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KAPITAŁ SPOŁECZNY JAKO CZYNNIK ROZWOJU  
SPOŁECZEŃSTWA I PAŃSTWA

SOCIAL CAPITAL AS THE FACTOR OF THE SOCIETY  
AND THE STATE DEVELOPMENT

Mateusz Radziszewski* 

* Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych�

— ABSTRAKT —

Niniejszy artykuł traktuje na temat społeczeństwa 
obywatelskiego jako potencjalnego instrumentu 
mogącego wpłynąć na podniesienie jakości 
demokratycznego systemu politycznego� Ukaza-
nie źródeł sfery obywatelskiej oraz wskazanie na 
czynniki ją sankcjonujące, poprzez wykorzystanie 
koncepcji kapitału społecznego, umożliwia pogłę-
bioną analizę relacji społecznych w wymiarze 
społecznym, jak i politycznym� W tym celu należy 
odwołać się do szerokiego dorobku badaczy 
z zakresu nauk społecznych,  których efektem 
będzie modelowa analiza zjawiska tworzenia się 
społeczeństwa obywatelskiego oraz jego poten-
cjalnych efektów dla całego systemu politycznego�

Słowa kluczowe: kapitał społeczny; demokracja; 
społeczeństwo; państwo; modernizacja

— ABSTRACT —

This article takes into consideration the civil 
society as the interest tool for improvement of 
the quality of the democratic political system� For 
this purpose, it is necessary to find the roots of 
civic activities� The social capital will be a helpful 
conception in this process� The aim of this analy-
sis is to present social capital and civil society 
development basing on a few models and a brief 
academic research� It enables to determine if it 
is possible to create a more effective and plural 
democratic system for citizens�

Keywords: civil society; democracy; society; 
social capital; political participation
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UWAGI WSTĘPNE

Jednym z kluczowych problemów współczesnych demokracji jest kryzys zaufania 
do instytucji państwa i elit politycznych� Efektem tego jest w ostatniej dekadzie 
wzrost poparcia dla skrajnych partii politycznych w Europie� Te nowe podmioty 
polityczne, częściej odwołujące się do emocji niż do rozsądku wyborców, opierają 
swoją działalność na demagogii i populistycznych hasłach� Co ważniejsze, ich 
największym atutem w oczach społeczeństwa jest wizerunek osób niepochodzą-
cych z dotychczasowego establishmentu (Hartleb, 2015)�

W konsekwencji rywalizacja wyborcza pomiędzy nowymi a dotychcza-
sowymi aktorami sceny politycznej przybiera coraz bardziej populistyczny 
charakter (Howorth & Schmidt, 2016; Greven, 2016)� Przykładem tego jest 
referendum z czerwca 2016 roku w Wielkiej Brytanii, dotyczące opuszczenia 
Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię (Howorth & Schmidt, 2016)� Wbrew 
założeniom nie przyniosło ono Davidowi Cameronowi silnego mandatu do 
sprawowania władzy, kończąc jego karierę jako premiera Rządu Jej Królewskiej 
Mości� Wyniki głosowania wprowadziły społeczeństwo w konsternację; czy pod-
jęta przez ogół decyzja była słuszna? Przykładów erozji zaufania społeczeństwa 
do elit politycznych jest więcej� Skrajne i nonkonformistyczne hasła wyborcze 
pozwoliły odnieść sukces wyborczy niemieckiemu ugrupowaniu Alternatywa dla 
Niemiec (Alternative für Deutschland – AfD), francuskim nacjonalistom z Frontu 
Narodowego, antyestablishmentowemu Pawłowi Kukizowi, wpierw w wybo-
rach prezydenckich, a później parlamentarnych jego komitetowi wyborczemu 
Kukiz’15� Symbolem tych przemian stał się sukces wyborczy Donalda Trumpa, 
kandydata na 45� Prezydenta Stanów Zjednoczonych, którego początkowo nikt 
nie traktował poważnie� Kolejne wydarzenia wieńczące wybory 8 listopada 2016 
roku sprawiły, że dotychczas ekscentryczny biznesmen z Nowego Yorku stał 
się przywódcą najpotężniejszego mocarstwa na świecie� Amerykańskie media 
podkreślają, że dla jego sukcesu ważne nie było to, kim był, ale kim nie był jako 
kandydat, a nie był osobą utożsamianą z Partią Demokratyczną i Republikańską 
(Gallo, 2017)� Nie był on utożsamiany z dotychczasową polityką, która doprowa-
dziła do kryzysu ekonomicznego w 2008 roku, jak również nie przyczynił się do 
śmierci wielu Amerykanów w konflikcie na Bliskim Wschodzie� To nie jedyne 
problemy współczesnej demokracji

Nawracający kryzys ekonomiczny, nieustające ataki terrorystyczne fanatyków 
religijnych Państwa Islamskiego oraz szeroka fala napływu uchodźców z niebez-
piecznych  i pogrążonych w biedzie rejonów świata, znacząco wpłynęły na per-
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cepcję społeczeństw państw zachodnich� W obliczu takich problemów staje dziś 
współczesna demokracja� Uzasadnione są obawy o jej obecną kondycję i przyszły 
obraz� W rozważaniach nad tą sferą polityki warto odwołać się do klasyków, 
których zdaniem państwo o ustroju demokratycznym może być jedynie wtedy 
dobrze prosperujące, gdy społeczeństwo nabierze charakteru obywatelskiego� 
Jego członkowie, posiadając odpowiednią wiedzę polityczną, dążą do wpłynięcia 
na proces polityczny, jednocześnie realizując swoją wolność� Uważa się, że jakość 
społeczeństwa obywatelskiego determinuje stan całego systemu politycznego� 
Jak stwierdził Arystoteles, to koinonia politike (wspólnota polityczna), stanowi 
początek państwa (Arystoteles)� To wreszcie owo societas civilis (społeczeństwo 
obywatelskie) Cycerona, określa charakter i ład całej republiki (Skinner, 1978)� 
Z tej perspektywy to państwo jest najwyższym dobrem, jednakże rozumianym 
jako wspólnota celu, w której każdy jest równy wobec prawa, a najwyższa władza 
należy do obywateli (Pietrzyk-Reeves, 2012, s� 27)�

W obliczu problemów współczesnej polityki warto zastanowić się nad tym,  
czy rozwój społeczeństwa obywatelskiego może wpłynąć na poprawę systemu 
politycznego państwa? Następnie w jaki sposób może ono stać się instrumentem 
odnowy kultury politycznej, usprawniającym proces polityczny? Hipotezą przy-
świecającą tym rozważaniom będzie stwierdzenie, że społeczeństwo obywatelskie 
stanowi czynnik regulujący udział obywateli w procesach politycznych toczących 
się w państwie� Kolejnym obszarem rozważań, którego nie można pominąć, jest 
kwestia dotycząca sposobów tworzenia się społeczeństwa obywatelskiego oraz 
to, co sprawia, że mówimy o jego bardziej lub mniej rozwiniętej formie� W tym 
celu należy postawić hipotezę mówiącą, że kapitał społeczny stanowi czynnik 
determinujący jakość społeczeństwa obywatelskiego oraz całego systemu poli-
tycznego�

Niniejsza praca ma charakter deskryptywno–eksplanacyjny i  jest próbą 
prezentacji założeń teoretycznych z zakresu badań nad rozwojem państwa 
i społeczeństwa w wymiarze kształtowania się postaw obywatelskich, które 
w praktyce mogą przyczynić się do efektywniejszego identyfikowania problemów 
społeczno–politycznych i ich rozwiązywania� Wydaje się, że cel ten jest istotny 
nie tylko z perspektywy badań politologicznych,  ale również funkcjonowania 
systemu politycznego� Tylko dzięki naukowej wnikliwości można dostrzec pewne 
problemy, których rozwiązanie może wpłynąć pozytywnie na jakość toczącego 
się obecnie procesu politycznego, bez rewolucyjnej zapalczywości i hałaśliwego 
populizmu� 
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SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE W DEMOKRACJI 

Demokracja stanowi naturalny obszar aktywności społeczeństwa obywatelskiego�  
W sposób najbardziej ogólny należy je rozumieć jako wszelką działalność społe-
czeństwa, wynikającą z jej tradycji i doświadczeń, której celem jest samorządna 
organizacja swojego życia społecznego i obszaru zamieszkania� Według Roberta 
Putnama społeczeństwo obywatelskie to: „wzory zaangażowania społecznego 
i solidarności społecznej”  (Putnam, 1993, s� 126)� Jest ono zatem sumą przeżyć 
i doświadczeń członków społeczeństwa� Według Francisa Fukuyamy są one 
kumulowane poprzez podejmowaną aktywność  w rozmaitych grupach i insty-
tucjach, takich jak: „komitety rodzicielskie, organizacje kontroli standardów 
w życiu publicznym, czy organizacje rzecznictwa interesów poszczególnych 
środowisk” (Fukuyama, 2005, s� 46)� Wykazując swoje zaangażowanie, staje 
się ono aktywnym i istotnym podmiotem kształtującym państwo� Dał temu 
dowód Alexis de Tocqueville, który obserwował rodzące się społeczeństwo 
Stanów Zjednoczonych: „Podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych miałem 
okazję obserwować mieszkańców hrabstwa, w którym popełniono zbrodnię; 
spontanicznie tworzyli oni komitety mające na celu ściganie winnego i oddanie 
go w ręce sądu� W Stanach Zjednoczonych przybysze niedawno osiedlili się na 
zamieszkiwanej dziś ziemi, nie łączą ich z nią zwyczaje ani wspomnienia� Spotkali 
się tam ludzie, którzy wcześniej się nie znali� Instynktowna miłość ojczyzny nie 
miała więc tam dobrego gruntu� Jakże więc doszło do tego, że każdy człowiek 
interesuje się sprawami swojej gminy, hrabstwa i całego stanu tak, jak swymi 
własnymi? Otóż dzieje się tak dlatego,  że każdy w swoim zakresie bierze żywy 
udział w rządzeniu społeczeństwem”  (Tocqueville, 2005, s� 172)�

Znaczenie społeczeństwa obywatelskiego w politycznym procesie tworzenia  
i funkcjonowania państwa podkreślane jest powszechnie niemal przez wszystkich 
badaczy� Pytaniem otwartym pozostaje jednak umiejscowienie tego podmiotu 
politycznego�  Według Andrzeja Chodubskiego społeczeństwo obywatelskie 
stanowi opozycję „wobec państwa, które stara się poddać swej kontroli wszystkie 
sfery życia społecznego; wspólnota wolnych i różnych obywateli, którzy łączą 
się w celu osiągnięcia wysokiego poziomu życia;  a ze wspólnoty nie można 
nikogo wykluczyć” (Chodubski, 2012, s� 130)� Jego zdaniem jest ono: „ideałem 
organizacji społeczeństwa, które powinno charakteryzować się współdziałaniem 
wolnych i  równych obywateli zamieszkujących na określonym terytorium, 
mających na celu dobro wspólne” (2009, s� 165)� Podobnie uważa Benjamin 
Barber, określając społeczeństwo obywatelskie jako przestrzeń do współpracy 
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obywateli: „Społeczeństwo obywatelskie to przestrzeń obywatelska zajmująca 
miejsce pośrednie między władzą państwową a sektorem prywatnym� To nie tutaj 
głosujemy i nie tutaj sprzedajemy i kupujemy, lecz rozmawiamy z sąsiadami na 
temat przeprowadzania dzieci przez jezdnię, planujemy imprezę charytatywną 
na rzecz szkoły, zastanawiamy się, czy nasza parafia mogłaby utworzyć schro-
nisko dla bezdomnych, organizujemy letnie zawody sportowe dla dzieci� (…) 
Społeczeństwo to tworzą z własnej woli swobodnie stowarzyszone jednostki 
i grupy dążące do wytworzenia wspólnej płaszczyzny działania” (Barber, 2001, 
s� 360–361)�

Fundamentalnym pytaniem dotyczącym społeczeństwa obywatelskiego jest 
pytanie o jego źródła� Nie ulega wątpliwości, że to od woli jednostek zależy to, 
czy będą skłonne być aktywne w sferze publicznej� Według Putnama to tradycja 
i doświadczenia ludzi wpływa na kształt społeczeństwa obywatelskiego, ale nie 
tylko� Efektem tego oddziaływania jest poziom rozwoju społecznego, ekonomicz-
nego i politycznego wspólnoty� Analizując włoski lokalny samorząd, Putnam 
stwierdził, że społeczeństwo obywatelskie, jego kształt, jakość oraz zasięg deter-
minuje funkcjonowanie całego systemu politycznego� Konstatacja ta skłoniła go 
do poszukiwania fundamentalnych czynników stanowiących o rozwoju państwa 
i społeczeństwa�  W swej publikacji Demokracja w działaniu. Tradycje obywa-
telskie we współczesnych Włoszech zapytał: „Dlaczego niektóre demokratyczne 
rządy odnoszą sukcesy, a inne przegrywają?”; „Dlaczego niektóre społeczeństwa 
rozwijają się, a niektóre pozostają w stanie stagnacji lub dążą ku upadkowi?” 
oraz „dlaczego jedni ludzie świetnie sobie radzą, a inni żyją w nędzy?” (Putnam, 
1993, s� 13)� 

Wydaje się, że społeczności o bardziej rozwiniętym poziomie zaufania, 
zdolności do kooperacji oraz przedsiębiorczości sprawniej podejmują decyzje 
biznesowe oraz w sposób bardziej odpowiedzialny i świadomy biorą udział 
w procesie politycznym� Zdaniem Johna Locke’a ta ostatnia działalność winna 
odbywać się w duchu konsensusu, gdyż tylko dialog  i kooperacja może być pod-
stawą istnienia państwa „dla zachowania siebie i reszty rodzaju ludzkiego” (Lock, 
1993, s� 253)� W opinii angielskiego filozofa taka wspólnota posiada również 
inną ważną cechę, a mianowicie składa się z wolnych ludzi, którzy stoją przed 
państwem i społeczeństwem, a więc ich prawa są najważniejsze� Mamy zatem 
do czynienia ze wspólnotą obywateli, równych sobie w swoich prawach i wolno-
ściach, na podstawie których podejmują oni współpracę oraz prowadzą ciągły 
dialog� Mniej idealistyczny pogląd na tę sferę życia wyraził Thomas Hobbes, który 
również wskazał na potrzebę współpracy i dialogu  w społeczeństwie, jednakże 
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nie z pobudek altruistycznych, lecz dla zachowania swojego bezpieczeństwa 
od zagrożeń „przedpolitycznego świata, czyli wojny wszystkich  ze wszystkimi” 
(Hobbes, 1954, s� 113–185)�

Społeczeństwo obywatelskie nie stanowi nierealnego bytu czy koncepcji 
czysto teoretycznej� Jest ono ważnym obszarem życia politycznego i społecznego, 
a od jego funkcjonalność zależy wiele aspektów życia� Wskazując na proble-
matykę partycypacji obywatelskiej, czyli zaangażowaniu zarówno w wymiarze 
politycznym, jak i  społecznym, należy zwrócić uwagę na istotność relacji 
społecznych w tym procesie� To od ich charakteru, zasięgu i jakości zależy ich 
skuteczność� Zdaniem Norberta Eliasa „czy [ludzie] mają ze sobą do czynienia 
jako przyjaciele, czy jako wrogowie, rodzice czy dzieci, mąż i żona, rycerz  i chłop 
pańszczyźniany, król i poddani, menedżer i pracownicy, wszystkie [ich] zacho-
wania są określone przez przeszłe lub teraźniejsze stosunki z innymi ludźmi” 
(Elias, 2008, s� 26)� Należy więc stwierdzić, że relacje społeczne oraz wynikające 
z nich doświadczenia determinują nasze obecne i przyszłe zachowanie i opinie� 
Co zatem sankcjonuje jakość owych relacji? Gdy chodzi o zakup samochodu lub 
mieszkania, dla udanej transakcji konieczne jest zaufanie kupującego do sprzeda-
jącego, a także uczciwe zasady i reguły zawarte w sporządzonej między stronami 
umowie� Niekiedy ważną rolę odgrywa tzw� poręczenie, czyli dobra opinia innych 
na temat sprzedającego, których osądom zawierzamy� Na płaszczyźnie politycznej 
przykładem mogą być projekty ustaw, które by zostały wdrożone w życie muszą 
uzyskać większość głosów członków parlamentu� Tutaj również kluczową rolę 
odgrywają relacje między poszczególnymi parlamentarzystami, a mianowicie: 
czy ufają autorowi danego projektu ustawy oraz czy utożsamiają się formalnie 
lub nieformalnie z określoną grupą polityczną (partią polityczną i/lub klubem 
poselskim)� Wynika z tego, że funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego 
w bezpośredni sposób zależy od jakości relacji społecznych� Zdaniem Piotra 
Sztompki: „(…) jeśli chcę zorganizować stowarzyszenie dla jakiegoś wspólnego 
celu, muszą znaleźć się chętni, którzy się do niego zapiszą, jeśli gram w drużynie 
piłkarskiej i strzelam gola, inny zawodnik musi mi podać piłkę, jeśli chcę być 
wybrany na reprezentanta innych w Sejmie, oni muszą na mnie zagłosować (…)” 
(Sztompka, 2016, s� 12)� 

Wskazał on również, że ich przebieg zależy od tzw� „przestrzeni moralnej” 
jej uczestników, która opiera się na zaufaniu, lojalności, wzajemności, solidar-
ności, szacunku i sprawiedliwości (Sztompka, 2016)� Jednym z badaczy relacji 
społecznych był Georg Simmel,  który zafascynowany rozwiązaniami matema-
tycznymi, starał się wykorzystać je w analizie zjawisk społecznych� Efektem jego 
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prac było stworzenie „geometrii społecznej”, będącej procesem analizy relacji 
międzyludzkich, ich klasyfikacji oraz poszukiwania prawidłowości (Simmel, 
1964, 1971, 2006)� Dokonania tego uczonego wpłynęły na późniejszych badaczy, 
którzy skupili swoją uwagę na analizie kontaktów międzyludzkich, zawartych 
w szerokim kontekście norm i wartości społecznych (Turner, 2002)� Ponadto 
zostało dostrzeżone, że proces wchodzenia w relacje społeczne pozostawia 
w świadomości ludzi tzw� „łańcuchy interakcyjne”, które w znaczącym stopniu 
wpływają na percepcję człowieka oraz późniejsze jego decyzje i działania (Col-
lins, 2004)� Zjawisko to zauważył już Erving Goffman, który uznał, że „(…) nasze 
życie codzienne upływa w bezpośredniej obecności innych ludzi”  (Goffman, 
1983, s� 2)� Zdaniem Simmela to, z kim utrzymujemy kontakt, sprawia, że wypra-
cowujemy swój kulturowy kod genetyczny oraz wzory uczestnictwa (Simmel, 
1964,  s� 141)� Stwierdził on że: „Niezliczone są formy życia społecznego: bycia 
z innym, dla innego, w innym, (…) poprzez innego, w państwie i we wspólnocie, 
w kościele i stowarzyszeniu przemysłowym, w rodzinie i w klubie” (1971, s� 23)�

Kolejnym aspektem funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego jest 
pewna dyspozycja jednostek do aktywności obywatelskiej� Cytując słowa jednego 
z twórców konstytucji amerykańskiej, Jamesa Madisona, można powiedzieć, iż 
„sądzić, że pewna forma rządu zapewni wolność i szczęście bez rozwiniętych 
cnót obywatelskich, to chimera” (Sztompka, 2016, s� 14)� Wynika z tego, że bycie 
świadomym obywatelem oznacza dysponowanie pewnym kapitałem moralnym, 
który umożliwia życie we wspólnocie� Należy jednak pamiętać,  że procesy 
historyczne kształtujące nasze życie nie przebiegają w sposób płynny  i jedno-
znaczny� Nie można zatem jednoznacznie stwierdzić, że słabe rządy w państwie 
wynikają z niskiej jakości jego społeczeństwa� Należy tu odwołać się do kon-
cepcji trzech zegarów stworzonej przez Ralfa Dahrendorfa� Pierwszym z nich 
jest zegar polityczny i biegnie on najszybciej� Kolejnym nieco wolniejszym jest 
zegar ekonomiczny, będący efektem przemiany gospodarczej państwa� Ostatnim 
z nich jest zegar społeczeństwa obywatelskiego� Jest on najwolniejszy, ponieważ 
wymaga przemian w mentalności i kulturze społeczeństwa (1990)� Badania 
Roberta Putnama, dotyczące tradycji obywatelskich wśród Włochów, są cieka-
wym przykładem tego rodzaju przemian� Na północy kraju, gdzie historyczne 
towarzystwa basztowe, stowarzyszenia samopomocowe czy kluby piłkarskie były 
dowodem na istnienie norm wzajemności oraz sieci obywatelskiego zaangażo-
wania, udało się osiągnąć wysoki poziom gospodarczy oraz wysoką efektywność 
instytucji politycznych� Z kolej na południu, gdzie stosunki społeczne są w dużej 
mierze hierarchiczne, efekty są dużo gorsze (1993, s� 284)� Kwestią kluczową, 
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określającą tę dychotomię, jest różne rozumienie pojęcia „solidarność”� Kiedy 
robotnicy w gdańskiej stoczni skandowali, że „Nie ma wolności bez solidarności”, 
z pewnością nie chodziło im tylko o niezależny związek zawodowy, lecz o ową 
solidarność międzyludzką� Niestety nie jest ona zawsze jednoznaczna� Edward 
Banfield określił jej wypaczoną formę jako „amoralny familizm” (Banfield, 1958)� 
Odznacza się on tym, że poczucie więzi i wspólnoty grupy opiera się głównie 
na ślepej lojalności wobec niej samej i jej lidera� Celem istnienia tego rodzaju 
podmiotu jest zapewnienie własnych partykularnych interesów kosztem innych 
członków społeczeństwa� Przykładami takich instytucji są organizacje mafijne, 
grupy terrorystyczne czy sekty religijne�

Obecnie trwa szeroka dyskusja na temat społeczeństwa obywatelskiego,  jako 
instrumentu naprawy demokracji� Nie jest ono jednak panaceum na wszelkie pro-
blemy polityki� Bezrefleksyjne wykorzystywanie tego pojęcia może doprowadzić 
do błędnych diagnoz� Jak słusznie zauważył Joseph Schumpeter, samo wkroczenie 
w sferę polityki znacząco wpływa na percepcję potrzeb i problemów społecznych� 
Poddał on w wątpliwość zasadność klasycznej teorii demokracji, uznając, że „(…) 
metoda demokratyczna jest tym rozwiązaniem instytucjonalnym dochodzenia 
do decyzji politycznych, w którym jednostki uzyskują moc decydowania poprzez 
walkę konkurencyjną o głosy wyborców” (Schumpeter, 2003, s� 269)� Schumpe-
ter w sposób pragmatyczny opisał aktywność obywatelską społeczeństwa� Jego 
zdaniem wraz z wchodzenie ludzi w sferę polityki ich poziom racjonalności 
i poczucia dobra wspólnego maleje z powodu dążeń do zrealizowania własnych 
prywatnych interesów: „(���) typowy obywatel, skoro tylko wkracza w sferę poli-
tyki, spada na niższy poziom sprawności umysłowej� Argumentuje on i analizuje 
w sposób, który w zastosowaniu do sfery swoich realnych interesów sam bez trudu 
uznałby za infantylny� Staje się na powrót prymitywem� Jego myślenie nabiera 
cech emocjonalnych i asocjacyjnych (���)” (2003, s� 262)�

