowały przede wszyst-
kim osoby zdrowe. Zajmujący jest także 
w moim odczuciu passus o rozwoju kibu-
ców w Polsce na początku XX w. (głównie 
w Galicji) (s. 378 – 384). Autorzy twierdzą, 
iż „powodzenie izraelskiego rolnictwa ma 
swoje początki w Polsce” (s. 381), zaś Ga-
licję można potraktować jako „matkę Izra-
ela” (379). Tę część książki kończy podroz-
dział o imigracji do Izraela po Zagładzie. 
Czytamy m.in., iż przybywający do Izraela 
ocaleni (np. z Polski) „Znaleźli się nie tylko 
w roli świadków, ale też oskarżonych. Mu-
sieli odpowiadać na brutalne i z gruntu rze-
czy nieuczciwe pytania, w których sugero-
wano im bierność i bezradność” (s. 413). 
Mało tego: „Do Izraela przybywali osamot-
nieni i biedni. Przyszło im stawiać pierw-
sze kroki w państwie, które odcinało się 
od dziedzictwa Żydów europejskich. Ży-
cie utrudniało im niedostosowanie do re-
aliów kulturowych i klimatycznych Bliskie-
go Wschodu. Zatrważało ich brzmienie ję-
zyka i pisowni hebrajskiego” (s. 418). Spo-
ra część tego podrozdziału oparta jest na 
wspomnieniach oraz materiałach Archi-
wum Narodowego w Krakowie. Przyznać 
trzeba – co w mojej opinii jest niewątpliwą 
zaletą – iż tę część książki czyta się jak nie-
zły reportaż prasowy.

Ostatni, czwarty rozdział traktuje z ko-
lei o  relacjach międzynarodowych Pol-

ski i Izraela. Poczynając od szkicu na te-
mat powstania Izraela (s. 451 – 453), auto-
rzy przechodzą do wojny sueskiej (s. 457) 
i sześciodniowej (s. 458), by dotrzeć do woj-
ny Jom Kipur (s. 459 – 460). Dalej znajdują 
się (zbędne moim zdaniem) podrozdziały 
o sojuszu Izraela z państwami zachodnimi 
oraz bliskowschodnimi. Znacznie ważniej-
sze w kontekście książki jawią się za to za-
warte w kolejnym punkcie informacje na 
temat relacji polsko-izraelskich. Dowiadu-
jemy się na przykład, iż początek stosun-
ków pomiędzy wspomnianymi krajami się-
ga roku 1923, kiedy to otwarto konsulat RP 
w Jerozolimie (s. 469). Następnie przybli-
żone zostały wybrane elementy współpra-
cy polsko-syjonistycznej: m.in. między-
wojenny handel bronią (s. 470) czy funk-
cjonowanie Komitetu Pro-Palestyńskiego 
(s. 476). Po opisie losów Żydów z Armii An-
dersa wkraczamy za autorami w trudny, po-
wojenny okres relacji pomiędzy państwa-
mi, który można streścić w zdaniu: „Poli-
tyka zagraniczna powojennej Polski była 
zależna od ZSRR, który prowadził anty-
żydowską nagonkę” (s. 503), co ostatecz-
nie doprowadziło do zerwania relacji po-
między Polską a Izraelem po wojnie sze-
ściodniowej (s. 509). Autorzy twierdzą, iż 
„Polska zmarnowała wyjątkową szansę, 
by uczestniczyć w kształtowaniu się mło-
dej izraelskiej państwowości. Przyczyniła 
się do jej powstania. Lecz niezwykła dyna-
mika wydarzeń sprawiła, że utracona zo-
stała sposobność, by wspominać tę histo-
rię” (s. 514). Wznowienie stosunków dyplo-
matycznych w 1990 r. (s. 523) oraz wyda-
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rzenia z czasów najnowszych, kończą roz-
dział IV. Mamy tu więc katalog wizyt dy-
plomatycznych (s. 523 – 528); opis roli in-
dywidualnych osób zaangażowanych w roz-
wój kultury pomiędzy państwami (Eli Bar-
bur; Aleksander Klugman, Ryszard Löw; 
Szewach Weiss; Aleksander B. Skotnicki) 
(s. 535 – 537); bezprecedensowe wydarze-
nie w postaci posiedzenia Knesetu w Kra-
kowie w 2014 r. (s. 538 – 539); działalność 
Instytutu Polskiego w Tel Awiwie (s. 542); 
obchody Roku Polskiego w Izraelu na prze-
łomie 2008/2009 (s. 543) oraz funkcjono-
wanie wyjątkowego, warszawskiego domu 
izraelskiego pisarza Etgara Kereta, który ma 
symbolicznie łączyć dwie epoki i dwa naro-
dy (s. 544). 