Schumpeter podkreślił również rolę i znaczenie profesjonalnych polityków, 
którzy zdolni są do formatowania poglądów obywateli dla własnych interesów 
politycznych: „Im słabszy jest element logiczny w procesach zachodzących 
w świadomości społecznej oraz im bardziej brakuje racjonalnego krytycyzmu 
i racjonalizującego wpływu osobistego doświadczenia i odpowiedzialności, tym 
większe się otwierają możliwości dla grup  o ukrytych i często egoistycznych 
interesach� Grupy te mogą składać się z zawodowych polityków (…); To zaś 
w dalszej kolejności decyduje o tym, że typowy obywatel będzie raczej skłonny 
ustąpić pod naciskiem pozaracjonalnych lub irracjonalnych uprzedzeń  i impul-
sów (���)” (2003, s� 262)�
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Stwierdził on również, że aktywność obywatelska społeczeństwa, prędzej czy 
później, przestanie być racjonalnym i konsensualnym dążeniem do podjęcia 
decyzji politycznej�  W tym wymiarze społeczeństwo przedstawia się jako tłum, 
u którego, zdaniem Le Bona, „zanika zdolność rozumowania, brakuje krytycy-
zmu, pojawia się drażliwość, łatwowierność i prostota uczuć” (Le Bon, 2004, 
s� 82; Masłyk, 2014, s� 107)� Wedle tego poglądu jakość partycypacji politycznej 
jest raczej wypadkową emocjonalnej dyspozycji członków społeczeństwa niż 
roztropną pracą na rzecz dobra publicznego� Powyższe konstatacje skłaniają 
do stwierdzenia, że od osób podejmujących aktywność obywatelską winno się 
wymagać merytoryczności i uczciwości� Jak zatem sprawić, aby osoby biorące 
udział w życiu politycznym odznaczały się tymi cechami? Wydaje się zasadne 
zwrócenie swej uwagi na koncepcję kapitału społecznego, która pozwala ukazać 
podstawowe wymiary rozwoju relacji społecznych, aktywności obywatelskiej, 
a przede wszystkim czynników umożliwiających zachowanie spójności i stabil-
ności całego systemu w państwie� Metaforą tych relacji mogą być słowa Davida 
Hume’a, który w Traktacie o naturze ludzkiej przedstawił pogląd na temat 
funkcjonowania państwa i społeczeństwa oraz zdanie, do czego prowadzi współ-
działanie obywatelskie, a w szczególności jego brak� „Twoje zboże jest dojrzałe już 
dzisiaj; moje dojrzeje dopiero jutro� Jest korzystne dla nas obu, iżbym ja pracował 
dzisiaj z tobą i żebyś ty pomógł mi jutro� Ja nie żywię do ciebie żadnej przychyl-
ności, a ty również nie żywisz jej do mnie� Nie podejmę żadnych wysiłków dla 
twojego dobra; gdybym pracował z tobą dla mego własnego dobra w oczekiwaniu 
świadczenia wzajemnego, to wiem, że czekałoby mnie rozczarowanie i że na 
próżno uzależniłbym się od twej wdzięczności� Tutaj więc pozostawiam cię przy 
twej pracy samego, a ty robisz to samo ze mną� Zmienia się pogoda i obaj tracimy 
nasze zbiory z braku wzajemnego zaufania i poczucia pewności” (Hume, 1739, 
s� 175)�

Z powyższej analizy badań nad rozwojem społeczeństwa obywatelskiego 
należy wyciągną wniosek, że jest to sfera działalności człowieka ukierunkowana 
na rzecz państwa jako wspólnoty wolnych obywateli� Może być ona rozpatry-
wana w dwóch wymiarach� Pierwszym z nich jest partycypacja społeczna, czyli 
oddolne współdziałanie obywateli w celu poprawy własnego bytu� Kolejny to 
partycypacja polityczna, ukierunkowana na realizację wspólnych interesów poli-
tycznych poprzez, na przykład, udział w wyborach – wybór własnej reprezentacji 
politycznej oraz udział w demonstracjach – artykulacja sprzeciwu lub aprobaty 
wobec polityki prowadzonej przez sprawujących władzę w państwie� W obu 
przypadkach niezbędne dla badacza jest zrozumienie źródeł owej aktywności 
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oraz ukazanie zmiennych,  które umożliwią nakreślenie jej realistycznego obrazu, 
a także efektów, jakie może ona przynieść� W tym celu niezbędnym instrumen-
tem staje się kapitał społeczny� 

IDEA KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Dotychczasowe rozważania dotyczące kształtowania społeczeństwa obywatel-
skiego pozwalają wysunąć na pierwszy plan trzy kluczowe czynniki określające 
jego zasięg oraz jakość� Jednym z nich jest zaangażowanie jednostek w ramach 
różnych wspólnot i grup społecznych� Kolejnym podkreślanym przez badaczy 
jest tzw� dyspozycja moralna,  czyli wartości i normy etyczne, które pozwalają na 
uczciwą i partnerską kooperację ludzi� Ostatnią determinantą rozwoju jakości 
relacji społecznych jest zmienny poziom wzajemnego zaufania osób, chętnych 
do wzięcia udziału zarówno w procesie partycypacji społecznej,  jak i politycznej� 
W celu dokonania analizy owej problematyki należy zwrócić uwagę na istotę 
kapitału społecznego� 

W dyskursie naukowym pojęcie „kapitał społeczny” pojawiło się na początku 
XX w�,  za sprawą Lyda Judsona Hanifana, który w 1916 roku użył go, opisując 
wiejskie ośrodki edukacyjne� Zdaniem badacza jest to pewien zestaw niemate-
rialnych wartości wspólnotowych, takich jak: życzliwość, koleżeństwo, solidar-
ność oraz kontakty społeczne pomiędzy członkami społeczności lokalnej i ich 
rodzinami (Hanifan, 1916, s� 130–138)� Kapitał społeczny stanowi zatem zestaw 
zmiennych kształtujących świadomość i działalność ludzi� Z tego względu pojęcie 
to doczekało się licznych reinterpretacji� Jednym z najbardziej uznanych specja-
listów w dziedzinie jego analizy jest Pierre Bourdieu, który zdefiniował go jako: 
„zbiór rzeczywistych i potencjalnych zasobów, jakie związane są z posiadaniem 
trwałej sieci mniej lub bardziej zinstytucjonalizowanych związków wspartych 
na wzajemnej znajomości i uznaniu lub inaczej mówiąc z członkostwem w gru-
pie – która dostarcza każdemu ze swych członków wsparcia w postaci kapitału 
posiadanego przez kolektyw (…)”  (Bourdieu, 1986, s� 51)� 

W tym rozumieniu kapitał społeczny zaraz obok materialnego i kulturo-
wego sprawia,  że jednostka może być aktywna na różnych polach społecznych 
(Mularska-Kucharek, 2013, s� 14)� Pojęcie to traktowane jest przez badacza dość 
instrumentalnie: „Zasób kapitału społecznego posiadany przez danego aktora 
zależy od rozmiaru sieci powiązań, jakie może on skutecznie zmobilizować i od 
zasobu kapitału (ekonomicznego, kulturowego i symbolicznego) posiadanego na 
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własny rachunek przez każdego z tych, z którymi on jest powiązany” (Bourdieu, 
s� 50)� Kapitał społeczny jest zatem wartością, którą odznaczają się wszyscy ludzie 
na świecie� Zdaniem H� Flapa jest on sumą potencjalnych przyszłych korzyści 
wynikających nie z wykonywania określonej pracy, ale dzięki kontaktom utrzy-
mywanym z innymi ludźmi (Mularska-Kucharek, 2013, s� 153)� Podobnie sądzi 
R�S� Burt, który w samych korzyściach z posiadanych kontaktów społecznych 
upatruje jego sedna (Burt, 2005)� Co więcej, „sieci społeczne nie są postrzegane 
po prostu jako kolejne ograniczenie, ale jako wartość, przy pomocy której moż-
liwe staje się dochodzenie do określonych rezultatów”  (Bourdieu, 1986, s� 50)� 
Konkludując, różnica polega na ilości i jakości tego zasobu oraz na tym, w jaki 
sposób jest on wykorzystywany przez jednostki�

Innym badaczem, który usiłował zgłębić i rozbudować koncepcję kapitału 
społecznego, jest James Coleman� W swej publikacji Fundations of Social Theory 
stwierdził, że jest on „naturalnym zasobem” znajdującym się w relacjach spo-
łecznych wewnątrz danej społeczności� Jego zdaniem tworzy się on „między 
ludźmi i wśród ludzi” (Coleman, 1990, s� 302)� Dla Putnama kapitał społeczny 
to poziom zaufania oraz wartości wyznawane przez członków danej wspólnoty� 
Jak pisał: „Kapitał społeczny to te cechy organizacji społecznych, takich jak sieci 
(układy) jednostek lub gospodarstw domowych oraz powiązanych z nimi norm 
i wartości, które kreują efekty zewnętrzne dla całej wspólnoty” (Coleman, 1995, 
s� 65–78)� Swoją konstatację czerpał ze stwierdzenia Colemana, który w 1990 
roku napisał: „Tak jak inne postaci kapitału, kapitał społeczny jest produktywny, 
umożliwia bowiem osiągnięcie pewnych celów, których nie dałoby się osiągnąć 
gdyby go zabrakło� (…)  Na przykład grupa, której członkowie wykazują, że 
są godni zaufania i ufają innym będzie  w stanie osiągnąć znacznie więcej niż 
porównywalna grupa, w której brak jest zaufania� (…) We wspólnocie rolników 
(…), w której rolnikowi inni pomagają ułożyć w stogach siano  i gdzie narzędzia 
są powszechnie pożyczane, kapitał społeczny pozwala każdemu z farmerów na 
wykonanie swojej pracy z mniejszym nakładem kapitału fizycznego w formie 
narzędzi  i wyposażenia” (Coleman, 1990, s� 302–304)�

O zaufaniu i normach relacji społecznych pisali również inni uczeni� Zdaniem 
Fukuyamy: „kapitał społeczny można najprościej zdefiniować jako zestaw niefor-
malnych wartości i norm etycznych wspólnych dla członków określonej grupy 
i umożliwiających im współpracę”� Niezwykle istotne jest tutaj poczucie zaufania 
ludzi, które reguluje jakość ich relacji społecznych: „zaufanie działa niczym 
smar, który zwiększa wydajność funkcjonowania każdej grupy lub instytucji” 
(Fukuyama, 2003, s� 169)� Putnam wprowadza rozgraniczenie na różne typy 



18 ATHENAEUM
Polskie Studia Politologiczne

vol. 62(2)/2019

zaufania� Jego zdaniem mamy do czynienia z zaufaniem zagęszczonym (thick), 
stanowiącym wyznacznik relacji prywatnych oraz zaufaniem uogólnionym zwa-
nym również rozproszonym (thin), odnoszącym się do relacji z innymi, obcymi 
nam ludźmi (Putnam, 2008, s� 14)� 

Według Moniki Mularskiej–Kucharek ideą leżącą u podstaw tego pojęcia są 
„indywidualne dążenia poszczególnych jednostek do jak najlepszej egzystencji” 
(Mularska-Kucharek, 2013, s� 210–215)� Na tej podstawie definiuje ona kapitał 
społeczny jako „sieć relacji pomiędzy ludźmi i grupami, podzielane normy i war-
tości oraz zaufanie” (2013, s� 12)� Stanowisko to koresponduje z dokonaniami Scota 
Mcleana i Johna Page’a, którzy sądzą, że sieci te generują zasoby i atuty, mogące być 
obiektami podlegającymi wycenie w różnych sytuacjach� Wynika z tego, że kapitał 
społeczny może być również towarem lub też czynnikiem określającym wartość 
wyprodukowanego dobra� Tę kwestię podnosił Putnam, twierdząc, że wiele osób 
tworzy sieci znajomości, które mają pomóc im w znalezieniu pracy dzięki temu, 
kogo znają, a nie ze względu na to, co wiedzą, czyli aspekt merytoryczny� Jego 
zdaniem kapitał społeczny „odnosi się do powiązań między jednostkami – sieci 
społecznych i norm wzajemności oraz wyrastającego z nich zaufania” (2008, s� 35)� 
Struktura ta wytwarza określone sieci zależności� Jak stwierdzili Phillip H� Kim 
i Howard E� Aldrich: „w języku sieci społecznych, przyjaciele naszych przyjaciół są 
już naszymi przyjaciółmi, a nie obcymi” (Kim, Aldrich, 2005, s� 5)� Warto tu rów-
nież przywołać zdanie Marka S� Granovettera, który napisał: „Ponieważ jednostki 
wykorzystują kontakty społeczne w miejscu, w którym się znajdują i nie muszą 
ponosić dodatkowych inwestycji na ich wytworzenie, ich koszt jest mniejszy niż 
bardziej formalny sposób poszukiwania pracy� Ze względu na fakt, iż wcześniej 
istniejące sieci społeczne są nierównomiernie rozdzielone pomiędzy jednostki, 
niezależnie od procesów społecznych, które doprowadził do ich powstania, będą 
one tworzyły nierówne pola gry w obrębie rynku pracy, niezależnie od tego, czy 
aktorzy chcieli tego, czy nie” (Granovetter, 2005, s� 302)�

Kapitał społeczny może być ponadto kumulowany oraz stanowić element 
twórczy dla potencjalnych dalszych działań podejmowanych przez jednostki 
w przyszłości� Coleman prezentuje kilka przykładów świadczących o tym, że 
pojęcie to należy definiować przez swoje funkcje (Coleman, 1990, s� 302)� Jednym 
z nich jest radykalna organizacja studencka w Korei Południowej, której członko-
wie w ramach relacji wewnętrznych budują i wzmacniają swój kapitał społeczny� 
Colemana uważa, że każda organizacja czy instytucja, która stwarza możliwości 
podejmowania działań zbiorowych, ma wielką siłę sprawczą do wytwarzania 
kapitału wśród jej członków (1990, s� 303)�
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Kolejnym wzorem relacji są te, zachodzące pomiędzy pacjentami a lekarzami�  
Coleman zauważył drastycznie spadające zaufanie Amerykanów do służby zdro-
wia, spowodowane złym stanem opieki medycznej oraz brakiem kompetentnych 
lekarza� Efektem tego jest ogromna liczba pozwów sądowych wytaczanych przez 
pacjentów, co jego zdaniem wpływa negatywnie na rozwój kapitału społecz-
nego (1990, s� 303)� W koncepcji idealistycznej relacja ta powinna opiera się na 
zaufaniu pacjenta i profesjonalizmie lekarzy, co wpłynęłoby na poziom zdrowia 
obywateli, zmniejszyło koszty leczenia, a przede wszystkim zbudowałoby trwałą 
więź między oboma podmiotami�

Innym przykładem jest historia matki, która przeniosła się wraz z rodziną 
z Detroit  w USA do Jerozolimy� Po przeprowadzce stwierdziła, że czuje się 
spokojniejsza o swoje dzieci tutaj niż w rodzimym kraju� Powodem tego są 
odmienne normy społeczne� Mianowicie  w dużym mieście Ameryki wszyscy są 
dla siebie anonimowi, a zatem bawiące się dzieci w parku, bez opieki swej matki, 
są narażone na niebezpieczeństwo� Normy społeczne obowiązujące w Jerozolimie 
sprawiają, że każde dziecko pozostawione bez opieki, znajdujące się w autobusie, 
parku czy na ulicy, staje się obiektem troski i zainteresowania innych dorosłych 
członków społeczeństwa (1990, s� 303)�

Ostatnim przykładem są handlarze w  Kairze, których relacje dla ludzi 
z zewnątrz są dość oryginalne� Mianowicie większość z nich specjalizuje się 
w wyrobach ze skóry�  To jednak nie przeszkadza im w handlu innymi towarami, 
gdy klient będzie tego oczekiwał, lub też gdy ów poszukuje odmiennego asorty-
mentu, w skierowaniu go bezpośrednio do znajomego handlarza, który oferuje 
dany towar� Zdarza się również, że za wyświadczenie takiej przysługi w dowód 
wdzięczności otrzymuje on określony procent wartości danej transakcji� Ten 
przykład ma być zdaniem Colemana dowodem na to, że kapitał społeczny może 
być środkiem do uzyskania kapitału finansowego i zbudowania relacji biznesowej 
(1990, s� 303)�

O istotności kapitału społecznego można przeczytać również w cyklicznych 
raportach wydawanych przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 
(Organisation for Economic Cooperation and Development – OECD), w których 
wyraźnie zostało zaznaczone, że ma on wpływ na poziom ludzkiego dobrostanu 
(OECD, 2001)� Argumentem za tym mogą być słowa Agnieszki Rymszy, która 
twierdzi, że „kariera” kapitału społecznego „wydaje się mieć źródło w powszech-
nym przekonaniu, że jak kapitał finansowy (to, co się posiada) w czasach przed-
nowoczesnych, kapitał ludzki (to, co się wie i potrafi) w epoce nowoczesnej, tak 
właśnie kapitał społeczny (to, kogo się zna, z kim się jest związanym) przesądza 
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obecnie (w erze postnowoczesnej) zarówno o sukcesie jednostki, jak i grup 
społecznych” (Rymsza, 2007, s� 23–40)� Podobną tezę głosi Coleman w swym 
artykule Social Capital in the Creation of Human Capital opublikowanym na 
łamach The American Journal of Sociology w 1988 roku, w którym podkreślił on 
znaczenie poziomu kapitału społecznego dla relacji międzyludzkich (Coleman, 
1988, s� 118)� 

Brak jasno sprecyzowanej definicji kapitału społecznego nie oznacza jednak, 
że jego wartość naukowa jest znikoma� Jak twierdzi Putnam, jest on równie 
istotny jak prawo, umowy oraz racjonalność w stosunkach gospodarczych� Nie 
ma wątpliwości, że żaden  z powyższych instrumentów nie mógłby funkcjono-
wać, gdyby nie akceptacja obowiązujących norm społecznych, czyli świadomość 
istnienia określonego zespołu instrumentów regulujących relacje w państwie 
oraz zaufanie do ich efektywności� Należy podkreślić, że badania w tym obszarze 
mogą być prowadzone na różnych poziomach struktury społecznej� Pierwszym 
aspektem rozważań jest tzw� kapitał łączący (pomostowy), w którym kładziony 
jest nacisk na relacje jednostki z otoczeniem zewnętrznym oraz na więzi pomię-
dzy różnymi grupami społecznymi (Putnam, 1993, s� 14)� To właśnie tutaj ów 
zasób (kapitał społeczny) wykorzystywany jest przez jednostki do realizacji 
własnych interesów (np� znalezienie wspomnianej pracy)� Kolejnym jest kapitał 
wewnętrzny spajający (integracyjny),  którego funkcją jest tworzenie sieci rela-
cji między obywatelami w małych grupach społecznych, integrując członków 
w celu realizacji wewnątrzgrupowych interesów  (1993, s� 14; s� 40–41)� Z tego 
powodu zdaniem Colemana kapitał społeczny to nie jeden,  a szereg podmiotów 
i zależności pomiędzy nimi� Naturalnie spotkać można definicje integrujące 
oba poglądy na ten temat, sprowadzające się do wskazania silnej relacji dwukie-
runkowej pomiędzy wewnętrzną a zewnętrzną sferą życia społecznego� Wśród 
badaczy kapitału społecznego można również wskazać na nurt, w którym kapitał 
społeczny rozumiany jest jako: cechy osobiste jednostki (tzw� osobisty kapitał 
społeczny), cechy grupy społecznej (grupowy kapitał społeczny), jak również 
w wymiarze makrostruktury społecznej, cechy całego społeczeństwa ujawniające 
się w relacjach wewnątrz państwa� 

Należy wskazać, że kapitał społeczny to pojęcie wieloznaczne� Możliwe jest 
jednak wyznaczenie jego podstawowych składowych� Są to: sieci komunikacji 
i uczestnictwa powstałe między ludźmi; zaufanie do ludzi oraz instytucji oraz 
wartości i normy rządzące mechanizmami całej sieci relacji społecznych� Jest 
to jednak jedynie konstrukcja teoretyczna� W praktyce na poziom kapitału 
społecznego wpływa wiele innych czynników� Wyróżnić tu należy obowiązujące 
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prawodawstwo, pobudzające lub ograniczające sferę aktywności społeczeństwa� 
Następnie poziom gospodarczy regionu oraz państwa, będący potencjalnym 
czynnikiem do zawierania umów i wchodzenia w spółki z innymi członkami 
społeczeństwa� Wreszcie należy podkreślić znaczenie działalności władz lokal-
nych jako bezpośredniej politycznej reprezentacji wspólnoty samorządowej� Inną 
zmienną może być również aktywność lokalnych struktur partii politycznych, 
które mogą pozostawać w oderwaniu od lokalnej tkanki społecznej, lub wręcz 
przeciwnie – silnie ją przenikać w celu pozyskania członków�

Na podstawie zaprezentowanych danych należy uznać, że kapitał społeczny 
stanowi zestaw zmiennych wpływających na dynamikę aktywności społecznej 
jednostki, w skład których wchodzą: uświadomiony poziom zaufania, sieć komu-
nikacji i uczestnictwa oraz wyznawane wartości i normy� Analizując aktywność 
obywatelską jako przykład działania zbiorowego, warto zastanowić się nad 
czynnikami wpływającymi na nią, z których ważny jest potencjał obywatelski� 
Na podstawie dotychczasowych badań należy stwierdzić, że jest to zdolność 

Schemat 1. Budowa kapitału społecznego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: 
Putnam, 2008 oraz Mularska-Kucharek, 2013�
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grupy ludzi do podjęcia działań w sferze polityki, których przykładami mogą 
być: zorganizowanie pikiety, manifestacji czy udział w wyborach� Owa aktywność 
zbiorowa nie zawsze musi sprowadzać się do działalności politycznej, niekiedy 
ma ona charakter czysto społeczny i dotyczy pracy na rzecz lokalnej wspólnoty 
w postaci: wspólnego sprzątania parku, sadzenia roślin czy organizowaniu 
sąsiedzkich pikników� Wszystkie te przykłady należy rozumieć jako swego 
rodzaju potencjał wspólnoty, rozumiany przez ogólną zdolność jednostek do 
współdziałania� Stąd kolejnym aspektem analizy winna być refleksja nad wpły-
wem czynników budujących poziom kapitału społecznego jednostek na proces 
kształtowania się potencjału obywatelskiego społeczeństwa�

ANALIZA WPŁYW KAPITAŁU SPOŁECZNEGO  
NA SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE

Kluczową kwestią wymagającą rozstrzygnięcia jest to, czy kapitał społeczny 
należy rozumieć jako pozytywny, negatywny, czy neutralny czynnik wpływa-
jący na społeczeństwo obywatelskie i państwo? Na podstawie dotychczasowych 
rozważań można stwierdzić,  że ów zasób nie jest równomiernie zdyskontowany 
pośród wszystkich jednostek� Rodzi to obawy o niebezpieczne rozwarstwienie 
społeczeństwa� Część osób wykazuje zaufanie do innych współobywateli, jed-
nocześnie dystansując się od instytucji państwa� Z kolei inna grupa ludzi uważa, 
że tylko administracja publiczna, wolne sądy, prawo oraz służby mundurowe 
uchronią ich od kradzieży własnego mienia, pobicia czy oszustwa� Przejawem 
tego rodzaju obaw są powstające coraz to nowsze zamknięte osiedla mieszkalne, 
będące przejawem poczucia zagrożenia ze stronny innych członków społeczeń-
stwa, jednocześnie stanowiąc empiryczny dowód na postępujące rozwarstwienie 
społeczne� 

Badacze nie są w stanie jednoznacznie rozwikłać sporu o charakter kapitału 
społecznego� Słynne stwierdzenie Putnama, mówiące o  tym, że wiele osób 
znajduje pracę nie z powodu swoich kompetencji i umiejętności, lecz dlatego, że 
kogoś znają, czyli mówiąc potocznie: „po znajomości”, świadczy o tym, że stanowi 
on ważny czynnik stabilności ekonomicznej jednostek i może być obiektem 
rywalizacji między nimi� Tu również mamy do czynienia z dychotomicznym 
pojmowaniem tego zasobu� Jego negatywnym przejawem będzie nepotyzm 
i korupcja, czyli promowanie osób pozostających w kręgu naszych bliskich relacji 
kosztem innych członków społeczeństwa� Z kolei pozytywnym aspektem kapitału 
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społecznego może być jego wykorzystanie w celu pozyskania lepszego, bardziej 
wykształconego i doświadczonego pracownika, który zostanie polecony przez 
osoby przez nas uważane za godne zaufania lub wręcz za autorytet w danej dzie-
dzinie� Osią sporu są tu również wartości i normy współżycia społecznego� Na 
tym polu może dochodzić do rozbieżności powodujących silne rozwarstwienie 
społeczne� Przykładem mogą być różnego rodzaju grupy społeczne, dążące do 
zabezpieczenia własnych interesów, których aktywność, jakkolwiek będąca dzia-
łalnością obywatelską oraz stanowiąca przejaw wysokiego kapitału społecznego, 
sprowadza się do partycypacji bliskiej amoralnemu familizmowi, czyli kosztem 
innych grup: społecznych lub zawodowych, czy też rozmaitych mniejszości�

Trudno zatem jest jednoznacznie ocenić, czy kapitał społeczny to pozy-
tywny czynnik rozwoju społeczeństwa i państwa� Wydaje się, że zasadne jest 
stwierdzenie, że natura kapitału społecznego jest neutralna, a samo jego wyko-
rzystanie może być nacechowane pozytywnie lub negatywnie (Barczykowska, 
2012)� Odwołując się do pozostały trzech form kapitału: finansowego (to, co się 
posiada) oraz ludzkiego (to, co się wie i potrafi), można zauważyć ich neutralny 
charakter� Konkludując, kapitał społeczny, tak jak inne rodzaje zasobów, stanowi 
obiektywny wyznacznik rozwoju społeczeństwa� Fakt, że przybiera on niekiedy 
postać pozytywnie lub negatywnie wpływającą na wspólnotę, pozostaje w gestii 
człowieka, w oparciu o jego potrzeby, interesy oraz racjonalny osąd i dyspozycję 
moralną� 

W celu lepszego zrozumienia natury kapitału społecznego warto posłużyć  się 
modelem pokazującym jego teoretyczny dychotomiczny rozkład na osi o umow-
nym punkcie zero, który stanowi brak kapitału społecznego i pewnej wartości 
maksymalnej,  czyli posiadaniu możliwie największej wartości tego zasobu�

Na powyższym schemacie można zauważyć, że w przypadku analizy kapitału 
społecznego mamy do czynienia z pewnymi ekstremami, to jest sytuacjami, 
kiedy dana jednostka  nie posiada żadnego zasobu lub cieszy się największym 
możliwym kapitałem� Pierwszy  z nich określilibyśmy jako przejaw pustelniczego 

Schemat 2. Dychotomiczny rozkład kapitału społecznego

Źródło: Opracowanie własne�
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życia na odludziu, np� na bezludnej wyspie, na której nie zachodzą żadne relacje 
społeczne� Drugi natomiast to odwzorowanie potencjalnej sytuacji, w której jed-
nostka odznacza się pełnym zaufaniem horyzontalnym i wertykalnym, kieruje się 
najwyższymi normami wzajemności i wartościami moralnymi, a także posiada 
niemal nieograniczoną sieć relacji komunikacji i uczestnictwa� Oczywiście 
przedstawione sytuacje są typami idealnymi i nie występują w praktyce� Uświa-
damiają nam one jednak, że kapitał społeczny każdego z nas mieści się gdzieś na 
osi pomiędzy nimi� Można zatem uznać, że korzystne z punktu widzenia każdego 
obywatela jest dążenie do zmaksymalizowania tego zasobu, mając jednocześnie 
świadomość, że osiągnięcie maksimum jest niemożliwe� Stwierdzenie to może 
być uznane za karkołomne, jednakże spośród dwóch możliwych kierunków 
postępowania, dla państwa i społeczeństwa, bardziej korzystne wydają się dąże-
nia do osiągnięcia najwyższej możliwej wartości danego parametru� 

Oprócz wskazania na aspekt ilościowy kapitału społecznego warto również 
wskazać na jego wymiar jakościowy� Tu ponownie pojawia się pytanie, czy 
kapitał społeczny jest pozytywny i negatywny? Zależność ta ponownie wynika 
z tego, w jakim celu zostanie on wykorzystany przez daną jednostkę czy grupę 
społeczną� Stworzony w schemacie trzecim układ współrzędnych obrazuje ten 
problem� 

Schemat 3. Układ współrzędnych kapitału społecznego

Źródło: Opracowanie własne�
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Zaprezentowany model również stanowi element teoretycznych rozważań 
nad kapitałem społecznym� Osoby posiadające duży kapitał społeczny ukierun-
kowane na cele wspólnotowe, które określić należy jako dążenie do rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego,  z pewnością znajdą się w pierwszej ćwiartce 
powyższego układu� Na drugim biegunie mamy jednostki posiadające ów zasób, 
jednakże skierowany na partykularne interesy wąskiej grupy osób, czego efektem 
może być postępujące rozwarstwienie społeczne (czwarta ćwiartka)�  W ćwiartce 
drugiej znajdą się osoby, których kapitał społeczny jest niewielki, jednakże starają 
się one działać w sferze publicznej� Będą to osoby, które są w fazie jego budowy, 
np� młodzi ludzie od niedawna będący członkami organizacji pozarządowych� 
Ostatnia grupa osób, które umiejscowilibyśmy w trzeciej ćwiartce, to współoby-
watele niezważający na potrzebę budowy relacji społecznych, zdeterminowani 
do wykorzystania tych swoich niewielki zasobów do zrealizowania partykular-
nych interesów� Przedstawiony schemat zdaje się być pożytecznym w celu zro-
zumienia zjawiska zmienności poziomu kapitału społecznego wewnątrz społe-
czeństwa� Należy mieć na uwadze, że tego rodzaju zasób „nie jest dany raz na 
zawsze”� Posiadać kapitał społeczny to znaczy rozwijać go, a zatem umacniać się 
w przekonaniu ufności do osób i instytucji, podtrzymywać lub rozwijać relacje 
z innymi ludźmi oraz dawać świadectwo postępowania zgodnego z ogólnie 
przyjętymi w społeczeństwie normami i wzorcami�

0,0
0,0

0,2
0,4

0,6
0,8

1,0

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Zaufanie (trust)

Sieć społeczna
(network) Wartości 

i normy
(values)

Schemat 4. Przestrzenny schemat kapitału społecznego

Źródło: Opracowanie własne�



26 ATHENAEUM
Polskie Studia Politologiczne

vol. 62(2)/2019

Problematykę rozwoju i zmienności poziomu kapitału społecznego pokazuje 
w sposób ujednolicony czwarty schemat� Trójwymiarowe ujęcie sieci społecznych, 
zaufania oraz norm  i wartości uświadamia, jak trudną i wieloznaczną kwestią 
jest proces budowy omawianego zasobu� Na przedstawionym przykładzie obszar 
oznaczony kolorem czarnym ukazuje brak kapitału społecznego, natomiast biały 
jego postać maksymalną� W rzeczywistości obie sytuacje nie występują, gdyż jak 
zostało wcześniej stwierdzone, są typami idealnymi� Należy zatem stwierdzić, że 
kluczowym obszarem badań nad rozwojem kapitału społecznego powinien być 
obszar znajdujący się pomiędzy nimi, który na powyższym schemacie został 
oznaczony przerywaną liną� Jego umiejscowienie jest hipotetyczne i stanowi 
jedynie konstrukt myślowy, mający na celu wskazanie przestrzeni znajdującej się 
pomiędzy typami idealnymi� To jednak dalej nie rozwiewa wszelkich wątpliwości 
związanych z kształtowaniem się kapitału społecznego� Błędnym byłoby założe-
nie, że osoby odznaczające się niewielkim kapitałem społecznym, który na osi 
minimum – maksimum (0–1) umieścilibyśmy w przedziale 0�3–0�4, nie są zdolne 
do działania na rzecz wspólnoty i nie przyczyniają się do budowy społeczeństwa 
obywatelskiego� Badania opinii publicznej dowodzą, że ludzie chętnie wierzyliby 
współobywatelom, jednakże nie są w stanie wypracować w sobie takiego przeko-
nania, gdyż omawiane wcześniej normy i wartości społecznie akceptowane zbyt 
często są przez tychże łamane (CBOS, 2016, 2013)� Podobnie sytuacja wygląda 
w przypadku zaufania społecznego� Przedstawiciele organizacji pozarządowych, 
działających w przestrzeni lokalnej czy ogólnokrajowej, dążą do poprawy jakości 
życia społeczno-politycznego� Nie oznacza to jednak, że ich zaufanie do instytucji 
państwa i polityków jest znaczące� W dużej mierze ich działanie podyktowane 
jest właśnie brakiem owego zaufania, a ich aktywność ma być swego rodzaju 
przeciwwagą dla establishmentu oraz próbą odnowy oblicza polityki i podnie-
sienia jakości demokracji (Stowarzyszenie Klon/Jawor, 2015, s� 36)�

Powyższa analiza skłania do refleksji nad kapitałem społecznym, w szcze-
gólności  w wymiarze jakościowym� Należy stwierdzić, że mniej istotne jest to, 
jak wielkie zaufanie posiadamy do innych ludzi oraz instytucji, jakimi normami 
kierujemy się w swoim postępowaniu oraz w jak licznej grupie organizacji 
pozarządowych działami, niż to, czy nasza aktywność nie jest odosobniona oraz 
czy nasz wkład w budowę potencjału obywatelskiego przynosi wymierne efekty� 
Powszechne wyobrażenie na temat społeczeństwa i państwa może być błędne, 
a aktywność obywatelska powodować zniechęcenie sferą publiczną, zamiast 
pobudzać do wytężonej pracy� Dlatego tak ważna jest dbałość o wymienione 
wyznaczniki kapitału społecznego� Efektów tej działalności nie sposób oczeki-
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wać w krótkim okresie, gdyż, jak stwierdził Dahrendorf, zegar społeczeństwa 
obywatelskiego jest tym najmniej dynamicznym, ponieważ wymaga przemian 
w mentalności i kulturze społeczeństwa� 

ZAKOŃCZENIE

Analiza procesu kształtowania się w państwie społeczeństwa obywatelskiego 
dowodzi, że niezwykle istotna dla tego procesu jest troska o rozwój kapitału 
społecznego najwyższej jakości� Jednym z obszarów, w jakim może on przy-
nieść pozytywne skutki, jest kultura polityczna� Mianowicie, jeśli osoby biorące 
udział w procesie politycznym będą posiadały ów zasób najwyższej próby, będą 
mogły pozytywnie wpłynąć na jakość i merytoryczność: debaty publicznej, 
rywalizacji wyborczej partii politycznych, a w konsekwencji na stanowionego  
w państwie prawa� Aby to osiągnąć, potrzebna jest organiczna praca u podstaw, 
czyli edukacja pozwalająca na poprawę relacji społecznych w tych najmniejszych, 
lokalnych społecznościach� Inną z konsekwencji tego działania może być większa 
świadomość obywatelska oraz wiedza wyborców, którzy wybierając swoich 
przedstawicieli, będą kierować się w mniejszym niż obecnie stopniu pobudkami 
emocjonalnymi, a bardziej racjonalnością i poczuciem odpowiedzialności za 
wspólnotę�

Na podstawie powyższych konstatacji należy stwierdzić, że rozwój społe-
czeństwa obywatelskiego stanowi ważny czynnik wpływający na jakość systemu 
politycznego państwa� Poczynając od pracy nad poziomem wiedzy, umiejętności 
i kompetencji obywatelskich,  a kończąc na mobilizacji społeczeństwa do udziału 
w procesie zarządzania własnym państwem, jesteśmy w stanie podnieść jakość 
kultury politycznej� Proces ten musi jednak opierać się na rzetelnej i sumiennej 
edukacji najmłodszych obywateli, gdyż tylko wypracowanie najwyższych stan-
dardów pozwoli na podniesienie jakości zarówno partycypacji społecznej, jak 
i politycznej� Oprócz kwestii jakościowych należy również stwierdzić prawdzi-
wość hipotezy mówiącej o tym, że społeczeństwo obywatelskie stanowi czynnik 
regulujący udział obywateli w procesach politycznych toczących się w państwie� 
Bardziej świadome społeczeństwo, chętniej i z większą determinacją będzie 
zabierać głos w sprawach ważnych dla całego państwa, jak również dla samo-
rządu lokalnego� Natomiast podnoszenie jakości owego zaangażowania sprawi, 
że jego efektywność zaowocuje zwiększającą się liczbą osób biorących w nim 
udział, a przez to podniesieniem się potencjału obywatelskiego społeczeństwa�
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W dalszej kolejności należy wskazać na kapitał społeczny, który stanowi ważny 
czynnik determinujący zasięg oraz jakość relacji społecznych� Mechanizm jego 
powstawania można określić jako proces wytwarzania w świadomości członków 
wspólnoty pewnych kompetencji i dyspozycji, aż po etap podejmowania przez 
nich działań zbiorowych� Niestety jest on narażony na liczne problemy braku 
zaufania, zerwania więzi społecznych oraz upadku norm i wartości społecznie 
pożądanych� Tego rodzaju zmienność stanowi naturalną cechę procesu tworzenia 
się społeczeństwa obywatelskiego oraz świadczy o tym, czy obywatele danego 
państwa lub też członkowie lokalnej wspólnoty stanowią społeczeństwo oby-
watelskie o bardziej lub mniej rozwiniętej formie i strukturze� Na podstawie 
przedstawionych argumentów należy uznać hipotezę, mówiącą, że kapitał spo-
łeczny stanowi czynnik determinujący jakość społeczeństwa obywatelskiego oraz 
całego systemu politycznego za poprawną�

Zainteresowanie koncepcją kapitału społecznego przez szerokie audytorium 
badaczy z zakresu nauk społecznych dowodzi, że rozważania nad sferą spo-
łeczno-polityczną państwa nie ograniczają się jedynie do podsystemowych analiz 
np� kultury politycznej, systemu wyborczego lub prawnego� Zostało dostrzeżone 
i wykazane, że wszystkie te niezwykle istotne płaszczyzny funkcjonowania pań-
stwa, będące wyznacznikami jakości demokracji, mają swoje wspólne korzenie� 
Są nimi postawy i relacje społeczne, określające świadomość obywateli, którymi 
wszyscy jesteśmy bez względu na wykonywany zawód czy pełnioną funkcję 
publiczną� Omawiane tu społeczeństwo obywatelskie stanowi obszar, dzięki 
któremu w sposób ewolucyjny, a tym samym ustanawiający bardziej trwałe roz-
wiązania, jesteśmy w stanie wpłynąć na proces funkcjonowania państwa� Dotyczy 
to równie silnie aspektu społecznego, czyli partycypacji w ramach sąsiedzkiej 
współpracy i kooperacji, jak również aktywności politycznej, mającej na celu 
artykulację i realizację interesów rozmaitych zbiorowości ludzkich� W tym 
wymiarze koncepcja kapitału społecznego pozwala na bardziej analityczną 
i wnikliwszą refleksję nad mechanizmem kształtowania się w państwie sfery 
obywatelskiej� Należy jednak wystrzegać się uznawania społeczeństwa obywatel-
skiego oraz samego kapitału społecznego jako panaceum na wszelkie problemy 
współczesnego świata� Jak zostało podkreślone, oba pojęcia mają charakter 
neutralny, a to jaki będą miały one charakter i czy przyniosą pozytywne rezultaty 
w wymiarze stabilizacji i modernizacji systemu politycznego, zależy jedynie od 
ich wykorzystania przez obywateli oraz elitę polityczną�
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socjalnego wśród pracowników, których określa 
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WSTĘP

Przedmiotem artykułu jest kilka problemów związanych z odejściem od stałej 
etatowej pracy i wynikających z tego konsekwencji dla pracowników, wobec któ-
rych stosuje się pojęcie prekariatu, a ich miejsca pracy określa jako prekarne� Sam 
termin odnosi się do sytuacji, w której pracownik pozbawiony jest tych wszyst-
kich atrybutów, jakie zwykle przypisane są do pełnoetatowej pracy� Niepewność 
i brak poczucia bezpieczeństwa socjalnego są obecnie tymi określeniami, które 
dobrze opisują położenie coraz większej liczby pracowników, szczególnie zatrud-
nionych w tak zwanych atypowych formach pracy� Jednocześnie im bardziej to 
zjawisko zaczyna się kumulować, tym bardziej tego rodzaju praca zastępuje etat, 
stając się niejako normą, tym bardziej zaczyna stanowić wyzwanie dla krajowych 
polityk społecznych� 

Odnosząc się zatem do zaproponowanej problematyki i mając także na 
uwadze toczący się dyskurs naukowy, proponuję zwrócić uwagę na dwa aspekty 
spośród wielu innych� Pierwszy będzie odnosił się do pojęcia niepewności, którą 
traktuję jako równoznaczne z prekarną pracą� Problem polega przede wszystkim 
na tym, że ze swej istoty niepewność jest trudna do zmierzenia, stąd nie zawsze 
w sposób precyzyjny określa sytuację w różnych grupach pracowniczych� Na 
przykład wśród pracowników o niskich i wysokich kwalifikacjach ocena sytu-
acji, wynikająca z prekaryjności w zatrudnieniu, może diametralnie się różnić� 
Drugi punkt sprowadzał się będzie do określenia roli, jaką polityka społeczna 
i jej instytucje odegrały w wykreowaniu prekariatu, a tym samym wpłynęły na 
tendencje rozszerzania się niepewnych miejsc pracy� Celem artykułu, przy tak 
sprecyzowanych zagadnieniach, jest podkreślenie zagrożeń, wynikających ze 
wzrostu niestabilnych form zatrudnienia� Stanowią one wyzwanie dla polityki 
społecznej� 

Próbując zmierzyć się z zasygnalizowanym w tytule zagadnieniem, wyko-
rzystuję metodę porównawczą� Sięgam do prac, których autorzy odnoszą się do 
prekariatu w sposób bezpośredni, lub tych, gdzie stanowi on kontekst wypowie-
dzi o rzeczywistości społecznej� W ten sposób zamierzam pozyskać znaczenie 
i treść pojęcia prekariat� 

Złożony charakter podjętego w artykule zagadnienia wymagać jednak będzie, 
by w pierwszej kolejności przypomnieć okoliczności, które doprowadziły do 
wytworzenia prekariatu� Przyjmuję przy tym założenie, że prekariat (przez 
analogię także prekaryjna praca) i polityka społeczna to dwa pojęcia, będące 
w stosunku do siebie w opozycji� 
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OD BEZPIECZEŃSTWA SOCJALNEGO  
DO NIESTABILNEJ SYTUACJI PRACOWNIKÓW 

Twierdzę zatem, że prekariat, będący synonimem niepewności i braku poczucia 
bezpieczeństwa, jest zaprzeczeniem tego wszystkiego, co stanowi o racji bytu 
polityki społecznej; jest naruszeniem celów, zasad i wartości, na których ustano-
wiona została polityka społeczna� Co przemawia za przyjęciem takiego założenia? 
Po pierwsze zasady, które legły u podstaw polityki społecznej jako działalności 
praktycznej, co później znalazło swój wyraz w jej licznych definicjach� Nie wni-
kając w tym miejscu w zawiłości modelowe, wiele nie zaryzykuję, gdy stwierdzę, 
że polityka społeczna od samego początku (przełom XVIII i XIX w�) dążyła do 
poprawy położenia społecznego i gospodarczego osób słabych pod względem 
ekonomicznym (Lampert, 1998, s� 4)� Po drugie na takie postawienie problemu 
pozwala dokonana przez Roberta Castela dokładna analiza stopniowych prze-
obrażeń, jakim został poddany status pracownika najemnego� Ogólnie rzecz 
ujmując, polityka społeczna miała zapewnić członkom społeczeństwa – jak ujął 
to twórca obywatelstwa społecznego Thomas H� Marshall – prawo do odrobiny 
(modicum) ekonomicznego dobrobytu i bezpieczeństwa (Marshall, 1950, s� 8), 
a w dalszej perspektywie – już obywatelom – optymalizację dystrybucji pomyśl-
ności (Esping-Andersen, 1999, s� 36)� Cel osiągnąć miano zatem dzięki pełnemu 
zatrudnieniu w warunkach gospodarki rynkowej, w połączeniu z postulowaną 
ideą obywatelstwa, które spełnia się w prawie do wytwarzania, ale i korzystania 
z majątku narodowego oraz współdecydowania o sprawach publicznych�

Castel, nieżyjący już socjolog francuski, w książce Metamorfozy kwestii spo-
łecznej. Kronika pracy najemnej (wydanie francuskie 1995), dokładnie przeana-
lizował zmiany, jakim poddawana była rola pracownika najemnego� Ten proces 
dokonywał się etapami i polegał między innymi na wprowadzaniu przepisów, 
które regulowały zawieranie umów o pracę i jednocześnie miały za zadanie 
ochraniać pracowników najemnych, którzy zyskali pewną godność, choć – rzecz 
jasna – nie udało się ostatecznie zlikwidować ich ekonomicznego wyzysku� Jednak 
dzięki temu nad pracą najemną rozpostarty został parasol ochronny, a kapitalizm 
integrował – choć nierówno – dużą część robotników i urzędników z państwem 
(Zob� m�in� Dörre, 2015)� Ewidentnym tego przykładem były wprowadzane przez 
Otto von Bismarcka w latach 80� XIX wieku świadczenia chorobowe, wypadkowe 
i tzw� renty starcze, adresowane do robotników wielkoprzemysłowych� Doświad-
czenia niemieckie śledzone były przez rządy ówczesnych państw uprzemysłowio-
nych i – na skutek ich działań w przede dniu I wojny światowej – wprowadzono 
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podobne rozwiązania w większości z nich, dając tym samym podwaliny pod 
przyszłe systemy zabezpieczenia społecznego� Już w czasach powojennej gospo-
darczej prosperity w krajach Europy Zachodniej, w okresie, który przeszedł do 
historii jako 30 wspaniałych lat (1945–1975), dokonał się rozwój systemu świad-
czeń społecznych i usług publicznych dostępnych dla wszystkich, wzrost płac 
robotniczych i urzędniczych oraz wykształciły się średnie warstwy społeczne� 
Od połowy lat 70� ubiegłego wieku zaczęła następować zmiana warunków pracy 
i życia� Dopiero w latach 90� kryzysy gospodarcze połączone z wysoką inflacją 
ujawniły zasadnicze problemy, które stały się zapowiedzią nadchodzącej preka-
ryzacji zarówno miejsc pracy, jak i samych pracowników� Dotyczyły one przede 
wszystkim krajów wysoko rozwiniętych, jednak recesja dotknęła także większość 
państw Europy Środkowo-Wschodniej, które przechodziły transformację ustro-
jową� Okazało się, że przejście z gospodarki socjalistycznej do kapitalistycznej 
nie będzie ani łatwe, ani bezbolesne dla większości pracowników� Receptą na 
uzdrowienie gospodarki stały się radykalne i przyspieszone neoliberalne reformy 
gospodarcze, które wpłynąć miały także wkrótce na stosunki pracy� Nałożyła się 
na to także kolejna w historii faza globalizacji, która oprócz nowych możliwości 
(rozwój technologii, łatwość przemieszczania się ludzi, towarów i idei – jednym 
słowem postęp cywilizacyjny), przyniosła także rozczarowania w postaci nowych 
nierówności� Jednak niepewność była też produktem woli politycznej (Bourdieu, 
1998, s� 4)� Wszystko to razem doprowadziło do sytuacji, w której stabilizacja 
i spójność społeczna stała się luksusem dostępnym jedynie dla nielicznych� 