Muszę przyznać, iż pomimo sporej ob-
jętości recenzowaną książkę przeczytałem 
stosunkowo szybko – i przynajmniej od 
II rozdziału – z ogromnym zainteresowa-
niem. Autorzy posługują się w książce wy-
śmienitą polszczyzną, zaś liczne fotografie 
dodatkowo wzbogacają wartką narrację. 
Tym niemniej, obok powyższych zachwy-
tów nad publikacją, pozwolę sobie przed-
stawić kilka uwag, które zrodziły się w trak-
cie lektury oraz podjąć polemikę – z racji 
wykształcenia i profilu niniejszego pisma – 
natury politologicznej z niektórymi opinia-
mi  autorów. 

Po pierwsze, w pracy zupełnie zabrakło 
informacji na temat – istotnego w moim 
odczuciu – polskiego źródła bardzo wi-
docznych w Izraelu ruchów ultraortodok-
syjnych (zwanych w państwie żydowskim 
mianem charedim). Spora część grup, któ-

re można zaliczyć do nurtu tzw. judaizmu 
ultraortodoksyjnego w Izraelu, powstała na 
terenach Rzeczpospolitej i często ów „ko-
rzeń” – w postaci choćby nagrobków wybit-
nych postaci religijnych – tkwi wciąż w Pol-
sce (Doktór 2004). Cóż, szkoda tego wąt-
ku, pozostaje nam zatem powracać do je-
dynej polskojęzycznej książki, opisującej 
współczesne realia kobiet ultraortodoksyj-
nych w Izraelu, autorstwa Anki Grupińskiej 
(2000).

Po drugie, czytelników nieobeznanych 
w tematyce partii politycznych Izraela – 
a przy skomplikowanej naturze tego zjawi-
ska, o takich w Polsce nietrudno – zasta-
nowić może różne nazewnictwo partii Ma-
pai. Otóż na stronie 209 autorzy piszą o tej 
partii, używając zwrotu „Partia Pracy Zie-
mi Izraela”, zaś na stronie 225 pada okre-
ślenie „Socjaldemokratyczna Robotnicza 
Partia Izraela”. W rzeczywistości Mapai to 
akronim od pełnej nazwy tej partii, która 
w transkrypcji języka hebrajskiego brzmi 
Mifleget Poalej Erec Israel, co najprościej 
można przetłumaczyć jako Partia Robotni-
ków Ziemi Izraela (Chaczko 2011a).

Po trzecie, autorzy twierdzą, iż w latach 
międzywojennych „(…) większość Żydów 
utrzymywała się z handlu i obrotu pieniędz-
mi” (s. 307). Jednak nieco inne dane odnaj-
dujemy w przedwojennych Małych Roczni-
kach Statystycznych. Jak pokazuje ostatni 
Rocznik wydany przed wybuchem II wojny 
światowej (1939), w 1931 r., 42 proc. osób – 
jak to ujęto w tym źródle – „wyznania moj-
żeszowego” utrzymywało się z pracy w prze-
myśle, zaś z handlu żyło 36,6 proc.
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Po czwarte, zastanawiam się nad zda-
niem autorów w  postaci: „Występujące 
wcześniej grupy skupione wokół wspól-
nych wartości i walczące o szeroko rozu-
miane prawa dla wszystkich Żydów po 1948 
roku niejednokrotnie zawęziły pole widze-
nia wyłącznie do własnych interesów (…) 
Przykładem mogą tu być związki zawodowe 
oraz partie polityczne (…)” (s. 293). Pogląd 
ten, sugerujący – jak mniemam – pewien 
poziom jedności w ruchu syjonistycznym 
przed 1948 r. (w przeciwieństwie do okre-
su istnienia państwa), jest w moim odczu-
ciu nieco idealistyczny lub – rzekłbym – ży-
czeniowy. Otóż ruch syjonistyczny nie dość, 
że składał się z poszczególnych obozów po-
litycznych (lewicowego, religijnego, ogól-
nego, rewizjonistycznego), to i wewnątrz 
tych nurtów następowały liczne podziały, 
a szczególna intensywność rozłamów par-
tyjnych charakteryzowała najsilniejszy po-
litycznie – przynajmniej od lat 30. XX w. 
– nurt lewicowy (Medding 1972; Lockman 
1976; Hattis Rolef 2006; Ury 2008). Pamię-
tajmy bowiem, iż przedpaństwowe ugrupo-
wania syjonistyczne także zabiegały o głosy 
Żydów – czy to na poziomie walki o miejsca 
w Kongresach Syjonistycznych, czy w Zgro-
madzeniu Narodowym w Palestynie – a za-
tem siłą rzeczy organizacje te musiały reali-
zować również – by odnieść się do słów au-
torów – „własne interesy”. Zresztą konflik-
ty polityczne, które cechowały izraelski sys-
tem partyjny po 1949 r., były prostym prze-
dłużeniem sporów obecnych w rywalizacji 
przedpaństwowej: zapowiedź systematycz-
nego wykluczania rewizjonistów (skupio-

nych później w partii Herut) oraz komu-
nistów (partia Maki) przez blok lewico-
wy (rządzący Izraelem do późnych lat 70. 
XX w.), odnajdujemy wprost w kompozy-
cji przedpaństwowej Administracji Ludo-
wej w Palestynie, pozbawionej obecności 
wspomnianych wyżej opcji politycznych 
(Zohar 1974). 