W tym sensie można powiedzieć, że polityka społeczna zatoczyła koło� Oczy-
wiście nie chcę przez to powiedzieć, że znalazła się dokładnie w tym samym 
punkcie wyjścia� Przeobrażeniom uległa forma, system i sposób wynagradzania 
za pracę� Dało to początek debacie dotyczącej procesu pracy, ukształtowanej 
w nowoczesnym społeczeństwie przemysłowym� Efektem była między innymi 
teoria końca pracy Jeremy’ego Rifkina z lat 90� XX wieku� Podstawowe założenie 
głosiło, że praca traci swoje kluczowe znaczenie –kapitalizm utwardza się bru-
talnie i marginalizuje tych, którzy już nie mogą pozostawać w stosunkach pracy 
właściwych dla pracowników najemnych� Do pewnego stopnia przesadzona, 
ale propozycja ta pozwoliła jednak uświadomić ważny problem� Wbrew nazwie 
chodziło bowiem nie tyle o koniec pracy jako zajęcia, co o zmierzch pewnego 
porządku społecznego, ukształtowanego i opartego o swoisty „przymus” pracy� 
„W ciągu niecałego stulecia można się spodziewać topnienia masowego zatrud-
nienia w sektorze rynkowym praktycznie we wszystkich uprzemysłowionych 
państwach świata� (���) Inteligentne maszyny zastępują człowieka w niezliczonych 
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zajęciach, skazując miliony pracowników umysłowych i fizycznych na kolejkę 
po zasiłek dla bezrobotnych lub nawet po darmowe posiłki” (Rifkin, 2003 s� 17)� 

Jest to jeden z wielu wariantów przemyśleń, jednak społeczna niepewność, 
która towarzyszy pracy, świadczy o tym, że wielka kwestia pracy, będąca prze-
cież na początku synonimem kwestii społecznej, powróciła u progu XXI wieku 
(Castel, Dörre, 2009, s� 11), bowiem – jak zauważył Castel – „rola pracy najemnej 
jako czynnika integrującego społeczeństwo, staje się co najmniej wątpliwa” 
(Castel, 2008, s� 337)� 

Przypomnienie to było konieczne, gdyż pozwoli teraz przejść do zasygnali-
zowanych we Wstępie dwóch aspektów tytułowego zagadnienia�

NIEPEWNOŚĆ PRACY –  
POWRÓT DO TRADYCYJNEJ KWESTII SPOŁECZNEJ 

Weźmy najpierw pod uwagę pierwszy ze wspomnianych aspektów� Chcąc określić 
pojęcie prekaryjnej pracy, trzeba najpierw ustalić i opisać specyficzne jej cechy� 
Wyróżnikiem prekaryjnej pracy jest wspomniana niepewność� Niewątpliwie 
wielką zasługą Gaya Standinga jest wprowadzenie do debaty publicznej terminów 
prekariat, prekariusz czy prekarna (praca)� Jego książka z 2011 roku (wydanie 
oryginalne) traktująca o tym zagadnieniu jest obecnie wielokrotnie cytowana� 
Jednak warstwa ludzi pozbawiona perspektyw na stałą pracę i wynikających 
z niej uprawnień nie pojawiła się dopiero teraz� Zawsze byli ludzie, którzy nie 
mieli pewności co do trwałości wykonywanej przez nich pracy� Sytuacją „pracow-
ników sezonowych”, „tymczasowych”, „pracujących ubogich”, „nadliczbowych” czy 
„ludzi zbędnych” zajmował się wspomniany już Castel� Dla Pierre’a Bourdieu 
dużo wcześniej „stało się jasne, że prekarność jest dziś wszechobecna” (Bourdieu, 
1998, s� 1)� Także Zygmunt Bauman posługiwał się określeniami ludzi-odpadów, 
ludzi-odrzutów, których produkcja „jest nieuniknionym skutkiem modernizacji 
i nieodłącznym składnikiem nowoczesności; nieuchronnym efektem ubocznym 
zaprowadzania ładu (…) i postępu gospodarczego” (Bauman, 2004, s� 13)� Ulrich 
Beck z kolei wprowadził termin społeczeństwa ryzyka, w którym nowoczesne 
społeczeństwo narażone jest na nieokreślone niebezpieczeństwa, powodujące 
życie w niepewności i ciągłym strachu, także przed utratą pracy, albo w ogóle – 
brakiem możliwości wejścia na rynek pracy (Beck, 2004)�

Prekariat jako przedmiot badań obecny jest zatem w debacie naukowej i spo-
łecznej już od co najmniej lat 80� XX wieku, odzwierciedlając zmiany społeczne 
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w odniesieniu do tego, co zwykliśmy określać jako typowe czy normalne warunki 
pracy� Jednak „chociaż nie ulega wątpliwości, że praca w społeczeństwach zorien-
towanych na dobrobyt podlega coraz większej elastyczności i niestabilności, to 
zakres i przyczyny tego rozwoju podlegają dyskusji” (Marchart, 2013, s� 9)�

Co wiemy o doświadczeniach tych, którzy na co dzień stykają się z niepew-
nością w związku z pracą, czyli samych prekariuszy? Problem z prekariatem 
polega na tym, że nie jest to grupa jednorodna praktycznie pod żadnym wzglę-
dem – „prekariat nie składa się z osób o identycznym życiorysie” (Standing, 
2014, s� 189)� Prekariusze są bowiem zróżnicowani zarówno ekonomicznie, 
politycznie i społecznie, a sam problem dotyczy większości z nas, „jeśli wydarzy 
się jakiś wypadek albo kryzys pozbawi nas poczucia bezpieczeństwa” (Ibidem, 
s� 137)� 

Klaus Dörre, odwołując się do szerokiej koncepcji prekaryzacji autorstwa 
Castela oraz na podstawie badań empirycznych, przedstawił model, w którym 
pracownicy zostali przypisani do trzech odmiennych stref i sklasyfikowani 
w zależności od charakteru i formy pracy� Pierwsza to sfera integracji (Zone der 
Integration), do której należą pracownicy stale zatrudnieni na czas nieokreślony 
i z tego tytułu objęci zabezpieczeniem społecznym; zatrudnieni w elastycznych 
formach, których ryzyko takiego zatrudnienia równoważy subiektywne poczucie 
zyskania wolności, oraz pracownicy, których miejsca pracy są zagrożone� Strefę 
wykluczenia (Zone der Entkoppelung) stanowią zarówno bezrobotni poszuku-
jący pracy, jak i długotrwale bezrobotni młodzi ludzie, wykonujący dorywcze 
prace w nieformalnej sieci społecznej, w rodzinie i  sąsiedztwie� Większość 
bezrobotnych chce jednak znaleźć pracę i jest na to gotowa, nawet jeśli jest to 
równoznaczne z zatrudnieniem, które nie zapewnia im dochodu wyższego od 
zasiłku i jest na niepewnych warunkach� Wreszcie strefa niepewności (Zone der 
Prekarität) oznacza różne jej odmiany: jedni mogą traktować prekarne zajęcia 
jako szansę wejścia i utrzymania się na rynku pracy, dla innych będzie to już stały 
układ, wreszcie są też i tacy, którzy mogą być nawet zadowoleni z takiego stanu 
rzeczy (Dörre, 2009, s� 48 i n�)� 

Mamy zatem do czynienia ze złożoną strukturą społeczną, a co za tym 
idzie, odmiennymi konsekwencjami, rzutującymi na poszczególne biografie� 
Jednocześnie definicje prekariatu określają to, co odróżnia prekariusza od 
nie-prekariusza� Ten ostatni objęty jest normalnym stosunkiem pracy, które 
definiuje się poprzez stałe zatrudnienie z odpowiednim wynagrodzeniem; prawa 
i gwarancje socjalne oraz prawo pracy; uregulowane godziny pracy; integrację 
zawodową oraz wykonywanie poleceń wynikających z umowy o pracę (Häfele, 
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Greussing, 2008, s� 22)� Natomiast prekaryjne zajęcia niezależnie od tego, kto 
je wykonuje, mają wspólny mianownik, który można sprowadzić do braku 
tych podstawowych cech, które są przypisane do stałej etatowej pracy� A zatem 
brak pewności, czy kontrakty zostaną przedłużone, a co za tym idzie – brak 
regularnych dochodów, które nie są w stanie zabezpieczyć egzystencji, gdyż 
najczęściej płaca jest niska; brak ochrony przed ryzykami społecznymi, takimi 
jak bezrobocie, choroby, wypadek, wiek; brak lub znaczne ograniczenie praw 
pracowniczych i tożsamości zawodowej� 

Stereotypowe widzenie prekariusza ukazuje człowieka z niskim wykształce-
niem i kwalifikacjami lub ich brakiem, w związku z czym zmuszonego godzić 
się na każde warunki zatrudnienia� Skądinąd, choć jest to do pewnego stopnia 
uproszczone postrzeganie zjawiska, to jednak – jak wynika choćby między 
innymi z raportu opracowanego przez Europejski Instytut Równości Płci – brak 
wykształcenia sprzyja prekaryjnej pracy� Problem niepewnej pracy dotyczy 
ludzi z niskimi kwalifikacjami (wykształcenie podstawowe) zarówno kobiet, 
jak i mężczyzn� Jednak to kobiety zdominowały zajęcia prekaryjne� Także ludzie 
młodzi, którzy wcześnie opuścili szkołę, mają o wiele mniejsze szanse na etat 
niż starsi (Gender, skills…, 2017, s� 22 i n�)� W rzeczywistości egzystencjalnej 
niepewności, jaka stała się udziałem wielu pracowników, współtowarzyszy 
wykształcenie nieadekwatnie wysokie do charakteru wykonywanej pracy� 
Można wymienić przedstawicieli wielu zawodów, które nie będą kojarzyć się 
z niepewnością, właśnie z uwagi na posiadane kwalifikacje i wykształcenie 
a także społeczny odbiór� Są to dziennikarze, tzw� wolni strzelcy, pracownicy 
szeroko pojętej kultury, przedsiębiorcy, często pozorni, bo stojący na czele 
jednoosobowych firm, zatrudnieni w coraz bardziej rozwijającym się sektorze 
usług� 

Bourdieu zwraca uwagę, że z prekarnością można spotkać się zarówno w sek-
torze prywatnym, jak i publicznym (Bourdieu, 1998, s� 1)� Jako przykład weźmy 
środowisko uczelniane� Szkoły wyższe publiczne nie zatrudniają już „swoich” 
pracowników, wykonujących pewnie nie tak prestiżowe być może prace, ale 
ważne, by uczelnia mogła jednak funkcjonować – mam tu na myśli pracowników 
portierni, sprzątających itd� To wszystko często wykonują dziś właśnie firmy 
zewnętrzne, zatrudniające pracowników w ramach outsourcingu, który pozwala 
obniżać koszty pracy przez pracodawcę i zwalnia go z odpowiedzialności za 
pracownika� Osobną kategorię w strukturze uczelni stanowią doktoranci, którzy 
uczestniczą w badaniach, a przede wszystkim prowadzą zajęcia na takich samych 
prawach, jak etatowi pracownicy naukowo-dydaktyczni� Jednocześnie studiują, 
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a zatem z punktu widzenia uczelni są traktowani, jak studenci, nie podlegają 
zatem kodeksowi pracy� Zatrudnianie pracowników naukowych przez uczelnie 
na umowy cywilnoprawne to kolejny przykład� Tylko już te wybrane przykłady 
pokazują, jak zróżnicowana jest to grupa�

Badanie koncepcji prekariatu odzwierciedla także to, jak sami ludzie mówią 
o swoim położeniu� Nie wszyscy bowiem wykonujący niepewne prace to wyłącz-
nie ofiary rynku pracy (Standing, 2014, s� 53, 137)� Jedni stają się prekariuszami 
z braku faktycznych innych możliwości, ale inni – przynajmniej w swoim odczu-
ciu – mogą cenić sobie taki sposób wykonywania pracy jako bardziej odpowia-
dający ich sytuacji życiowej� Nie muszą więc odczuwać swojego położenia jako 
groźnego, choćby ze względu na wiek i odległą jeszcze perspektywę dojrzałości, 
starości i wszystkiego, co się z tym wiąże� 

Zasadniczo jednak, co podkreśla Castel, „w centrum dzisiejszej kwestii 
społecznej ponownie znajdują się »bezużyteczni«, nadliczbowi, a wokół nich 
zagmatwany obszar sytuacji, które zostały ukształtowane przez krytyczne poło-
żenie prekariatu oraz niepewność kolejnego dnia i które świadczą o ponownym 
wystąpieniu masowej wrażliwości” (Castel, 2008, s� 401)� Dlatego utrata pracy 
i malejące szanse na pracę wywoływać będą jednak częściej poczucie własnej 
bezużyteczności i przynależności do grona nadliczbowych� 

ROLA POLITYKI SPOŁECZNEJ W KREOWANIU PREKARIATU 
I PREKARNYCH MIEJSC PRACY

To drugi ze wskazanych przeze mnie aspektów problemowych� Trudno takiej 
roli polityki społecznej nie dostrzegać� Wynika ona – w mojej ocenie – z dwóch 
ważnych powodów� Pierwszy – natury ogólnej – łączy się ze zmianami w obsza-
rze gospodarki� Niejako w obronie polityki społecznej należałoby przyznać, że 
jest ona realizowana obecnie w pewnym określonym otoczeniu i z racji tego 
poddawana rozmaitym zewnętrznym naciskom, przed którymi nie jest w stanie 
się obronić� W XIX, i jeszcze w XX wieku, sytuacja była pod pewnymi względami 
prostsza� Państwo opiekuńcze, realizujące politykę społeczną, było państwem 
narodowym, w którym – np� w modelu niemieckim – korporatyzm pogłębiał 
solidaryzm narodowy, ale także go kreował� Zakładano, że to państwo odpo-
wiada za wyzwania świata� Skończyło się to z początkiem lat 90� ubiegłego wieku 
wraz ze wspomnianymi na początku kryzysami ekonomicznymi, globalizacją 
i neoliberalnymi rozwiązaniami, sprowadzającymi wszystko do prywatyzowania 
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i deregulacji, a co znalazło swoje apogeum w tzw� turbokapitalizmie1� Z jednej 
zatem strony państwo narodowe nie jest już zdolne do całkowicie samodzielnego 
prowadzenia polityki społecznej, jak bowiem ma to czynić, gdy to wielkie trans-
narodowe korporacje decydują o handlu, produkcji, podziale zysków� Państwo, 
w sytuacji, gdy gospodarka nie poddaje się już rozwiązaniom na poziomie krajo-
wym, pozostaje z konsekwencjami natury społecznej, które próbuje rozwiązywać 
w ramach prowadzonej przez siebie polityki społecznej� Z drugiej zaś strony 
widać dziś, że proste – jakby się mogło zdawać – neoliberalne recepty nie spraw-
dziły się w polityce społecznej� Nawet najwierniejsi przez ostatnie ćwierćwiecze 
wyznawcy tego rodzaju rozwiązań ewoluowali w swych poglądach i zwracają 
dziś uwagę na pewne negatywne ich przejawy2� 

Drugi powód – moim zdaniem – jest konsekwencją zaniku tego, co określa 
się jako solidaryzm społeczny� Dyskusja o prekariacie przenosi się tym samym na 
inną płaszczyznę� Prekarność we wszystkich jej odmianach to odmowa dostępu 
do podstawowych praw jednostki� Właśnie tu polityka społeczna sprzeniewie-
rzyła się swojej klasycznej roli, polegającej na dążeniu do spójności społecznej� 
W krajach transformacji społecznej sytuacja była podwójnie trudna� Jak zauważa 
Dörre, „po kryzysie energetycznym w latach 1973–1974 w Zachodniej Euro-
pie – a potem, w wyniku upadku biurokratycznego socjalizmu państwowego, 
na Wschodzie – mieliśmy do czynienia ze stopniowym utowarowieniem tych 
obszarów i form życia, które niegdyś były pod ochroną� Wiązało się to przede 
wszystkim z komercjalizacją i prywatyzacją usług publicznych” (Dörre, 2015)� 
Z kolei prywatyzacja czy ograniczanie dostępu do usług jest równoznaczna 
z odmową praw społecznych: prawa do emerytury, ubezpieczenia na wypadek 
bezrobocia, ubezpieczeń zdrowotnych, a w konsekwencji także praw politycznych 
(por� Marchart, 2013, s� 9)� Sednem problemu wyalienowania politycznego jest to, 
że – jak zauważył Standing – „prekariat to pierwsza klasa ludzi pracujących, która 
zamiast z czasem zyskiwać prawa – traci je� Traci prawa obywatelskie, kulturowe, 
społeczne i gospodarcze, które inne klasy przed nim wywalczyły� Kulturowe, 

1  Przez turbokapitalizm rozumiem taki system, który w pogoni za zyskiem wyzbył się wszelkich 
hamulców moralnych�

2  Na przykład Jeffrey Sachs, doradca Leszka Balcerowicza z okresu transformacji, był później 
między innymi doradcą sekretarza generalnego ONZ do spraw Milenijnych Celów Rozwoju – mię-
dzynarodowych założeń, które miały na celu likwidację skrajnej biedy, chorób i głodu do 2015 roku� 
John Gray, autor książki Liberalizm i ideolog rządu Margaret Thatcher, twierdzi natomiast, że „idea 
globalnego wolnego rynku spocznie obok komunizmu w muzeum zbankrutowanych utopii” (Zob� 
Domosławski, 2003)�
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bo prekariusze nie przynależą do dominującej społeczności� Polityczne, bo nie 
czują się reprezentowani przez partie� Socjalne, bo nie mają dostępu do gwaran-
towanych przez państwo przywilejów� I gospodarcze, bo nie mogą wykonywać 
wyuczonego zawodu” (Standing, 2015)� 

Jak twierdzi Vera Trappmann, przejście w Polsce od jednego systemu do 
drugiego, polegające na dostosowaniu się do reguł globalizacji, a zwłaszcza 
kapitalizmu opartego na rynkach finansowych, nie odbyło się przecież bez ofiar: 
utrata wielu miejsc pracy, bezrobocie strukturalne, a także ogromna bierność 
sporej grupy ludności to elementy biografii wielu współobywateli� Nowy system 
wyłączał z dobrobytu i bezpieczeństwa dużą część populacji, która nie była brana 
pod uwagę przez reformatorów Jednak po przystąpieniu do UE aktywna polityka 
rynku pracy także nie spełniła swojego celu, gdyż nie udało się osiągnąć integracji 
i reintegracji� Polityka aktywizacji zamiast zwalczać, to jeszcze pogłębiła niepew-
ności� Często pomijany jest fakt, że część firm po prostu zmuszała pracowników 
do nielegalnej pracy, aby zaoszczędzić na składkach na ubezpieczenie społeczne� 
Pracownicy zaś w obawie przed utratą pracy godzili się na takie praktyki (zob� 
Trappmann, 2012, s� 168, 169)�

Także inne rozwiązania, które miały przyczynić się do zmniejszenia bezro-
bocia, ostatecznie doprowadziły – wbrew założeniom – do zwiększenia poczucia 
niepewności związanej z pracą� Jako przykład posłużę się popularnym outso-
urcingiem i elastycznymi formami zatrudnienia� W obu przypadkach pojawia 
pewien problem� Czy outsourcing można utożsamić z budowaniem prekariatu? 
Jego założenia były przecież zupełnie inne� Pojawia się więc pytanie, czy ten 
mechanizm wynika z outsourcingu jako takiego, czy z prawa, które pozwala tak 
a nie inaczej zatrudniać ludzi, czy z braku odpowiedniej reakcji ze strony polityki 
społecznej, która poprzez zaniechanie tylko ten system wzmocniła? Generalnie 
sam problem nie tkwi także w elastycznych miejscach pracy, ale w nadużywaniu 
tej formy, jak ma to miejsce przede wszystkim w Polsce� Elastyczność w założe-
niu była alternatywą dla tych, którzy mieli trudności albo z wejściem na rynek 
pracy (młodzież), albo z powrotem na rynek pracy po czasowej dezaktywacji 
zawodowej (np� kobiety po urlopach macierzyńskich i wychowawczych)� Niestety, 
w Polsce właśnie rozumienie elastyczności poszło w odmiennym od zamierzo-
nego kierunku, przyczyniając się do powiększenia prekarnych miejsc pracy� 
Najbardziej rozpowszechnioną elastyczną formą zatrudnienia jest praca tym-
czasowa� Polska, by odwołać się do statystyki, jest na 3� miejscu w Europie, jeśli 
chodzi o liczbę agencji pracy tymczasowej� Jak podaje Krajowy Rejestr Agencji 
Zatrudnienia, w 2013 roku pracodawcy mogli korzystać z 4�540 agencji, a już rok 
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później liczba ta wzrosła do 5�516, by na początku 2018 wynieść około 8�921� To, 
co miało stać się ułatwieniem dla niektórych, stało się niemal normą3� Nawiasem 
mówiąc, postrzeganie tych agencji jako pełnoprawnych instytucji rynku pracy 
w programach rynku pracy wydaje się być nadinterpretacją� 

W tej sytuacji trudno o spójność, jeśli prekariat traktujemy jako niejed-
norodną grupę pracowników, o różnym poziomie wykształcenia, kwalifikacji 
i wykonywanego zawodu� Nie łączy ich wspólnota interesów – ani politycznych, 
ani ekonomicznych� W tym sensie prekariat nie zastępuje proletariatu, który już 
dawno zniknął z porządku społeczno-politycznego� Niepewność, brak poczucia 
bezpieczeństwa oraz zwiększające się nierówności strukturalne nie doprowadziły 
jak dotąd – mimo protestów w Hiszpanii, Grecji czy Wielkiej Brytanii – do 
wystąpień na masową skalę, które w efekcie spowodowałyby powstanie poważ-
nych i silnych ruchów pracowniczych�

ZAKOŃCZENIE

Większość dotychczasowych dyskusji na temat prekariatu miało miejsce 
w społeczeństwach zachodnich� Najpierw był to przedmiot refleksji w naukach 
społecznych, następnie politycznego namysłu� W latach 90� XX wieku w całej 
Europie nastąpiło ogromne przyspieszenie zmian społecznych i gospodarczych, 
które podały w wątpliwość dotychczasowe aksjomaty, takie jak między innymi: 
nieograniczony wzrost gospodarczy, stabilność pracy i zabezpieczeń społecznych, 
trwałość państw narodowych, realizujących z powodzeniem w latach powojen-
nych politykę społeczną� W tym czasie załamał się także system socjalistyczny, 
stawiając kraje transformacji systemowej przed zupełnie nowymi wyzwaniami, 
wynikającymi z wprowadzenia gospodarki rynkowej� Niepewność pracy stała 
się jednym z nich�

Rozważając problem prekariatu, który jest odzwierciedleniem tych zmian 
gospodarczych, politycznych i społecznych, należy wziąć pod uwagę następujące 
sprawy, które wymienię tu w dowolnej kolejności:

1� Obraz prekariatu kształtują indywidualne doświadczenia każdego z pra-
cowników�

3  W 2017 roku weszły w życie zmiany, dotyczące weryfikacji działalności zatrudnienia, 1 stycznia 
2018 roku zaś weryfikacji odprowadzania składek do ZUS-u� Za jakiś czas będziemy mogli się 
przekonać, czy podniesie to standardy zatrudnienia i wpłynie na sytuację pracowników� 
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2� Prekariat we wszelkich jego odmianach to problem systemowy, wygene-
rowany przez rynek, ale i państwo� To państwo kreuje prawo, nawet jeśli 
czyni to pod dyktando rynku� 

3� Polityka społeczna z kolei nie jest w stanie na poziomie krajowym roz-
wiązać – tak jak miało to miejsce w przeszłości – problemów, które są 
wynikiem globalnych procesów�

Czy jest zatem wyjście z tej sytuacji? Na płaszczyźnie praktycznej problem 
prekariatu, będącego nową formą nierówności społecznych, wymaga stworze-
nia rozwiązań na poziomie międzynarodowym, na przykład prawnych, które 
by ucywilizowały działania wielkich ponadnarodowych korporacji, co się już 
dzieje� Jak jednak się okazuje, to nie tylko prywatne przedsiębiorstwa korzystają 
z pracowników o niepewnym statusie, także pracodawcy z sektora publicznego 
nie ustępują im pola� To, co miało być ułatwieniem (elastyczność, samozatrud-
nienie), zostało potraktowane jako normalne stosunki pracy� Zapanowała w tym 
względzie zupełna zgodność, niezależnie od sektora, dlatego wszelkie działania 
odwracające te tendencje są niezbędne� 

Z kolei na poziomie teorii wymaga to ponownego przedyskutowania podsta-
wowych praw jednostki� W tym znaczeniu koncepcja prekariatu przekłada się na 
politykę społeczną, przypominając, czym powinna się w swej istocie zajmować�
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— ABSTRAKT —

Zasadnicze aspekty dzisiejszej rzeczywistości 
wyznaczone są przez dominującą odmianę 
systemu społeczno-gospodarczego, który zbu-
dowany jest wokół pojęcia rozwoju (czy w ujęciu 
węższym – wzrostu gospodarczego)� Efektem 
dominacji neoliberalnej wizji gospodarki stają 
się nierówności socjoekonomiczne, prekarne 
warunki zatrudnienia, wszechogarniająca 
niepewność ludzkiej egzystencji, jak również 
rzeczywiste ograniczenia praw obywatelskich 
poszczególnych kategorii społecznych (zbywatele) 
i dewastacja środowiska naturalnego� W obliczu 
tych zjawisk zasadne zdają się pytania o granice 
i  następstwa pojęcia rozwoju gospodarczego 
z perspektywy konsekwencji społecznych albo – 
szerzej – o kierunek, w którym zmierza „postęp” 
cywilizacyjny� Niniejszy artykuł o charakterze 
poznawczym ma za zadanie: (a) eksplorację 
zagadnienia nierówności społecznych poprzez 
zastosowanie – swoiście ujętego – pojęcia cywi-

— ABSTRACT —

The essential aspects of today’s reality are 
determined by the dominant variant of socio-
economic system, which is built around the 
concept of development (whether in terms of 
narrower criteria – growth)� The result of the 
dominance of neo-liberal vision of the economy 
become socio-economic inequalities, precarious 
conditions of employment, encompassing the 
uncertainty of human existence, as well as the 
real limitations of civil rights of particular social 
categories (denizens) and the devastation of the 
environment� In the face of these phenomena, 
it seems reasonable to pose questions about 
the limits and consequences of the concept of 
economic development from the perspective of 
the social consequences, or more broadly – about 
the direction we are heading, or in other words 
– “progress” of civilization� The aim of this article 
is to (a) explore the issue of social inequalities 
through the application of the specific concept of 
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WPROWADZENIE

Jak zauważył „filozof kryzysu cywilizacji” Mikołaj Bierdiajew: „cywilizacja na 
szczytach swego rozwoju staje się barbarzyństwem” (Paprocki, 2003, s� 5)� Choć 
określenie to należałoby w ujęciu niniejszego artykułu odnieść do rzeczywistości 
zgoła odmiennej od tej, w ramach której poruszał się autor Nowego Średnio-
wiecza, to zasadnicza myśl dotycząca krytyki określonych aspektów rozwoju 
cywilizacyjnego zostaje utrzymana� 

Już na wstępie trzeba nadmienić, że samo pojęcie cywilizacji będzie ujmo-
wane w tym tekście jako metafora i przede wszystkim w kontekście – podobnie 
jak w pracy Mariana Golki (2012) – (a) współczesnego horyzontu czasowego 
oraz (b) globalnych problemów społecznych� Choć uwzględnione zostaną 
głównie – i tu odmiennie od wspomnianego socjologa kultury – determinanty 
nie-kulturowe, odnoszące się zasadniczo do wymiaru gospodarczego (a poniekąd 
także politycznego)� Warto również mieć na uwadze, że choć dyskurs na temat 
cywilizacji zazwyczaj ujmowany jest poprzez pojęcie – tak czy inaczej rozumianej 
– kultury (jak w cywilizacjach osiowych Eisenstadta (2009) czy ujęciu Spenglera 
(1990)), to analizując dysfunkcjonalny społecznie wymiar cywilizacji można 
odwołać się do krytyki „kulturalizmu” (por� Amin, 2004), o ile ten ostatni ujmuje 
się jako „głoszenie i kultywowanie w praktyce wszelkich idei, zgodnie z którymi 
poszczególne społeczności, zbiorowości, regiony świata różnią się od siebie 
odrębną, zasadniczo odmienną od innych, sobie tylko właściwą, niezbywalną 
i dla innych niedostępną kulturą narodową, etniczną, »rasową«, religijną itd� czy 
cywilizacją” (Kowalewski, 2004, s� 13)� Nie negując wielu poziomów kulturowych 
rozbieżności pomiędzy poszczególnymi – jak określał to Edward Burnett Tylor 
(1896, s� 15) – złożonymi całościami etnograficznymi, na potrzeby niniejszego 
tekstu przyjmiemy, że: „[c]ywilizacje to w istocie twory – wskutek ich rozle-

lizacji oraz (b) uściślenie tak przekształconego 
konstruktu poprzez egzemplifikację klasycz-
nych i  nowych form problemów i  wykluczeń 
społecznych, występujących w  rozwiniętych 
społeczeństwach� 

Słowa kluczowe: cywilizacja nierówności; rozwój 
społeczny; globalizacja; niepewność; zbywatele

civilization, and (b) to clarify the so transformed 
construct by exemplifying classical and new 
forms of social problems and exclusions that 
occur in developed societies�

Keywords: civilization of inequality; social 
development; globalization; uncertainty; denizens
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głości i trwałości – stosunkowo bezwładne� Są to też twory (…) mające postać 
nadsystemu wobec pomniejszych dziedzin, elementów i zjawisk kulturowych 
(np� sztuki, religii, języka czy obyczaju), politycznych i gospodarczych, które są 
przez ową nadrzędną całość w znaczący, choć trudny do rozpoznania sposób 
warunkowane” (Golka, 2012, s� 51)�

Za Fernandem Braudelem moglibyśmy dodać, że cywilizacje są w istocie 
gospodarkami, ponieważ „każda społeczność, każda cywilizacja jest uzależniona 
od czynników ekonomicznych, technologicznych, biologicznych i demograficz-
nych� O losie cywilizacji decydują warunki materialne i biologiczne� Wzrost 
i spadek liczby ludności, jej stan zdrowotny, rozkwit i kryzys gospodarczy, postęp 
techniczny czy zastój, wszystko to wpływa na stan konstrukcji kulturowej i spo-
łecznej� Ekonomia polityczna, w szerokim znaczeniu, zajmuje się tymi wielkimi 
problemami” (Braudel, 2006, s� 52)� I w podobny sposób w przedkładanym tek-
ście będzie rozumiana cywilizacja, gdzie akcent zostanie położony na jej wymiar 
społeczno-gospodarczy (por� Polanyi, 2010, s� 5, 36; Toynbee, 1947, s� 48–79), 
ażeby uwypuklić skalę nierówności społecznych występujących w dzisiejszym 
– głównie rozwiniętym – świecie (por� Piketty, 2015a; Stiglitz, 2015, s� 102–178)� 
Orientacja kulturowa nie zostaje zanegowana w  tym ujęciu (za wyjątkiem 
propozycji w postaci zderzenia cywilizacji [Huntington, 2008]), ona po prostu 
przenika, czy – jak zwykł mawiać Karl R� Popper w odniesieniu do epistemologii 
nauk przyrodniczych – impregnuje całość uniwersum cywilizacji, czyli także 
praktyk gospodarczych (por� Baumol, Litan, Schramm, 2007; Hampden-Turner, 
Trompenaars, 2003; Bell, 1998)�

W STRONĘ CYWILIZACJI NIERÓWNOŚCI

Tadeusz Kowalik w jednym z artykułów (2010; także, 1999), który został poświę-
cony cywilizacji nierówności, posłużył się cytatem zaczerpniętym od Josepha 
Schumpetera, by ukazać powiązania pomiędzy kapitalizmem a nierównościami� 
W Kapitalizmie, socjalizmie i demokracji czytamy:

„Kapitalizm nie oznacza tak po prostu, że gospodyni domowa może wpływać 
na produkcję, wybierając pomiędzy groszkiem a fasolką, albo że młody czło-
wiek może sam zdecydować, czy chce pracować w fabryce, czy na farmie, albo 
wreszcie że kierownicy zakładów uczestniczą w decyzjach, co i jak wytwarzać� 
Nie! Oznacza on natomiast schemat wartości, postawę wobec życia, cywilizację 
– cywilizację nierówności i szczęścia rodzinnego” (Schumpeter, 1995, s� 384)�
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Ten fragment w  sposób niezwykle sugestywny oddaje istotę systemu 
kapitalistycznego, istotę, która posłużyła Tadeuszowi Kowalikowi do oceny 
„ładu społecznego” w Polsce po dwudziestu latach transformacji systemowej� 
Jednak kwestia nierówności społeczno-ekonomicznych dotyczy całości formacji 
kapitalistycznej, bez względu na różnice w obrębie poszczególnych państw naro-
dowych, które przyczyniają się do wypracowania różnych odmian tego systemu 
(por� Piketty, 2015a, Piketty, 2015b)� 

Dodatkowo „system kapitalistyczny działa w oparciu o minimalny poziom 
wzajemnego zaufania i wiary w uczciwość transakcji, w związku z czym zapobie-
ganie oszustwom jest podstawowym wymogiem społecznym” (Wallerstein, 2007, 
s� 71), a cały system, łącznie z instytucjami welfare state, może być postrzegany 
jako antyspołeczny (Baranowski, 2015)� Istota cywilizacji nierówności zbu-
dowana jest na fundamencie neoliberalnie zorganizowanej gospodarki, która 
skutkuje antyspołecznym charakterem nie tylko instytucji publicznych, ale nade 
wszystko relacji społecznych� Wiąże się ściśle także z określonym planem wdraża-
nia – rzekomo – wolnorynkowych rozwiązań, które można za Gilbertem Ristem 
(2015, s� 29) określić mianem „ekonomicznej iluzji, polegającej na rozpatrywaniu 
wymiany tylko pod wąskim kątem rynku”� Na przykład „»zwolennicy zaciskania 
pasa« [austerians], jak nazywa ich amerykański ekonomista Paul Krugman, 
przeważają dziś w praktycznie każdym kraju, powszechnie głosząc swoje szal-
bierskie terapie szokowe� Czają się również w społecznościach akademickich, 
a ich ideologia jest rozpowszechniana przez uznanych ekonomistów jako jedyne 
remedium na spowolnienie i depresję gospodarki� Wielu z nich legitymizuje 
programy zaciskania pasa i dostarcza intelektualnego wsparcia dla cięć wydatków 
publicznych, zwolnień i redukcji miejsc pracy, zamykania publicznych bibliotek 
i szpitali, rozdawnictwa gruntów i nieruchomości – ponieważ to »dobre« dla 
gospodarki� Do tego stopnia, że zaciskanie pasa prowadzi w perwersyjny sposób 
do depresji i kryzysu, który ostatecznie służy interesom bogatych, pasożytniczego 
1%” (Merrifield, 2016, s� 183–184)�

W wyniku tych działań, charakteryzujących się dużym stopniem spójności 
i konsekwencji, wyłania się tytułowa cywilizacja nierówności, w której zdecydo-
wana mniejszość społeczeństwa rozporządza zdecydowaną większością zasobów, 
monopolizując szanse dostatniego życia, przy jednoczesnym demontażu buforów 
bezpieczeństwa dla tzw� klas ludowych (por� Husson, s� 2011) i niszczeniu śro-
dowiska naturalnego (por� Klementewicz, 2015)� Wszystko to odbywa się w imię 
rozwoju gospodarczego i jest – jak sarkastycznie zauważył Merrifield – „dobre” 
dla gospodarki� Jednak w rzeczywistości, jak możemy wyczytać z Raportu Oxfam 
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An Economy for the 99 percent, osiem osób posiada tyle majątku, co połowa 
najuboższych ludzi na świecie (Oxfam International, 2017, s� 2)� Cywilizacja 
nierówności w praktyce oznacza brak poczucia bezpieczeństwa dla szerokich 
kategorii społecznych zarówno w krajach najbardziej rozwiniętych, jak i roz-
wijających się� Prowadzi to do strachu, który w ujęciu Tony’ego Judta wiąże się 
ze „strachem przed zmianą, strachem przed upadkiem, strachem przed obcym 
i nieznanym światem”, co ostatecznie „podważa zaufanie i burzy współzależno-
ści, na których opiera się społeczeństwo obywatelskie” (2015, s� 21)� A przecież 
rozwój, przynajmniej intuicyjnie, miał gwarantować dobrobyt społeczny i eli-
minować negatywne konsekwencje systemów stratyfikacyjnych, powstałych na 
wczesnych etapach przeobrażeń społeczno-gospodarczych�

ROZWÓJ I JEGO GRANICE

Teoretyczne dywagacje i praktyczne rozwiązania wdrażane poprzez określone 
polityki budowane są wokół zasadniczych idei, które wyznaczają scenariusze 
działania dla poszczególnych społeczeństw� Niemniej jednak można wskazać 
bardziej uniwersalne zasady, akceptowane przez państwa funkcjonujące 
w kapitalistycznym systemie gospodarczym� Chodzi m�in� o rozwój społeczny 
(lub w węższym znaczeniu – gospodarczy), który „opisuje proces rozwijania 
się pewnego potencjału zawartego w istocie systemu” (Sztompka, 2005, s� 23)� 
W kategoriach ekonomicznych można posłużyć się pojęciem wzrostu gospodar-
czego, choć bardziej całościowym terminem jest rozwój, gdyż „zawiera elementy 
jakościowe i ogarnia przemiany w sferach gospodarki, polityki, kultury, systemu 
instytucji, ekologii, techniki, technologii itp�” (Zachorowska-Mazurkiewicz, 
2011, s� 23)� Negując wymienione obszary, tzn� ograniczając pojęcie rozwoju 
do wąsko rozumianego wzrostu gospodarczego i wskaźnika PKB (Jackson, 
2009), tracimy z pola widzenia problemy nierówności socjo-gospodarczych oraz 
związane z nimi aspekty spójności społecznej i warunków życia (zob� Wilkinson, 
Pickett, 2011)� Mając na uwadze „racjonalny” rozwój gospodarczy, nie sposób 
abstrahować od jego społecznych determinant, ponieważ sama ekonomia „bada 
procesy gospodarcze, tzn� procesy produkcji, podziału (inaczej – dystrybucji), 
wymiany i konsumpcji środków zaspokajających ludzkie potrzeby” (Milewski, 
Kwiatkowski, 2005, s� 5), a przecież te ostatnie mają „charakter społeczny, gdyż 
potrzeby poszczególnych ludzi (potrzeby indywidualne) i zbiorowości ludz-
kich (potrzeby zbiorowe) kształtują się pod wpływem warunków współżycia 
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ludzi w społeczeństwie” (Milewski, Kwiatkowski, 2005, s� 5)� W ramach samej 
ekonomii istnieją podejścia, jak np� ekonomia publiczna (public economics), 
które mogą wykorzystywać narzędzia naukowe w celu redukcji nierówności 
gospodarczych (Atkinson, 2014), potencjalnie mogące osłabić negatywne 
konsekwencje społeczne dominujących rozwiązań rynkowych� W praktyce 
dominują wciąż wolnorynkowe ujęcia procesów gospodarowania, które posłu-
gują się pojęciami homo oeconomicus, nieskończonego wzrostu, efektywności 
ekonomicznej, użyteczności itp�

Rozważając kwestię rozwoju społecznego w kontekście cywilizacji nierów-
ności, warto pamiętać o socjologicznej predylekcji do parafrazowania wszelkich 
zjawisk społecznych i quasi-społecznych, które kształtują relacje międzyludzkie 
na różnorodnych poziomach, na swój język empiryczny, odzwierciedlający 
wieloparadygmatyczną naturę tej nauki, co stanowi podstawę analizy społeczeń-
stwa jako całości� Z socjologicznego i ekonomicznego punktu widzenia – choć 
należałoby dodać, iż próby oddzielenia wszelkich podejść naukowych, a także 
normatywnych czy o charakterze doktryn praktycznych, dotyczących analizy rze-
czonego społeczeństwa, są raczej konsekwencją organizacyjno-instytucjonalnych 
zabiegów niż merytorycznych decyzji – konotacje tematyki cywilizacyjnej cha-
rakteryzują się, z jednej strony, zbyt jednostronnym uprzywilejowaniem wymiaru 
kulturowego stosunków społecznych, a z drugiej – „ekonomiczną kolonizacją” 
(economic colonization) dyskursu na temat spraw społecznych (Baranowski, 
2013)� Próbą połączenia różnych podejść w perspektywie omawianych procesów 
i zjawisk jest stanowisko Amartyi Sena, który proponuje, by ujmować rozwój 
jako wolność, gdyż istota tego pierwszego polega na „usuwaniu różnego typu 
zniewoleń, które pozostawiają ludziom niewielki wybór i niewielkie szanse reali-
zacji przemyślanego działania” (Sen, 2002, s� 10)� Owe zniewolenia rozumiane 
są szeroko, gdyż zalicza się do nich „ubóstwo oraz tyranię, skąpe możliwości 
gospodarowania oraz systematyczne społeczne represje, brak społecznych zabez-
pieczeń oraz nietolerancję czy nadmierną ingerencję państwa represyjnego” (Sen, 
2002, s� 17–18)� Podobnymi aspektami zajmował się Loïc Wacquant w książce 
Więzienia nędzy, gdzie m�in� opisał konsekwencje ekonomicznych polityk neo-
liberalnych, korespondujących z wizją Sena, gdyż zawierających następujące 
składowe: „rygoryzm budżetowy i regresję fiskalną, zmniejszenie wydatków 
publicznych, prywatyzację i  wzmocnienie uprawnień kapitału, całkowite 
otwarcie rynków finansowych i liberalizację handlu, uelastycznienie zatrudnie-
nia i redukcję zabezpieczeń społecznych” (Wacquant, 2009, s� 71)� Na domiar 
złego, dodaje francuski socjolog, „nadszedł wreszcie czas, aby rozszerzyć ten 
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porządek tak, aby objął również represywną politykę bezpieczeństwa i penalne 
traktowanie społecznych marginesów” (Wacquant, 2009, s� 71)� Mamy tu zatem 
do czynienia z najgorszym z możliwych scenariuszy, który dodatkowo stanowi 
bardzo koherentną i całościową wizję zmiany, niestety niedziałającej w służbie 
szeroko rozumianego interesu publicznego, a raczej wzmacniającej cywilizację 
nierówności�

CYWILIZACJA I GLOBALIZACJA

Do zarysowanego uprzednio szerokiego rozumienia cywilizacji według Mariana 
Golki, dodajmy ujęcie Felipe Fernándeza-Armesto (2008, s� 20), według którego 
istota cywilizacji to „typ zależności: relacje człowieka ze środowiskiem natural-
nym, przekształconym wskutek impulsu cywilizacyjnego tak, by zaspokajało jego 
potrzeby� Pod pojęciem danej cywilizacji [historyk brytyjski rozumie – M.B.] 
społeczeństwo pozostające w takiej właśnie relacji z otoczeniem”�

Powyższa, jakże indyferentna aksjologicznie, wizja cywilizacji nie oddaje 
istoty rozwoju społeczno-gospodarczego, zatrzymując się na warstwie li tylko 
definicyjnej� Zestawmy ją z ujęciem Guy’a Standinga, skupionego na bardziej 
empirycznie ujętych praktykach, który zauważył, że „neoliberalna ideologia, 
którą kierowały się poszczególne rządy od lat osiemdziesiątych, wprowadziła to, 
co nazywamy dziś globalizacją� Gospodarki, przedsiębiorstwa i jednostki były 
nakłaniane do tego, by stawać się bardziej »konkurencyjnymi« w celu odniesienia 
sukcesu w globalnej gospodarce rynkowej” (Standing, 2015, s� 39)� Jednak istot-
niejszy fakt dotyczy tego, że „rządy przeorganizowały rynki pracy tak, by uczynić 
je bardziej elastycznymi, rozmontowały instytucje solidarności społecznej, osła-
biły mechanizmy zabezpieczeń socjalnych i ekonomicznych oraz utowarowiły 
edukację, oddając ją na służbę biznesu� Te zmiany zwiększyły liczbę zbywateli, 
a prekariat nabierał konkretnego kształtu” (Standing, 2015, s� 39)� Syntetyczne 
zestawienie korzyści i kosztów globalizacji w pięciu głównych sferach zawiera 
poniższa tabela� Krytykując globalizację (por� Czapnik, 2018, s� 61–75), trzeba 
mieć na względzie także jej cechy pozytywne w obszarach: ekonomicznym, poli-
tycznym, społeczno-kulturowym, technologicznym i środowiskowym (Dreher, 
Sturm, Ursprung, 2008; Kentor, 2001; Simmons, Elkins, 2004)� Nie podlegają one 
dyskusji, lecz bilans „zysków i strat” związany z procesami globalizacyjnymi musi 
uwzględniać rzeczywiste następstwa dla wielu podmiotów będących elementem 
tego skomplikowanego układu zależności (por� Bauman, 2018)� 
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Tabela Pozytywne i negatywne skutki globalizacji

WYMIAR GOSPODARCZY

Skutki pozytywne Skutki negatywne

– podniesienie poziomu życia i konsumpcji
– „wolny” handel, pobudzanie eksportu i inwestycji 
zagranicznych
– wzrost gospodarczy i tworzenie nowych miejsc 
pracy

– nierówności dochodowo-majątkowe, 
przestępczość
– wzrost agresywnej konkurencji i roli dużych 
korporacji
– kryzysy ekonomiczne, offshoring, outsourcing, 
prekarne warunki pracy, finansjalizacja gospodarki

WYMIAR POLITYCZNY

Skutki pozytywne Skutki negatywne

– demokratyzacja systemów politycznych
– upowszechnienie praw człowieka
– instytucjonalizacja relacji międzynarodowych

– ograniczenie suwerenności państw naro-
dowych i konflikty zbrojne w „imieniu” idei 
demokratycznych 
– odmienne standardy i nierówne traktowanie 
podmiotów, terroryzm
– asymetryczne relacje pomiędzy państwami, 
konflikty etniczne

WYMIAR SPOŁECZNO-KULTUROWY

Skutki pozytywne Skutki negatywne

– dostęp do usług publicznych, oświaty, ochrony 
zdrowia i kultury 
– kwestia równouprawnienia (m.in. płci, pochodze-
nia etnicznego, wyznania)
– transformacja czasoprzestrzeni

– utowarowienie relacji społecznych
– zanikanie odmienności kulturowych, 
macdonaldyzacja
– zmiana form relacji społecznych 

WYMIAR TECHNOLOGICZNY

Skutki pozytywne Skutki negatywne

– rozwój nowych technologii teleinformacyjnych 
i automatyzacja produkcji
– zmiany w komunikacji (oraz transporcie dóbr 
i surowców), logistyka

– digital divide
– patenty ograniczające dostęp do nowych techno-
logii, nowe formy grodzeń

WYMIAR ŚRODOWISKOWY

Skutki pozytywne Skutki negatywne

– ochrona środowiska naturalnego i zagrożonych 
gatunków
– koncepcje bezpieczeństwa żywnościowego

– eksploatacja surowców naturalnych, ograniczanie 
bioróżnorodności i tradycyjnego rolnictwa
– zanieczyszczanie i skażenie środowiska natural-
nego, prywatyzacja świata przyrody
– zmiany klimatyczne

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Baranowski, 2014; Ślusarczyk 2010, s� 27–29� 
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Niektórzy badacze, jak np� Hans-Peter Martin i Harald Schumann (2000, 
s� 15), utrzymywali w perspektywie wymiaru politycznego, że „globalizacja staje 
się pułapką dla demokracji”, gdyż „tylko naiwni teoretycy lub krótkowzroczni 
politycy sądzą, że można, tak jak się to dzieje obecnie w Europie, rok w rok 
pozbawiać pracy i socjalnego bezpieczeństwa miliony ludzi, nie płacąc za to 
kiedyś rachunku politycznego� To nie może się udać� Inaczej, aniżeli w ekono-
micznej logice działania koncernów, nie ma w demokratycznie urządzonych 
społeczeństwach tzw� surplus people, zbędnych obywateli� Przegrywający mają 
swój głos i zrobią z niego na pewno użytek” (Martin, Schumann, 2000, s� 15)�

W kontekście dyskusji nad globalizacją i jej (domniemanym) wpływem na 
rosnące nierówności dochodowe i majątkowe Göran Therborn, odnosząc się 
do jednego z raportów OECD, zauważył, że „nie stwierdzono istotnego wpływu 
ogólnej globalizacji handlu na wzrost rozpiętości dochodów, chociaż pewną 
rolę odegrał tu import z krajów, w których płace są niskie” (Therborn, 2015, 
s� 170)� Ten sam raport, w którym wykorzystano dane ekonometryczne, sugeruje, 
że „do wzrostu nierówności w krajach członkowskich [OECD] doprowadziły 
przede wszystkim niższy poziom uzwiązkowienia, słabsza ochrona pracowników 
(np� coraz częstsze zawieranie umów czasowych, zwiększających niepewność 
zatrudnienia), niższe zasiłki dla bezrobotnych, mniej redystrybucyjna polityka 
podatkowa i deregulacja rynków finansowych” (Therborn, 2015, s� 170)� Tenden-
cje powyższe idą ze sobą w parze, a ich początków można dopatrywać się w spo-
łeczeństwach przemysłowych (por� Atkinson, 2015, s� 264), gdzie następowało 
natężenie i gwałtowność zróżnicowania konfliktów klasowych (Dahrendorf, 2008 
[1959])� Konsekwencją – opisywanych przez niemiecko-brytyjskiego socjologa 
– konfliktów społecznych (które przyjmowały postać dominacji kapitału nad 
światem pracy), pod koniec XX wieku, było upowszechnienie neoliberalnego 
ładu gospodarczego w większości rozwiniętych i rozwijających się krajów (por� 
Hardy, 2012; Robison, 2006)�

Dla porządku dodajmy poręczne rozróżnienie, którego dokonał Ulrich Beck 
(2000, s� 9–11), wyodrębniając globalizację (globalization), globalność (globality) 
oraz globalizm (globalism)� Ostatni termin (globalizm) odnosi się do wymiaru 
gospodarczego przemian, w wyniku których postrzegamy globalność, tj� życie 
w społeczeństwie światowym, jako powszechną formę zjednoczenia wszelkich 
obszarów globu� Owo zjednoczenie według Becka nie oznacza bynajmniej 
zintegrowania systemu, ponieważ zależności w obrębie relacji pomiędzy pań-
stwami rdzenia, półperyferii i peryferii są powszechnie znane, podobnie jak 
rozpoznany jest generalny mechanizm wymiany nieekwiwalentnej pomiędzy 
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krajami, opisany przez Immanuela Wallersteina� Samo pojęcie globalizacji zaś 
odnosi się do procesu zmiany społecznej, w wyniku której przekształcana zostaje 
na skutek wielopoziomowych mechanizmów współzależności i sprzężeń różnych 
podmiotów rola państw narodowych (por� Fiss, Hirsch, 2005, s� 29–52)�

Charakteryzując „globalizm” lub – jak sam to ujął – „tak zwaną globalizację”, 
David Graeber zauważył, że polegała ona na „zamykaniu coraz większej liczby 
mieszkańców globu za zmilitaryzowanymi granicami państw i na stopniowym 
rozmontowywaniu zabezpieczeń społecznych w obrębie tych granic” (2016, s� 41)� 
Przyczyniało się to stopniowo, acz systematycznie, do wzrostu nierówności spo-
łecznych w ramach i pomiędzy poszczególnymi państwami narodowymi� Wol-
ność przemieszczania się czy komunikacji, tak często utożsamiana z namacalną 
konsekwencją globalizacji, dostępna jest nielicznym, eufemistycznie określanym 
za pomocą nieprecyzyjnego terminu klasy średniej (por� Marody, 2015, s� 38–55)� 
Zaś istota „globalizacji”, tj� „wolny handel” i „wolny rynek”, stanowiły – według 
Graebera (2016, s� 43) – „świadome budowanie pierwszego w historii, rzeczywi-
ście działającego systemu biurokratycznej administracji na skalę całej planety”� 
Systemu, który za pomocą „finansjalizacji, przemocy, technologii [oraz] zatarcia 
granic między państwowym i prywatnym” (Graeber, 2016, s� 58), nie tylko nie 
eliminował istniejących nierówności pomiędzy krajami, ale rozwijał je w tak 
kuriozalnym i wyrachowanym kierunku, że „plany zagospodarowania terenu 
w Nepalu czy organizacji służby zdrowia w Nigerii powstają dziś w Zurychu albo 
w Chicago” (Graeber, 2016, s� 43–44)�

NIEPEWNOŚĆ EGZYSTENCJI I ZBYWATELE

Do powyższej tezy Hansa-Petera Martina i Haralda Schumanna można sfor-
mułować szereg zastrzeżeń, podkreślając, iż tzw� „zbędni obywatele” nie tylko 
istnieją i liczba ich rośnie, ale nade wszystko nie widać ich zorganizowanej 
mobilizacji w celu – użyjmy Mannheimowskiego określenia – rozsadzenia ist-
niejącej rzeczywistości� Jeżeli założymy, że zbywatelem – pojęcia tego używa Guy 
Standing – można się stać na wiele sposobów, a ta specyficzna kategoria osób 
nieposiadająca „prawa do posiadania praw” (Standing, 2015, s� 13) charakteryzuje 
się brakiem spójności ideologicznej, to zrobienie użytku z prawa głosu nie brzmi 
przekonująco� Otóż, dysfunkcjonalne i oparte na wycofaniu postawy zbywateli, 
którzy w dużej części rekrutują się z prekariatu, mogą być „rozgrywane” przez 
radykalno-populistyczne ugrupowania lub organizacje, bądź po prostu – mogą 



55Mariusz Baranowski : Cywilizacja nierówności

nie dysponować czynnym prawem wyborczym� Musimy uwzględnić fakt, iż 
niepewność per se „rodzi choroby społeczne, uzależnienia i anomiczną obawę� 
Więzienia się przepełniają� Kompanie Robin Hoodów tracą poczucie humoru, 
a na scenie politycznej szerzą się siły ciemności” (Standing, 2014, s� 136)� Stąd 
niektórzy badacze upatrują szanse mobilizacji tych „niebezpiecznych klas” poza 
instytucjonalnym wymiarem wyborów, mówiąc nawet o kontrdemokracji, która 
w rzeczywistości „nie jest (…) przeciwieństwem demokracji� To raczej jedna 
forma demokracji, która przeciwstawia się innej formie, demokracja władz 
pośrednich, rozsianych po całym ciele społecznym, demokracja zorganizowanej 
nieufności pod adresem demokracji legitymizowanej procesem wyborczym” 
(Rosanvallon, 2011, s� 11)� W takiej formule kontrdemokracji zbywatele nie 
są zmarginalizowanymi, „wybrakowanymi” obywatelami, a wręcz przeciwnie 
– nabierają ograniczonej, ale jednak, podmiotowości (pomimo formalnego 
braku określonego typu praw)� Tymczasem repertuar sposobów stawania się 
zbywatelem jest dość obszerny, co ogranicza entuzjazm względem możliwości 
„włączenia” surplus people w obieg rzeczywistych procesów decyzyjnych� Guy 
Standing w następujący sposób scharakteryzował możliwe praktyki przekształ-
cania obywateli w zbywateli: 

„Można zablokować im możliwość uzyskiwania praw za pomocą ustaw, 
regulacji lub nierozliczanych przez nikogo [non-accountable] działań biurokracji 
państwowej� Można podnieść koszty związane z utrzymaniem praw� Ludzie mogą 
stracić prawa na skutek zmiany statusu – jako pracowników, mieszkanek itp� 
Mogą być pozbawieni prawa w wyniku odpowiedniego postępowania prawnego� 
Mogą de facto stracić prawa bez rzetelnego procesu sądowego, nawet jeżeli de 
iure wciąż je posiadają� Mogą także utracić je, nie podporządkowując się różnym 
moralistycznym normom, prowadząc taki styl życia lub wyznając taki zestaw 
wartości, który ustawia ich poza zakresem ochrony” (Standing, 2015, s� 13)�

Spektrum możliwych praktyk wykluczania społecznego w XXI wieku, a co się 
z tym wiąże – upowszechnienia niepewnej egzystencji podmiotów społecznych, 
nie tylko jest (sic!) „imponujące”, ale w rzeczywistości stanowi zaprzeczenie 
i wyrugowanie wielowiekowej walki o prawa obywatelskie, polityczne i społeczne� 
Emancypacyjne osiągnięcia poprzednich pokoleń ustępują cywilizacji nierówno-
ści, a cały proceder odbywa się w atmosferze „milczenia głównych ofiar obecnego 
kryzysu”, co według Alaina Touraine’a (2013, s� 46) stanowi „jedno z najbardziej 
zaskakujących zjawisk współczesnego świata” (por� Baranowski, 2016)�
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OBSZARY NIERÓWNOŚCI I (NOWE) PROBLEMY SPOŁECZNE

Nierówności dochodowo-majątkowe, generujące podstawową oś podziałów 
społecznych i prowadzące do sytuacji, w której „nie tylko najbogatsi bogacą się 
najszybciej, ale także biedni są coraz biedniejsi” (Stiglitz, 2015, s� 71), posiadają 
szereg bardziej lub mniej widocznych konsekwencji� Razem z systemem zgloba-
lizowanej gospodarki rynkowej transformującej się w społeczeństwo rynkowe 
(Jessop, 2008, s� 335) wyłaniają się wielopoziomowe struktury zależności, będące 
następstwem nie tylko prywatyzacji zasobów wspólnych, ale także komodyfikacji, 
tj� utowarowienia coraz to nowych sfer życia� Cywilizacja nierówności, choć 
stanowi w tym tekście metaforę, przybiera bardzo konkretne formy w uwarun-
kowanych niesymetrycznością dochodowo-majątkową kontekstach� Niektóre 
z nich są dobrze rozpoznane, jak na przykład kwestia mieszkaniowa, choć także 
one podlegają przeobrażeniom i na nie nakładają się „nowe” postacie „poczucia 
zagrożenia i nie-bezpieczeństwa [un-safety]” (Bauman, 2018, s� 43)� Grodzone 
osiedla z rozbudowaną infrastrukturą i ich wpływ na przestrzeń publiczną są 
dobrze przeanalizowane, lecz dysproporcje pomiędzy zamożnymi i biednymi 
przyjmują coraz to nowsze oblicza, jak w przypadku prywatnej policji� Jeśli jesteś 
mieszkanką bogatej dzielnicy Londynu i stać cię na wydatek rzędu 200 funtów 
miesięcznie, możesz liczyć na bezpośrednią linię telefoniczną do lokalnego 
funkcjonariusza i inne technologiczne ułatwienia (Powell, 2018)� 

Pozostała część społeczeństwa doświadcza ubóstwa energetycznego (fuel 
poverty), także w rozwiniętej gospodarczo Wielkiej Brytanii, gdzie ponad 2,3 
mln rodzin nie stać na ogrzanie mieszkania (Elgot, 2016)� Trudno o bardziej 
wymowne przykłady nierówności w dostępie do dobrobytu społecznego, szcze-
gólnie w przypadku rozwiniętych gospodarczo państw� A pamiętać trzeba, że 
ubóstwo energetyczne ma „negatywny wpływ na zdrowie fizyczne, głównie dzieci, 
osób starszych i chorych”, „na zdrowie psychiczne”, nie zapominając o kwestii 
„zadłużania gospodarstw domowych”, „wpływu na degradację budynków” oraz 
„na zwiększenie emisji CO2” (Figaszewska, 2009, s� 7; Szamrej-Baran, 2016, s� 89)�

Oprócz warunków mieszkaniowych bardzo ważnym problemem społecznym, 
w którym uwidaczniają się postępujące nierówności, jest kwestia zróżnicowania 
dostępu do służby zdrowia i – bezpośrednio z tym związane – zagadnienie stanu 
zdrowia społeczeństwa� Ograniczony dostęp do lekarzy specjalistów kontra-
stuje z lansowaną wizją wolnorynkowego rozwoju społeczno-ekonomicznego, 
szczególnie w postaci teorii skapywania (trickle-down theory), racjonalizującej 
pozycję najbogatszych i najbardziej uprzywilejowanych warstw społeczeństwa� 
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Jak zauważył prowokacyjnie Slavoj Žižek (2012, s� 89), „coś jest nie tak ze świa-
tem, w którym obiecują ci nieśmiertelność, ale nie mogą wydać trochę więcej 
pieniędzy na służbę zdrowia”� A brak tych pieniędzy w połączeniu z deficytem 
spójnych i postępowych polityk zdrowotnych skutkuje dramatycznymi konse-
kwencjami m�in� w obszarze braku pomocy psychologicznej i psychiatrycznej, 
czy dentystycznej� Jeśli chodzi o tę ostatnią, to w Stanach Zjednoczonych, „[w]
edług szacunków federalnych ponad 50 milionów Amerykanów żyje w społecz-
nościach, które borykają się z federalnym niedoborem specjalistów dentystycz-
nych” (Otto, 2018)� Zaś osoby dobrze sytuowane mogą liczyć na szeroki wachlarz 
prywatnych klinik oferujących „hollywoodzki uśmiech”� W tym zestawieniu nie 
chodzi bynajmniej o deprecjonowanie prywatnych gabinetów stomatologicz-
nych, ale o krytykę antyegalitarnego systemu, który pozostawia najbardziej 
potrzebujących pomocy samym sobie (a przecież wydatki na Medicaid i Medi-
care w Stanach Zjednoczonych leżą w gestii politycznych decyzji – przynajmniej 
formalnie – reprezentantek i reprezentantów całego społeczeństwa, a nie tylko 
najzamożniejszych jego przedstawicieli)�

Do powyższych egzemplifikacji cywilizacji nierówności w dobie rozwoju 
gospodarczego i technologicznego można dodać wyśmienicie udokumentowane 
nierówności edukacyjne (Giroux, 2012), stanowiące we współczesnych czasach 
trzon innych typów wykluczeń i marginalizacji (Leathwood, Archer, 2004)� 
Wpływają one bowiem na sytuację na rynku pracy, a zatem determinują szanse 
życiowe jednostek czy całych grup społecznych, które coraz częściej określa się 
nie terminem dobrostanu (well-being), a raczej zło-stanu (ill-being)� To ostatnie 
sformułowanie, które można przełożyć jako złe funkcjonowanie (Kanasz, 2015, 
s� 10), wiąże się z nowymi określeniami, dobitnie charakteryzującymi kondycję 
i warunki funkcjonowania młodych ludzi zarówno w najbardziej, jak i najmniej 
rozwiniętych społeczeństwach� Stąd w badaniach pojawiają się konstrukty typu: 
NEET (Neither in Employment nor in Education and Training), NINJA (No 
Income, No Jobs and No Assets), „pokolenie bumerangów” (Stiglitz, 2015, s� 84), 
czy nowa grupa społeczna „dwudziewiątkowców”, czyli niemających pracy od 
ponad 99 tygodni (Stiglitz, 2015, s� 80)� Takie określenia, jak „prekariat” czy „pra-
cujący biedni” (working poor), bardzo szybko zinternalizowaliśmy i oswoiliśmy 
się z ich obecnością i konsekwencjami�

Rzadziej dostrzegane są nierówności w obszarze komunikacyjnym (wyklucze-
nie komunikacyjne), lecz posiadają one równie doniosłe następstwa społeczne, 
jak wymienione wyżej rodzaje� Według raportu UniRegio. Centrum Studiów 
Regionalnych, na „1650 miejscowości wiejskich w woj� pomorskim w prawie 400 
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w ogóle nie funkcjonuje żaden publiczny transport� W przypadku ponad 90 miej-
scowości czas dojścia do najbliższego przystanku wynosi ponad 60 minut (…)� 
Z kolei w weekendy żaden publiczny środek transportu nie dociera do prawie 
połowy miejscowości na Pomorzu” (Ostrowski, 2016)� Osoby mieszkające na 
terenach wykluczonych, gdzie prywatne firmy przewozowe nie wypełniają luki 
komunikacyjnej, skazane są albo na zakup – o ile je stać – własnego samochodu, 
albo na poważne utrudnienia w dotarciu do pracy, lekarza czy biblioteki�

Niepełnosprawność nie jest nowym zjawiskiem, ale sposób traktowania osób 
z niepełnosprawnością przez współczesne reżimy wolnorynkowe, kierujące się 
zasadą welfare-to-work, ukazuje niezwykłą premedytację neoliberalnej wizji 
gospodarki i kreowanych przez nią stosunków społecznych� Nie wchodząc 
w szczegóły zmian prawnych, które znacząco utrudniają życie tej najsłabszej gru-
pie społecznej, wystarczy wspomnieć dziesięcioletni plan rządu brytyjskiej Nowej 
Partii Pracy, który dotyczył „zredukowania liczby otrzymujących świadczenia 
dla niepełnosprawnych o milion – z 2,8 mln – twierdząc, że w ten sposób więcej 
ludzi zostanie popchniętych do pracy” (Standing, 2015, s� 259)� W kontekście tak 
„bezwzględnych” projektów, realizowanych przez przedstawicieli społeczeństwa 
jednej z najbogatszych gospodarek świata, aż trudno pomyśleć, jaki los czeka 
tych, którzy nie są w stanie pracować i znajdą się wśród owego miliona „zbędnych 
obywateli”�

Konsekwencjom rozwoju technologicznego w medycynie i naukach przy-
rodniczych, którymi wielu komentatorów tak się zachwyca, David Graeber 
przeciwstawia surową ocenę, stwierdzając, że „do dziś nie umiemy wyleczyć 
raka ani kataru”, choć „spektakularnymi przełomami w medycynie okazały się 
farmaceutyki: Prozac, Zoloft i Ritalin – stworzone jakby specjalnie po to, abyśmy 
w obliczu nowych zawodowych wymagań doszczętnie nie zwariowali i mogli 
funkcjonować w miarę normalnie” (Graeber, 2016, s� 164; por� Kamieński, 2018; 
Olszewski, 2018)� A i tak trudno zapomnieć o nierównościach wymienionych 
powyżej, a także tych, uwidaczniających się w obliczu śmierci (tzw� mortality 
inequality – zob� Peltzman, 2009, s� 175–190) czy analfabetyzmu� O tym ostatnim 
zjawisku Jeremy Rifkin pisał już w 1995 (wyd� pol� 2001, s� 58), podkreślając, że 
„90 milionów Amerykanów jest tak słabo wykształconych, że nie potrafi nawet 
napisać krótkiego listu do banku (…), znaleźć w rozkładzie jazdy autobusów 
godziny odjazdu w sobotę, lub za pomocą kalkulatora obliczyć, o ile przeceniono 
dany towar w sklepie”�
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PODSUMOWANIE

Brak pogłębionych refleksji na temat teoretycznych i praktycznych granic roz-
woju społeczeństwa, szczególnie w aspekcie gospodarczym oraz towarzyszących 
mu konsekwencji w wymiarach pozaekonomicznych, skutkuje rozrostem cywi-
lizacji nierówności, na którą składają się nierówności życiowe, egzystencjalne 
i zasobów (zob� Therborn, 2015, s� 60–65)� Te trzy rodzaje nierówności dokonują 
w sposób systematyczny transformacji całości ukonstytuowanych ładów spo-
łecznych, u podstaw których znajdowały się określone idee (np� egalitaryzmu 
społecznego)� Mniejsza o to, że nigdy nie zostały owe idee w pełni wprowadzone 
w życie, choć historia ruchów społecznych czy szerzej rozumianych mobilizacji 
nie pozbawiona była znaczących sukcesów� Thomas H� Marshall argumentował, 
że prawa obywatelskie były zdobyczą XVIII wieku, prawa polityczne stanowiły 
osiągnięcie XIX wieku, zaś XX wiek dostarczył praw społecznych, które właściwie 
oznaczały dopełnienie i pełne zmaterializowanie wcześniejszych dokonań� Jeżeli 
przyjmiemy do wiadomości, iż „wykrystalizowany w erze globalizacji neolibera-
lizm wytworzył model społeczeństwa oparty na różnych poziomach członkostwa, 
[a] co najgorsze, temu selektywnemu podejściu do praw towarzyszyła ich klasowa 
przebudowa” (Standing, 2015, s� 14), w istocie podważająca zdobycze minionych 
pokoleń, ponieważ „niedostatek ekonomiczny współwystępuje z upośledzeniem 
społecznym i politycznym” (Kaźmierczak-Kałużna, 2012, s� 149), to obraz cywi-
lizacji nierówności jawi się w całej krasie�

Cywilizacja nierówności to rodzaj nadsystemu wprowadzającego głębokie 
kontrasty, gdzie obok enklaw szczęścia i dostatku (także pełni praw obywatelskich 
i politycznych) współistnieją „kultury wyrzutków społecznych” (Rifkin, 2001, 
s� 13), realizujących swoją wizję „dobrobytu” za pomocą wszelkich dostępnych 
sposobów� W konsekwencji ci „nędzarze” i „ludzie zdesperowani” wkraczają 
niejednokrotnie na drogę przestępczą, stając się „ważnymi innymi” dla wciąż 
rosnącej populacji wykluczonych i zmarginalizowanych (pozbawionych pracy, 
opieki medycznej, dostępu do edukacji umożliwiającej awans społeczny itp�)�

Przywoływany już Marian Golka stwierdził, że „nasz świat nie jest tak dosko-
nały, by pozostawić go samemu sobie, ale nie jest też aż tak zły, by nie warto 
było troszczyć się o niego, ulepszać go, naprawiać” (Golka, 2012, s� 9)� Słowa te 
mogą stanowić pozytywną konkluzję, wyznaczającą potrzebę krytycznej analizy 
dominujących współcześnie mechanizmów gospodarczych, by w następstwie 
tej koncepcyjnej pracy wdrażać praktyczne scenariusze przebudowy nie tylko 
sytemu gospodarczego, ale także relacji społecznych (Marody, 2015), wzmacnia-
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jących wspólnotę i wrażliwych na otaczający nas ekosystem� Rozwój społeczny 
winien nade wszystko przyczyniać się do osłabienia i eliminacji nierówności 
szans, majątków i dochodów (ponieważ wówczas poprawia się jakość życia 
społecznego i kondycji zdrowotnej mieszkańców, na co empiryczne dowody 
dostarczyli m�in� Richard Wilkinson i Kate Pickett (2011)), przy jednoczesnej 
ochronie przyrody, od której jesteśmy wszyscy zależni� Zmiany są nieuniknione, 
społeczeństwa ewoluują, w sposób niezwykle dynamiczny przekształcają się 
warunki technologiczne, w których funkcjonujemy� Wyzwanie dla nauk spo-
łecznych i humanistycznych stanowi takie wpływanie na zmianę społeczną, aby 
służyła ona redukcji cywilizacji nierówności i przyczyniała się do systematycz-
nego wzrostu egalitaryzmu, skutkującego poprawą jakości życia społecznego 
najszerzej ujętej wspólnoty�

Postulując porzucenie abstrakcyjnych dywagacji na temat całkowitej równo-
ści, Amitai Etzioni w Aktywnym społeczeństwie zwięźle podsumowuje, że „[p]
rawdziwym zadaniem, jakie stoi przed teoriami kierownictwa społecznego, jest 
dookreślenie warunków, w jakich wielką nierówność można w istotny sposób 
zmniejszyć” (2012, s� 473)� Jest to o tyle istotne, gdyż dominujące kapitalistyczne 
społeczeństwa demokratyczne, które rzekomo miały doprowadzić do końca 
historii, opowiadają się za konsensusem nieegalitarnym, wytwarzającym 
zbiorowości pasywne i wyalienowane (zob� Etzioni, 2012, s� 474), zaprzeczające 
deklaratywnej „podmiotowości” i „samorządności” tychże� 
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KONTRAKT SPOŁECZNY W KONCEPCJI PAŃSTWA 
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THE SOCIAL CONTRACT IN THE CONCEPT  
OF DEVELOPMENTAL STATE: THE CASE OF EAST ASIA
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— ABSTRAKT —