I wreszcie po piąte, na stronie 294 od-
najdujemy następujące zdanie: „W proce-
sie budowy państwowości izraelskiej wy-
raźna jest nie tylko migracja ludzi, lecz tak-
że przeszczepienie idei europejskich, w tym 
również polskich, do Erec Israel”, po czym 
pada wzmianka o ewolucji izraelskiego sys-
temu partyjnego. Powiem tak: byłbym bar-
dzo ostrożny w próbie doszukiwania się 
polskich korzeni w – mówiąc najogólniej – 
kształcie systemu politycznego Izraela. Na-
wet jeśli na pierwszy rzut oka dostrzegamy 
podobieństwa pomiędzy specyfiką politycz-
ną Drugiej Rzeczypospolitej a Izraelem, to 
obawiam się, iż może to być zwykły zbieg 
okoliczności. Otóż o parlamentarno-gabi-
netowej postaci izraelskiego ustroju poli-
tycznego, praktycznie w pojedynkę zade-
cydował (zapatrzony w rozwiązania bry-
tyjskie) pierwszy premier Dawid Ben Gu-
rion. Zresztą prawdopodobnie zrobił to 
wbrew Chaimowi Weizmannowi, próbu-
jącemu lansować model z silnym urzędem 
prezydenta (na którym naturalnie sam sie-
bie widział) (Aronson 1998; Chaczko 2011). 
Z kolei rozdrobniony system partyjny pań-
stwa żydowskiego jest z jednej strony po-
chodną wyjątkowych dla Izraela podziałów 
społecznych, a z drugiej strony wynika ze 
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specyfiki mocno proporcjonalnego systemu 
wyborczego. Wspomniany mechanizm wy-
łaniania reprezentacji politycznej, także ra-
czej w swym źródle nie sięga doświadczeń 
Polski przedwojennej, a bazuje na rozwią-
zaniach przyjętych w syjonistycznych wy-
borach przedpaństwowych oraz rezolucji 
Narodów Zjednoczonych sugerującej wy-
bór władz w nowym państwie na zasadzie 
proporcjonalności (Hazan, Rahat 2005; 
Chaczko 2009). Wydaje się, iż jedyną oso-
bą z kręgu elit syjonistycznych, która miała 
solidne doświadczenia w funkcjonowaniu 
polskiego parlamentaryzmu lat międzywo-
jennych – i mogła to wykorzystać w Izraelu 
– był Icchak Grünbaum. Tyle że nie dość, iż 
polityk ten zaraz po uzyskaniu niepodległo-
ści przez Izrael wycofał się z życia politycz-
nego, to trudno stwierdzić, czy akurat ten 
były poseł na przedwojenny Sejm miał po-
zytywne „wrażenia” z czasów przed emigra-
cją do Palestyny5.

Inaczej mówiąc, wydaje się, iż najwięk-
szy wpływ polskich Żydów na kształt pań-
stwa Izrael odnajdujemy w gospodarce, rol-
nictwie, armii, architekturze, literaturze czy 
przemyśle filmowym. Mało? Jak pokazuje 
omawiana książka, wystarczająco na bite 
pięćset stron tekstu. Podkreślę, bardzo do-
brego i ważnego tekstu. To książka, któ-
ra bezwzględnie wymagała napisania; to 
książka, która – bez dwóch zdań – znacz-
nie rozszerza stan wiedzy na temat roli, jaką 

5 Historyk Tom Segev twierdzi zresztą, iż I. Grün-
baum był pozbawiony „prawdziwego autorytetu” 
(2012).

odegrali polscy Żydzi w budowie Izraela; to 
książka, która – wybaczcie mi ten patetyzm 
– przywraca myśl o osobach, które bardzo 
często okryły się już patyną zapomnienia. 
I choćby z tego powodu warto zajrzeć do 
tej publikacji.

I idąc tym tropem, dodam tylko na ko-
niec, że jeśli miałbym najkrócej, jak tylko 
się da, podsumować tę książkę – a szczegól-
nie jej nowatorskie, kompleksowe ujęcie te-
matu – to bez wahania rzekłbym: wreszcie!
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