Koncepcję państwa rozwojowego uznaje się za 
kluczową w historycznym procesie modernizacji 
gospodarek wschodnioazjatyckich� Jednym z klu-
czowych jej elementów jest kontrakt społeczny, 
definiujący wzajemne powiązania uczestników 
procesów rozwojowych: elity politycznej, biuro-
kracji gospodarczej, społeczeństwa oraz sektora 
biznesowego� Ich interakcja jest zdefiniowana 
poprzez pojęcie „osadzonej autonomii”� Społe-
czeństwo i biznes mogą wpływać na państwo 
poprzez instytucjonalnie umocowane kanały 
komunikacji; niemniej jednak państwo pozostaje 
w  dużym stopniu autonomiczne w  procesie 
podejmowania decyzji dotyczących polityki 
rozwojowej oraz budowy instytucji, co w rezul-
tacie umożliwia pomnażanie zasobów� Państwo 
funkcjonuje poprzez koalicje, mające po pierwsze 
za zadanie osłabienie pozycji społeczeństwa, ale 
jednocześnie upodmiotowienie pewnych jego 
elementów; po drugie włączenie w  procesy 
rozwojowe części sektora biznesowego poprzez 
stworzenie sojuszu państwa i biznesu�

— ABSTRACT —

The concept of the developmental state is 
considered to be the framework for the his-
torical process of modernisation of the East 
Asian economies� One of its key elements is social 
contract, defining the relational aspects between 
the participants of the development process: the 
political elite, economic bureaucracy, society, the 
business sector� Their interaction is defined by 
the concept of “embedded autonomy”� Society 
and the business sector can influence the state 
through institutional channels; nevertheless, 
the state remains largely autonomous in the 
decision-making process regarding development 
policy and institution building, which allows for 
an increase in wealth� The state operates through 
coalitions aimed at, firstly, weakening the society 
and, at the same time, empowering some of its 
components; secondly, incorporating business 
into the development process by creating a state-
business alliance� 
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WSTĘP

Koncepcja państwa rozwojowego jest teoretyczną podstawą do budowania specy-
ficznych struktur politycznych i instytucjonalnych, których głównym zadaniem 
jest tworzenie warunków dla przyspieszenia rozwoju społeczno-gospodarczego 
w krajach słabo rozwiniętych, tak aby w relatywnie krótkim okresie mogły one 
nadrobić zaległości rozwojowe wobec wysoko rozwiniętych państw zachodnich� 
Dynamizacja procesów rozwojowych następuje poprzez uprzemysłowienie� 

Jedną z dominujących cech koncepcji jest specyficzny kontrakt społeczny, 
który określa zasady interakcji i role poszczególnych uczestników procesu uprze-
mysławiania, mianowicie państwa wraz z jego biurokracją odpowiedzialną za 
kwestie rozwojowe, społeczeństwem i jego różnymi warstwami oraz sektorem 
biznesowym� Poniższy artykuł analizuje relacje pomiędzy państwem a społeczeń-
stwem z jednej strony a państwem i biznesem z drugiej w procesie uprzemysła-
wiania� Część pierwsza jest opisem koncepcji państwa rozwojowego, w tym jego 
istotnych elementów, takich jak uprzemysłowienie i kontrakt społeczny� Część 
druga analizuje relacje pomiędzy państwem a społeczeństwem, natomiast część 
trzecia egzaminuje przymierze państwa z biznesem�

PAŃSTWO ROZWOJOWE, UPRZEMYSŁOWIENIE  
I KONTRAKT SPOŁECZNY

Koncepcja państwa rozwojowego sięga swoimi korzeniami drugiej połowy XIX 
w� i wydarzeń w Europie i Azji� Otto von Bismarck jako kanclerz Rzeszy wpro-
wadził szereg regulacji prawnych dotyczących systemu ubezpieczeń społecznych 
i systemu emerytalnego, co stworzyło pierwsze podwaliny dla późniejszego 
państwa opiekuńczego w kapitalistycznej Europie Zachodniej� Wyznaczył w ten 
sposób nową rolę państwa wobec społeczeństwa jako gwaranta nie tylko poli-
tycznego porządku, ale i społecznej stabilności� W tym samym czasie poważne 
przemiany systemowe i instytucjonalne zachodziły w Japonii� W okresie Meiji 
(1868–1912) Japonia przeszła rewolucyjne zmiany od samoizolującego się 

Słowa kluczowe: rozwój; Azja Wschodnia; 
kontrakt społeczny; uprzemysłowienie; państwo 
rozwojowe

Keywords: development; East Asia; social con-
tract; industrialization; developmental state 
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państwa feudalnego, kierowanego przez regentów szogunów, do regionalnego 
imperium o kapitalistycznej gospodarce (Maddison, 2007)� Zmiany roli i pozycji 
państwa oraz mechanizmów gospodarczych były inspirowane po części zmia-
nami w Rzeszy Niemieckiej� Japoński premier Ito Hirobumi kilkakrotnie odbył 
misje badawcze do Europy i Stanów Zjednoczonych, aby studiować tamtejsze 
instytucje, prawodawstwo i działania władz wykonawczych� Ówczesne reformy 
w Japonii stworzyły podwaliny dla systemowych i instytucjonalnych regulacji, 
które później określono mianem państwa rozwojowego�

Sama koncepcja narodziła się wraz z publikacją Chalmers’a Johnsona (1982) 
pod tytułem MITI and the Japanese Miracle: The Growth of Industrial Policy, 
1925–1975� W swojej pracy Johnson wykazał korelację pomiędzy rozwiązaniami 
instytucjonalnymi a sukcesem rozwojowym� Japonia, w dużej mierze rolniczy 
i  raczej niezamożny kraj, staje się bogatą, wysoko rozwiniętą gospodarką 
w dużo krótszym okresie, niż miało to miejsce w państwach Europy Zachodniej 
i Ameryki Północnej� Analiza Johnsona dotycząca Japonii została następnie 
wsparta studiami nad Koreą Południową Alice Amsden (1989) i Bruca Cumingsa 
(1984) i nad Tajwanem Roberta Wade’a (1990)� Sukcesy państw rozwojowych 
Azji Wschodniej to fenomen drugiej połowy XX w� To okres od lat 50� do 80� 
uznawany jest za ten, w którym kandydaci tzw� konsensusu czy też azjatyckiej 
trójki – Japonia, Korea Południowa i Tajwan – dokonały największego skoku 
cywilizacyjnego� Okres szybkiego wzrostu Japonii przypada na dekady lat 50�, 
60� i 70�, natomiast Korei Południowej i Tajwanu – na lata 60�, 70� i 80� 

W literaturze przedmiotu państwo rozwojowe jest często utożsamiane z pro-
cesem uprzemysławiania, kierowanym przez państwo (ang� state-led industriali-
sation)� Przykładowo Evans (1995) twierdzi, iż koncepcja leży u strukturalnych 
podstaw angażowania państwa w proces transformacji przemysłowej i że władze 
państw rozwojowych nie tylko kierowały tymże procesem, ale przede wszystkim 
były jego głównym sprawcą� Woo-Cumings (1999) traktuje koncepcję państwa 
rozwojowego jako wytłumaczenie dla dynamicznego uprzemysławiania Azji 
Wschodniej� Johnson (1982) w określanej za przełomową analizie sukcesów 
gospodarczych Japonii – głównego przedstawiciela koncepcji państwa rozwo-
jowego – skoncentrował się właśnie na procesie uprzemysławiania� 

Wśród państw rozwojowych proces uprzemysławiania rozpoczął się od poli-
tyki substytucji importu (ang� import substitution industrialisation – ISI), zgodnie 
z którą zwiększano rodzimą produkcję, aby zastąpić na rynku dobra importowane 
towarami wytwarzanymi lokalnie� Zgodnie z opinią Haggarda (1990) „ISI może 
pojawić się w sposób naturalny, jako wynik problemów w bilansie płatniczym, 
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efekt przerw w dostawach/podaży, związanych np� z wojną, albo ze względu na 
rozwój rynku wewnętrznego� ISI rozwija się dzięki próbom niwelowania pro-
blemów związanych z bilansem płatniczym, w szczególności poprzez kontrolę 
handlu i wymiany walut, oraz przez politykę przemysłową zaprojektowaną tak, 
aby podnieść stopę zwrotu z [rodzimej] produkcji przemysłowej” (Haggard, 1990, 
s� 26)� Haggard (1990) rozróżnia trzy fazy ISI; w pierwszej dochody państwa 
pochodzą z eksportu dóbr niskoprzetworzonych� Z zagranicznych kredytów 
finansowany jest zakup komponentów i maszyn� Import służy zatem rozwojowi 
lokalnego wytwórstwa� W fazie drugiej utrzymuje się uzależnienie od eksportu 
surowców i żywności oraz od kredytów zagranicznych, gdyż inwestycje poczy-
nione w moce wytwórcze powodują wzrost zapotrzebowania na komponenty� 
Faza trzecia charakteryzuje się tym, iż polityka substytucji importu zostaje 
uzupełniona przez wzrost produkcji przemysłowej ukierunkowanej na eksport� 
Zatem ISI stopniowo przechodzi w industrializację zorientowaną na produkcję 
eksportową (ang� export-orientated industrilisation – EOI)� EOI jest uważana za 
kluczową w polityce rozwojowej, z uwagi na to, iż wysoka dynamika wzrostu 
gospodarek państw rozwojowych była możliwa w dużej mierze dzięki zwięk-
szaniu eksportu, a eksport był możliwy dzięki zakrojonym na szeroką skalę 
działaniom wspierającym, zarówno produkcję eksportową, jak i sam proces 
sprzedaży za granicą� Ponadto EOI powodowała powstanie strukturalnej zależ-
ności państwa wdrażającego jej zapisy ze światową gospodarką, gdyż ta ostatnia 
stawała się rynkiem zbytu dla produkcji krajowej� Poziom produkcji celowo 
przekraczał bowiem możliwości absorpcyjne rynku wewnętrznego� EOI tym 
różni się od ISI, że nacisk jest położony na wspieranie eksportu, a zatem także 
selektywną liberalizację handlu, w większym zakresie niż ma to miejsce przy 
ISI� Towarzyszą jej liczne działania w sferze polityki handlowej oraz finansowej, 
takie jak tworzenie barier taryfowych i pozataryfowych, manipulowanie kursem 
walutowym czy stopami procentowymi� Są one dużo bardziej zawansowane 
instytucjonalnie niż w przypadki ISI� Część badaczy widzi główną różnicę 
w procesie uprzemysławiania Azji Wschodniej i Ameryki Łacińskiej w tym, że 
pierwszy region po okresie ISI wdrażał EOI, podczas gdy drugi pozostał przy ISI 
(Kong, 2000)� Kolejnym ważnym elementem typowej polityki rozwojowej państw 
rozwojowych jest stopniowe podwyższanie zawansowania technologicznego 
produkcji krajowej�

Proces szeroko zakrojonej restrukturyzacji gospodarki, czym jest de facto jej 
dynamiczne uprzemysławianie, nie byłby możliwy bez zaangażowania wszystkich 
aktorów życia gospodarczego państwa, a zatem państwa i państwowej biurokracji, 
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sektora biznesowego oraz społeczeństwa� Państwa rozwojowe, aby efektywnie 
restrukturyzować narodową gospodarkę, musiały zawrzeć swoisty kontrakt spo-
łeczny, który z jednej strony definiował relacje pomiędzy uczestnikami procesu, 
a z drugiej wyznaczał ich role� To specyficzny kontrakt społeczny legł u podstaw 
efektywnej machiny państwowo-społecznej, umożliwiającej zdynamizowanie 
rozwoju�

Hobbesa uważa się za pierwszego nowożytnego filozofa, który sformułował 
szczegółową teorię kontraktu� Teoria ta traktuje o zrzekaniu się jednostek praw 
na rzecz suwerena (lewiatana) w zamian za bezpieczeństwo i ochronę� Sto lat 
później Rousseau oparł swoją teorię umowy społecznej na koncepcji powszech-
nej suwerenności, która mimo iż zawierała odniesienia do indywidualistycznych 
praw jednostek, podkreślała także wagę „woli ogółu” czy też kolektywu� Prawa 
jednostki kolejne sto lat później uwypuklił Proudhon� Choć w powyższym arty-
kule nie ma miejsca na szczegółową analizę historii umowy społecznej, warto 
podkreślić, iż kontakt społeczny w przypadku państw rozwojowych czerpie 
częściowo z teorii Hobbesa i Rousseau i odwołuje się do kwestii oddania państwu 
części suwerenności jednostki, przy jednoczesnym respektowaniu kolektywnej 
woli społeczeństwa jako uczestnika procesu rozwoju�

Analiza relacji pomiędzy uczestnikami procesu rozwojowego w ramach kon-
cepcji państwa rozwojowego jest o tyle ważna, iż sieć powiązań polityczno-biuro-
kratyczno-finansowych, kształtujących życie gospodarcze w kapitalistycznej Azji 
Wschodniej (Woo-Cumings, 1999), stanowi organizacyjne jądro funkcjonowania 
państwa� Aby zrozumieć te zależności i ich rolę, należy przeegzaminować relacje 
łączące cztery główne grupy aktorów państwa rozwojowego: elitę polityczną, 
aparat biurokratyczny, ze szczególnym uwzględnieniem części administracji 
odpowiedzialnej za gospodarkę, rozwój i modernizację, społeczeństwo oraz 
sektor biznesowy�

PAŃSTWO A SPOŁECZEŃSTWO

W swoich badaniach nad państwami w procesie transformacji przemysłowej 
Evans (1995) wyróżnił dwa typy idealne, charakteryzujące relacje pomiędzy spo-
łeczeństwem a państwem: mianowicie państwa rozwojowe oraz państwa, które 
można określić wspólnym mianem jako grabieżcze, rozbójnicze bądź łupieżcze 
(ang� predatory)� Elity polityczne krajów grabieżczych eksploatują i uciskają 
społeczeństwo, podkopując tym samym fundamenty rozwoju społeczno-gospo-
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darczego, nawet te, rozumiane w wąskim znaczeniu, jak akumulacja kapitału� 
Pareto (1966) podkreśla, iż główny proces tam zachodzący to przejmowanie 
zasobów społeczeństwa przez elity rządzące za pomocą środków legalnych 
i nielegalnych� Nozick (1974) uważa, iż zdolności państwa grabieżczego zależą 
od poziomu kontroli, jaki elity polityczne posiadają nad zasobami siłowymi, 
ekonomicznymi i politycznymi� Zair (obecnie Demokratyczna Republika Konga) 
za czasów Mobutu Sese Seko niegdyś, a ostatnio Zimbabwe rządzone przez 
Roberta Mugabe (do listopada 2017 roku), to sztandarowe przykłady państw 
grabieżczych� Według Evansa (1995) zasadnicza różnica między państwem roz-
wojowym a krajem grabieżczym polega na tym, iż te drugie nie posiada zdolności 
powstrzymywania tych, którzy czerpią zyski kosztem społeczeństwa� Koterie są 
jedynym gwarantem spójności� Maksymalizacja osobistych korzyści bierze górę 
nad dobrem wspólnym� Związki społeczeństwa z państwem to związki z konkret-
nymi jednostkami, a nie pomiędzy grupami społecznymi a hierarchą państwową� 
W związku z powyższym współzależności w krajach grabieżczych i rozwojowych 
przybierają dwie przeciwstawne formy, a zatem przynoszą bardzo różne efekty� 
W przypadku państwa grabieżczego następuje bogacenie się elit kosztem male-
jących zasobów społeczeństwa, podczas gdy w przypadku państwa rozwojowego 
te zasoby są pomnażane przy kohabitacji elit politycznych i społeczeństwa i obie 
grupy z tego korzystają� Ten związek, w przypadku państwa rozwojowego, okre-
ślany jest mianem „osadzonej autonomii” (ang� embedded authonomy)� Według 
Evansa (1995), ta autonomia państwa, a zatem także administracji państwowej, 
umożliwia bezstronne wykonywanie obowiązków związanych ze sterowaniem 
organizmem państwowym, gdyż elity i biurokracja posiadają pewną niezależ-
ność, a zatem także odporność na naciski i żądania różnych grup interesu, oraz 
posiadają zdolność efektywnego reagowania i przeciwdziałania tymże naciskom� 
Jednocześnie to osadzenie ma miejsce w ramach konkretnych współzależności 
społecznych, które wiążą państwo ze społeczeństwem i tworzą instytucjonalne 
kanały komunikacji, umożliwiające ciągłe negocjacje i renegocjacje celów roz-
wojowych i polityki rozwojowej� Osadzona autonomia zapewnia z jednej strony 
autonomię do działania, która umożliwia opracowanie i wdrażanie możliwie 
najbardziej efektywnej strategii rozwoju państwa, z drugiej podtrzymuje dialog 
społeczny pomiędzy władzą a społeczeństwem, niezbędny dla legitymizacji 
działań władzy i uwzględnienia jak najszerszej grupy postulatów społecznych� 
Według Waldnera (1999) tenże dialog jest potrzebny w celu tworzenia koalicji 
państwa z różnymi grupami nacisku, włączając w to prywatny sektor biznesowy, 
tak aby minimalizować opozycję wobec konstruktywnych strategii rozwojowych� 
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Istnieją sprzeczne opinie co do charakteru niezbędnych koalicji i ich zasadno-
ści� Waldner (1999) uważa, iż powinny one być wąskie i ograniczone, a zatem 
konserwatywne, podając przy tym przykład Tajwanu i Korei Południowej� Takie 
konserwatywne koalicje pomiędzy państwem a dużym biznesem wykluczają 
z nich dużą część społeczeństwa i pozostałą część biznesu, i w ten sposób mini-
malizują potrzebę tak zwanych „płatności postronnych” (ang� side payments), 
czyli koncesji wobec niektórych grup społecznych w celu zyskania ich poparcia 
dla ogólnej trajektorii rozwojowej� Natomiast Doner Ritchie i Slater (2005) 
twierdzą, że to szerokie koalicje przyczyniły się do stworzenia palety instytucji 
rozwojowych oraz wzmocniły instytucje państwowe� Dla Donera i in� (2005) 
płatności postronne nie stanowiły problemu z uwagi na fakt, iż w warunkach 
ograniczonych środków finansowych oraz ciągłego zagrożenia zewnętrznego 
(cech charakterystycznych historycznych państw rozwojowych) po prostu nie 
mogły mieć miejsca�

Leftwich (2000) oferuje trochę inną niż Evans (1995) narrację dotyczącą 
relacji pomiędzy państwem a społeczeństwem, wyszczególniając kilka ele-
mentów definiujących; mianowicie, zdeterminowaną elitę polityczną ukie-
runkowaną swoimi działaniami na rozwój, polityczną autonomię państwa, 
silną i autonomiczną biurokrację gospodarczą, słabe i podporządkowane 
społeczeństwo, zdolność państwa do wpływania nawet na prywatne interesy 
gospodarcze, mieszankę represji i nierespektowania praw człowieka, legity-
mizację działań władzy opartą na wynikach rozwojowych� Leftwich (2000) 
sugeruje występowanie pewnej nierównowagi� Po jednej stronie mamy silne 
państwo zdolne do narzucania prywatnym podmiotom gospodarczym, grupom 
społecznym i jednostkom swoich preferencji gospodarczych, po drugiej słabe 
społeczeństwo bez zdolności narzucania swojej woli władzy� Wielu badaczy 
zgadza się z opinią Leftwicha (2000) w kontekście relacji w państwie rozwo-
jowym� Stubbs (2009) uważa za istotny fakt, że słabe społeczeństwo nie jest 
w stanie przeciwstawić się silnemu państwu� Amsden (1989) pokazuje to na 
przykładzie Korei Południowej� Siła i konsolidacja państwa w Korei Południo-
wej była możliwa dzięki słabości klas społecznych; robotnicy stanowili małą 
część społeczeństwa, kapitaliści byli uzależnieni od państwa (np� kontraktami 
i przywilejami), arystokracja została rozbita dzięki reformie rolnej, a na tere-
nach wiejskich dominowały małe gospodarstwa rolne, zatem chłopstwo nie 
mogło mieć realnego wpływu na politykę�

W przypadku państw rozwojowych podporządkowanie sobie mieszkańców 
terenów wiejskich odbywało się poprzez reformę rolną, polegającą na redystry-
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bucji ziemi, a w konsekwencji zmianie relacji własności ziemi (Cumings, 1984, 
Haggard, 1990)� W zasadzie we wszystkich państwach rozwojowych cele reformy 
były dwa: po pierwsze, poprzez redystrybucję ziemi, osłabienie pozycji posia-
daczy ziemskich i obszarników – z reguły konserwatywnej grupy nastawionej 
antymodernizacyjnie, dysponującej znacznymi zasobami finansowymi oraz 
wpływami i potencjalnie zdolnej do przeciwstawienia się polityce rozwojowej 
państwa, która miała za zadanie szeroko zakrojoną transformację gospodarki; 
po drugie, uzyskanie poparcia dla swoich działań wśród uboższych mieszkańców 
wsi – małorolnego chłopstwa i biedoty poprzez przekazanie im gruntów rol-
nych pod uprawy� Polityczne osłabienie obszarników oraz emancypacja biedoty 
skutecznie eliminowała opozycję wobec polityki rozwojowej państwa� Reforma 
miała także dodatkowy skutek: zwiększała produkcję rolno-spożywczą, co miało 
strategiczne znaczenie dla państwa� Grunty, leżące dotychczas odłogiem, a będące 
przed reformą własnością arystokracji i posiadaczy ziemskich, nowi właściciele 
zaczęli uprawiać, gdyż często było to dla nich jedyne możliwe źródło utrzymania�

W historycznych państwach rozwojowych klasę robotniczą zawsze cha-
rakteryzował brak przywilejów (Gallagher, 2005)� Cumings (1984) podkreśla, 
iż ta grupa społeczna nie uczestniczyła w procesie decyzyjnym, dotyczącym 
kierunków rozwoju Korei Południowej i Tajwanu w latach 50� Haggard (1990) 
utrzymuje, iż wszystkie kraje z tzw� grupy nowo uprzemysłowionych (ang� newly 
industrilised countries – NIC) charakteryzowały się słabością klasy robotniczej 
z uwagi na brak mechanizmów reprezentacji umocowanych w prawie (przypadek 
Tajwanu) albo z uwagi na wszechobecne represje (przypadek Korei Południo-
wej)� Niemniej jednak, mimo że państwa Azji Wschodniej dbały o to, aby klasa 
robotnicza nie miała wpływu na codzienną politykę rozwojową i gospodarczą, 
dbały także o to, aby generować wśród robotników wsparcie dla swoich działań� 
Czyniły to poprzez konkretne interwencje w mechanizmy rynkowe, umacniające 
pozycję robotników i zwiększające zasobność finansową lokalnej klasy robotni-
czej� Przykładem może być tu polityka substytucji importu (ISI), która w natu-
ralny sposób w krótkim okresie generowała dodatkowe zatrudnienie� Wnikliwy 
nadzór nad rynkiem pracy i monitoring klasy robotniczej miały swoje polityczne 
przyczyny wynikające z uwarunkowań geopolitycznych oraz przyczyny ekono-
miczne� Bliskość państw komunistycznych (Chin, Korei Północnej, Związku 
Radzieckiego, Wietnamu Północnego) stwarzała większe prawdopodobieństwo 
wybuchu ideologicznie motywowanych niepokojów społecznych, które mogły 
przerodzić się w otwarty konflikt o zbrojnym charakterze� Natomiast efektem 
ekonomicznym odmawiania praw robotnikom była możliwość utrzymywania 
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niskiego poziomu płac, a zatem początkowo utrzymywanie międzynarodowej 
konkurencyjności lokalnej produkcji�

Ważne jest, aby podkreślić tutaj jeszcze raz dwutorowy charakter relacji na 
linii władza – robotnicy oraz władza – chłopi� Waldner (1999) w swojej analizie 
Korei Południowej i Tajwanu pokazuje, iż robotnikom i chłopom odmawiano 
praw, ale jednocześnie pośrednio wspierano poprzez, przykładowo, reformę rolną 
czy politykę substytucji importu� Władze uważały, że trzeba te grupy społeczne 
zarówno wspierać, jak i kontrolować, aby uzyskać ich wsparcie dla polityki 
rozwojowej i wykorzystać w procesach modernizacyjnych� 

PAŃSTWO A SEKTOR BIZNESOWY

Wielu ekspertów od gospodarek wschodnioazjatyckich więcej miejsca poświęca 
w swoich badaniach na relacje między władzą a biznesem, jako głównym ele-
mencie definiującym model rozwojowy� Ta relacja jest często określana mianem 
przymierza czy też sojuszu państwa z biznesem (ang� state-business alliance) 
(Cumings, 1984; Wade, 1990; Robinson, White, 1998; White, 1988)� Wade 
(1990) uważa, iż w przypadku Azji Wschodniej jest on oparty na czymś, co 
można określić mianem „szerokiego podążania” (ang� big followership)� Opisuje 
to sytuację, w której rząd stwarza przedsiębiorcom warunki instytucjonalne 
i ekonomiczne korzystne dla prowadzenia biznesu w określonych sektorach 
gospodarki narodowej� Innymi słowy, rząd kreuje warunki dla rozwoju pewnego 
sektora i powoduje, iż jest on atrakcyjny dla nastawionych na maksymalizację 
zysków przedsiębiorstw� Czyni to częściowo poprzez eliminację ryzyka zwią-
zanego z prowadzeniem działalności gospodarczej bądź bierze to ryzyko na 
siebie� Gdyby nie polityka rządu, tenże sektor nie byłby biznesowo atrakcyjny; 
przedsiębiorcy nie chcieliby ponosić ryzyka związanego z inwestowaniem� Sektor 
prywatny „podąża” zatem za rządem� Amsden (1989) podkreśla, iż rząd staje się 
podówczas także przedsiębiorcą, gdyż uzurpuje sobie prawo do przejmowania 
roli tradycyjnie zarezerwowanej dla biznesu poprzez podejmowanie decyzji: co, 
gdzie, w jakiej ilości i za jaką cenę będzie produkowane� Hall i Soskie (2001) 
określili tę sytuację mianem koordynowanej gospodarki rynkowej, w której firmy 
polegają w dużej mierze na mechanizmach pozarynkowych, koordynując swoje 
działania z innymi uczestnikami życia gospodarczego i politycznego� „Te gospo-
darki są rynkowe w sensie takim, iż inicjatywa spoczywa głównie w rękach firm, 
maksymalizacja zysków pozostaje ich głównym bodźcem działania, a te, które 
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przynoszą straty, w większości bankrutują� [Niemniej jednak] państwo próbuje 
wpływać na rynek, określając, co jest zyskowne/rentowne, a co nie, [częściej] 
za pomocą manipulacji cenami (getting the prices wrong) niż [poprzez] bezpo-
średnią interwencję” (White, Wade, 1988, s 5–6)� Doner i in� (2005) twierdzą, iż 
przymierze państwa z biznesem nie ma mieć tutaj charakteru klientelistycznego, 
jak ma to często miejsce w krajach rozwijających się� Współpraca oparta jest 
na jasno określonych kryteriach w ramach każdego sektora, w transparentnym 
środowisku, zgodnie z literą prawa, przyjętymi zasadami i normami�

Z perspektywy ekonomicznej to przymierze zapewnia, że – cytując Donera 
i in� (2005) – „wykwalifikowane i kompetentne agencje rządowe, stanowiące 
część biurokracji ekonomicznej, kolaborują z zorganizowanymi przedstawicie-
lami sektora prywatnego na rzecz zdynamizowania transformacji gospodarczej 
kraju od niskiego poziomu rozwoju do wysokiego” (Doner i in�, 2005, s� 328)� 
Przyśpieszenie jest możliwe dzięki wykorzystaniu atutów państwa i biznesu� 
Państwo zapewnia ogólną strategię i plan działania, który ma zmodernizować 
gospodarkę narodową, a  zatem poprawić poziom życia w  społeczeństwie, 
podczas gdy biznes wdraża tenże plan, racjonalizując go poprzez efektywne 
mechanizmy produkcji i zarządzania� Oczywiście trudno jest mówić o jednym 
spójnym modelu kohabitacji państwa i biznesu w Azji Wschodniej� Jak twierdzi 
Haggard (1990), zależy on od faktycznych możliwości biznesowych kreowanych 
przez instytucje polityczne i zdolności samego rodzimego sektora biznesowego�

Sojusz ten jest często postrzegany jako źródło korupcji, będącej przez to 
nieodzownym elementem instytucjonalnego ładu państwa rozwojowego� 
W przypadku Azji Wschodniej badacze są podzieleni, jeśli chodzi o pogląd 
dotyczący zakresu i wpływu korupcji na zdolności rozwojowe państw� Jedni 
uważają, iż jest manifestacją porażki instytucji politycznych i państwa (Guo, Hu, 
2004)� Powoduje ona bowiem łamanie zasad prawnych i organizacyjnych w celu 
wykorzystania środków i dóbr publicznych dla celów prywatnych� Jest transakcją 
wymiany wpływów politycznych na osobiste zyski (Kwong, 1997)� Niewątpliwie 
kraje Azji Wschodniej, jak i inne regiony świata, nigdy nie były odporne na 
korupcję, a w okresie szybkiego rozwoju stały się jeszcze bardziej dla niej podat-
nym gruntem� Niewątpliwie wzrost poziomu zamożności i zasobów narodowej 
gospodarki generuje dodatkowe pokusy ze strony jednostek i ośrodków powią-
zanych z władzą, w szczególności w instytucjonalnym środowisku, w którym 
państwo w dużym stopniu kontroluje gospodarkę i sektorowe kierunki rozwoju� 
Niemniej jednak kwestia wydaje się bardziej skomplikowana� Niektórzy twierdzą 
nawet, iż korupcja nie musi mieć negatywnych skutków dla rozwoju (Bramall, 
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2009)� Ten, wydawałoby się, paradoks ma miejsce w dwóch przypadkach: kiedy 
jej rozmiary są na tyle niewielkie, że nie zakłócają obranej ścieżki rozwojowej, 
bądź – co zdarza się niesłychanie rzadko – to korupcja jest odpowiedzialna za 
transfer zasobów do bardziej produktywnych sektorów gospodarki narodowej� 
Część ekspertów uważa, iż drugi przypadek miał miejsce w Korei Południowej, 
w okresie rządów Park Chung Hee (1963–1979) (zob� Bramall, 2009)�

ZAKOŃCZENIE

Sukcesy rozwojowe wschodnioazjatyckich gospodarek, tj� Japonii, Korei Połu-
dniowej i Tajwanu, w drugiej połowie XX w�, są wynikiem wielu uwarunkowań 
politycznych i gospodarczych, zarówno regionalnych, jak i wewnętrznych� We 
wszystkich przypadkach kluczowe znaczenie miała koncepcja państwa rozwo-
jowego, która określiła systemowe i instytucjonalne ramy działania, pozycję 
i rolę państwa, zakres i treść polityki rozwojowej, a także zdefiniowała relację 
poszczególnych uczestników procesu rozwojowego�

Według koncepcji państwa rozwojowego państwo musi pozostać w centrum 
procesów transformacyjnych i rozwojowych, a także utrzymać dominującą 
pozycję wobec społeczeństwa i sektora biznesowego� Poprzez doraźne działania 
osłabia społeczeństwo, a  jednocześnie wzmacnia niektórych jego przedsta-
wicieli, budując tym samym poparcie dla polityki rozwojowej� Przykładowo 
kreuje miejsca pracy poprzez politykę substytucji importu i ekspansji eksportu, 
zjednuje sobie biedotę i ubogie chłopstwo poprzez rozdawnictwo ziemi, osłabia 
konserwatywnie nastawionych obszarników ziemskich, odbierając im ich główny 
zasób, czyli ziemię� Z sektorem biznesowym zawiera sojusz i przymusza go do 
realizowania projektów w preferowanych przez siebie sektorach narodowej 
gospodarki, wyznaczonych w strategii uprzemysławiania� Niemniej jednak 
negocjuje i renegocjuje cele i instrumenty polityki rozwojowej, aby zwiększyć 
swoją legitymizację�

W  dobie rosnących nierówności rozwojowych pomiędzy państwami, 
utrzymującym się zacofaniem wielu regionów świata i ostateczną dyskredytacją 
neoliberalnego modelu gospodarczego jako efektywnego środka walki z ubó-
stwem, koncepcja państwa rozwojowego powraca jako atrakcyjny model syste-
mowo-instytucjonalny dla tych krajów rozwijających się, które chcą przyspieszyć 
swoją dynamikę rozwojową, a w obecnych warunkach globalizacji i rosnących 
współzależności ekonomicznych nie są w stanie dokonać skoku cywilizacyjnego� 
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Państwo rozwojowe traktowane jest coraz częściej jako interesująca opcja dla 
niektórych państw afrykańskich, byłych republik radzieckich w Azji Central-
nej, czy dla części państw Wspólnoty Gospodarczej Stowarzyszenia Narodów 
Azji Południowo-Wschodniej� Wiele rozwiązań w zakresie instytucji i polityki 
rozwojowej, wzorowanych na tej koncepcji, zastosowano w Chinach, które 
coraz częściej wymieniane są jako sukces transformacji, przy wszystkich swoich 
mankamentach rozwojowych� Istnieje zatem prawdopodobieństwo, iż koncep-
cja państwa rozwojowego odżyje jako ważna alternatywa� Wraz z nią powróci 
kwestia specyficznego kontraktu społecznego�
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— ABSTRAKT —

Celem artykułu jest zaprezentowanie wpływu prio-
rytetów i instrumentów polityki społecznej Unii 
Europejskiej na realizację podejścia inwestycyj-
nego w politykach społecznych państw członkow-
skich na przykładzie Polski� Przedmiotem badań 
są cele społeczne Unii Europejskiej zdefiniowane 
w strategii Europa 2020 oraz Pakiecie Inwestycji 
Społecznych, implementowane za pomocą otwartej 
metody koordynacji i interwencji Europejskiego 
Funduszu Społecznego w państwach członkow-
skich Unii Europejskiej� W konkluzji stwierdzono, 
że proces europeizacji polityk społecznych 
państw członkowskich UE, na przykładzie Polski, 
w odniesieniu do implementacji paradygmatu 
inwestycyjnego, ma ograniczony charakter�

— ABSTRACT —

The main aim of the paper is to describe the 
influence of priorities and instruments of the 
European Union’s social policy on implementa-
tion of investment approach in social policies 
of the EU member states based on the Polish 
example� The research refers to the EU social 
goals defined in the Europe 2020 strategy and in 
the Social Investment Package� They have been 
implemented by the open method of coordina-
tion and the European Social Fund intervention 
in the EU member states� The conclusion is that 
the Europeanization of social policies of the EU 
member states based on the Polish example by 
the investment paradigm implementation have 
had limited scope�
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WPROWADZENIE

Paradygmat inwestycji społecznych staje się dziś istotnym kierunkiem realiza-
cji działań z zakresu polityki społecznej i gospodarczej państw opiekuńczych 
w Europie oraz stanowi kluczowy punkt odniesienia polityki społecznej Unii 
Europejskiej� Postrzegany jest jako alternatywna dla tradycyjnych welfare state, 
odpowiedź na kryzys finansów publicznych i nowe wyzwania społeczne, iden-
tyfikowane w krajach Unii Europejskiej (UE)�

Celem niniejszego artykułu jest analiza wpływu priorytetów i instrumentów 
polityki społecznej UE na realizację podejścia inwestycyjnego w politykach 
społecznych państw członkowskich na przykładzie Polski� Zaprezentowane 
zostaną tu założenia paradygmatu inwestycji społecznych UE, silnie związanego 
z realizacją założeń aktualnej strategii rozwojowej Europa 2020 oraz wytycznych 
zawartych w Pakiecie Inwestycji Społecznych (PIS), zaproponowanych przez 
Komisję Europejską (KE) w 2013 roku. Polityka społeczna stanowi obszar 
współpracy państw członkowskich UE, a jej realizacja na poziomie ponadna-
rodowym wyklucza stosowanie metody wspólnotowej, zarówno w wymiarze 
decyzyjnym, jak i implementacyjnym� Stąd w artykule zostanie wskazana otwarta 
metoda koordynacji (OMK) jako instrument realizacji unijnego paradygmatu 
proinwestycyjnego w polityce społecznej na poziomie narodowym, z drugiej 
zaś, wpływ Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) jako najważniejszego 
instrumentu realizacji celów społecznych UE, zawartych w strategii Europa 2020 
oraz PIS� Główna hipoteza prowadzonych analiz zakłada zatem, że państwa 
członkowskie UE, w tym także Polska, chcące korzystać z finansowego wsparcia 
EFS, zobligowane są do uwzględnienia założeń paradygmatu proinwestycyjnego, 
szczególnie w odniesieniu do podnoszenia jakości i produktywności kapitału 
ludzkiego w cyklu życia jednostki, integracji zawodowej i społecznej, inwestycji 
w dzieci i młodzież, edukacji i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz 
ubóstwu� W celu weryfikacji przyjętej hipotezy badawczej sformułowane zostały 
dwa kluczowe pytania badawcze� Pierwsze z nich odnosi się do charakterystyki 
instrumentów wpływu procesu europeizacji na narodowe polityki społeczne 
państw UE, w kierunku implementacji paradygmatu inwestycyjnego, drugie 

Słowa kluczowe: europeizacja; inwestycje spo-
łeczne; strategia Europa 2020; Unia Europejska; 
Horyzont 2020

Keywords: Europeanization; social investment; 
Europe 2020 strategy; European Union; Horizon 
2020
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natomiast dotyczy uwarunkowań i zakresu, w jakim państwa dokonują zmian 
w narodowych politykach społecznych pod wpływem oddziaływania tychże 
instrumentów� Warto na wstępie poczynić kluczowe założenie, że europeizacja 
krajowych polityk społecznych w każdym państwie będzie zachodzić w odmienny 
sposób, ze względu na zróżnicowane uwarunkowania historyczne, kulturowe, 
polityczne i ekonomiczne, występujące w poszczególnych krajach, które mają 
wpływ na zasięg, siłę i efekty procesów europeizacji, a także reakcję narodowych 
systemów społecznych na oddziaływanie polityki UE w tym zakresie� Dlatego 
niżej zaprezentowana analiza odnosi się do konkretnego studium przypadku, 
jakim jest Polska, a jej wyniki nie mają charakteru uniwersalnego w stosunku 
do pozostałych państw członkowskich UE� Teza ta znajduje odzwierciedlenie 
w fakcie, iż część państw członkowskich UE, między innymi kraje skandynaw-
skie, realizuje inwestycje społeczne w większym zakresie niż wynika to z zaleceń 
PIS (Klimowicz, Michalewska-Pawlak, Moroń, 2018, s� 169)� Niemniej jednak 
niniejsza analiza wskazuje na możliwości implementacyjne inwestycji społecz-
nych promowanych w polityce UE na krajowy poziom organizacji społecznej 
i politycznej państw�

Artykuł zawiera wyniki badań empirycznych prowadzonych w ramach 
projektu badawczego Innovative Social Investment Strenghtening Communities 
in Europe, sfinansowanego przez KE z Programu Horyzont 2020� Analiza polityki 
społecznej UE i Polski została przeprowadzona w oparciu dokumenty o charak-
terze strategicznym i operacyjnym z poziomu ponadnarodowego i krajowego� 
Treść tekstu zawiera także ustalenia zawarte w najnowszej literaturze przedmiotu, 
odnoszącej się do inwestycji społecznych�

METODA OTWARTEJ KOORDYNACJI W ZARZĄDZANIU ROZWOJEM 
SPOŁECZNYM W UNII EUROPEJSKIEJ

Niezależnie od aktualnego poziomu rozwoju społecznego poszczególnych 
państw członkowskich UE zaobserwować można określony katalog wyzwań 
gospodarczych, społecznych i kulturowych, które wpływają na zmiany w funk-
cjonowaniu państw opiekuńczych i  systemów zabezpieczenia społecznego 
w Europie� Wśród nich pojawiają się chociażby te, dotyczące wzrostu presji 
konkurencyjności i efektywności gospodarczej, której sprostać może między 
innymi wysokiej jakości kapitał ludzki, spadku dzietności i wydłużenia prze-
ciętnego trwania życia, migracji wewnętrznych i zewnętrznych na terytorium 
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UE oraz towarzyszące im kwestie związane z integracją społeczno-kulturową 
czy zmiana tradycyjnego modelu rodziny i ról społecznych kobiet i mężczyzn� 
Dotychczasowe zróżnicowane modele polityki społecznej implementowane 
przez poszczególne państwa członkowskie UE okazały się niewystarczające 
wobec narastających wyzwań i nowych ryzyk społecznych z nimi związanych 
(Bonoli, 2005; Grewiński, 2015, s� 58–59)�

Współpraca między państwami oraz instytucjami UE na rzecz zapewnienia 
optymalnych warunków rozwoju społecznego uległa intensyfikacji wraz z pogłę-
bianiem się procesów integracji europejskiej� Pierwsze regulacje traktatowe doty-
czące spraw społecznych wprowadzone zostały na mocy Traktatu z Maastricht, 
podpisanego w 1992 r�, ustanawiającego Unię Gospodarczo-Walutową, który 
stanowił zapowiedź zaangażowania UE w tym obszarze, rozwijanego w kolejnych 
traktatach (Mucha-Leszko, 2016, s� 198)� Obecnie obowiązujący od 2009 r� Traktat 
o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) w artykule 4 wskazuje, że polityka 
społeczna stanowi obszar kompetencji dzielonych pomiędzy UE a państwami 
członkowskimi� UE może podejmować działania na rzecz koordynacji polityki 
społecznej państw członkowskich, natomiast analizując szczegółowe obszary 
tematyczne związane z  zarządzaniem rozwojem społecznym na poziomie 
ponadnarodowym, należy wskazać, iż obowiązują w nich odmienne procedury 
decyzyjne� Tytuł X TFUE dedykowany jest polityce społecznej i dotyczy między 
innymi obszarów, w których UE wspiera i uzupełnia działania państw1� Szcze-
gólną rolę w zakresie koordynacji współpracy między państwami członkowskimi 
w dziedzinach takich jak: zatrudnienie, prawo pracy i warunki pracy, kształcenie 
i doskonalenie zawodowe, zabezpieczenie społeczne, ochrona przed wypadkami 
i chorobami zawodowymi, higiena pracy oraz prawo zrzeszania się w związki 
zawodowe i  rokowań zbiorowych między pracodawcami i  pracownikami 
odgrywa Komisja Europejska (art� 155 TFUE)� Jest ona jednocześnie promo-
torem paradygmatu inwestycyjnego w ramach swoich działań o charakterze 
koordynacyjnym�

1  W art� 153 TFUE wymienione zostały: polepszenie w szczególności środowiska pacy w celu 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, warunki pracy, zabezpieczenie społeczne i ochrona 
socjalna pracowników, ochrona pracowników w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę, infor-
macja i konsultacja z pracownikami, reprezentacja i obrona zbiorowa interesów pracowników 
i pracodawców, w tym współzarządzanie, warunki zatrudnienia obywateli państw trzecich legalnie 
przebywających na terytorium Unii, integracja osób wykluczonych z rynku pracy, równość mężczyzn 
i kobiet w odniesieniu do ich szans na rynku pracy i traktowania w pracy, zwalczanie wykluczenia 
społecznego, modernizacja systemów ochrony socjalnej�
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Na forum UE dyskusja nad paradygmatem inwestycji społecznych jako 
nowym modelem zarządzania rozwojem społecznym została zapoczątkowana 
przez Prezydencję Belgijską w 2001 r� (Leibetseder, 2017, s� 2), natomiast zainte-
resowanie nową perspektywą realizacji polityki społecznej, która zwiększa presję 
na efektywność i skuteczność stosowanych rozwiązań, wzrosło w wyniku kryzysu 
ekonomicznego, który dotknął Europę w 2009 r� Od tego momentu zarówno 
instytucje UE, jak i państwa członkowskie poszukują bardziej optymalnych roz-
wiązań dla realizacji rozwoju społecznego, przy istniejących ograniczonych zaso-
bach finansowych� Implementacja podejścia inwestycyjnego w opinii instytucji 
UE ma przygotować Europejczyków do zmian zgodnie z zasadą przewidywania 
ich kierunków i zapobiegania ich ewentualnym negatywnym skutkom�

W obszarach tematycznych nieobjętych regulacjami prawa unijnego, dla 
wzmocnienia i usprawnienia współpracy na rzecz rozwoju społecznego, państwa 
członkowskie stosują OMK, która swoją genezą sięga ustanowienia Europejskiej 
Strategii Zatrudniania� Formalnie, jako metoda zarządzania, została ona zaakcep-
towana przez Radę Europejską podczas szczytu w Lizbonie w 2000 r� (Armstrong, 
2010; Pietrzyk, 2013, s� 217–226)�

OMK jest metodą zarządzania, która ma na celu intensyfikację współpracy 
między państwami członkowskimi UE, bez konieczności tworzenia norm prawa 
unijnego w obszarze tej współpracy oraz zmian w prawie krajowym podejmu-
jących ją państw� Ma ona zastosowanie w tych dziedzinach, w których państwa 
są zainteresowane rozwijaniem współdziałania w oparciu o procedury między-
rządowe� Stanowi zatem alternatywę dla podejścia wspólnotowego w obszarach 
tematycznych, w których z różnych względów,integracja nie osiągnęła poziomu 
ponadnarodowego i nie zostały wypracowane wspólne i jednolite rozwiązania 
prawne obowiązujące we wszystkich państwach członkowskich (Borrás, Jacobs-
son, 2004)� Ma ona umożliwiać realizację wspólnych celów państw poprzez 
konkretne działania obejmujące wyznaczenie wspólnych wskaźników realizacji 
celów i punktów odniesienia, prowadzenie okresowych przeglądów, obserwacji 
i ewaluacji tych działań oraz wzajemnego uczenia się i wymiany dobrych praktyk 
(European Council, 2000)� 

OMK funkcjonuje w obszarze zarządzania rozwojem społecznym i została 
implementowana do realizacji strategii Europa 2020 oraz PIS� Tym samym koor-
dynacja współpracy między państwami członkowskimi w obszarze implemen-
tacji podejścia inwestycyjnego stanowi element europeizacji krajowych polityk 
społecznych państw członkowskich� Europeizacja w kontekście implementacji 
paradygmatu inwestycyjnego w państwach członkowskich UE rozumiana jest 
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jako transfer wartości lub standardów z poziomu europejskiego na poziom 
narodowy, a następnie ich zastosowanie i efekt wywołany taką implementacją 
(Ruszkowski, 2007, s� 48)2� Dlatego dalszej analizy wymaga kwestia, na ile stoso-
wane metody i instrumenty zarządzania rozwojem społecznym UE wywierają 
europeizacyjny wpływ na implementację podejścia inwestycyjnego na poziomie 
narodowym na przykładzie Polski�

ZAŁOŻENIA PARADYGMATU INWESTYCJI SPOŁECZNYCH  
W POLITYCE SPOŁECZNEJ UE

Wzrost znaczenia paradygmatu inwestycji społecznych wynika z modyfikacji 
celów polityki UE, która opiera się na skorelowaniu priorytetów polityki spo-
łecznej z celami polityki gospodarczej� W związku z tym założeniem polityka 
społeczna od 2014 r� ma charakter proinwestycyjny, w tym również w wymiarze 
realizacji celu UE, jakim jest dążenie do spójności społecznej pomiędzy pań-
stwami i regionami� Zmiana ukierunkowania instrumentów polityki spójności 
z narzędzi rozwojowych na proinwestycyjne sprawiła, że możliwe było przypi-
sanie im, w tym między innymi EFS, znaczącej roli w finansowaniu realizacji 
strategii Europa 2020 (Moroń, Klimowicz, 2016, s� 69)� Założeniem strategii 
Europa 2020 jest wspieranie inteligentnego, zrównoważonego i sprzyjającego 
włączeniu społecznemu modelu rozwoju w UE� Proces osiągania 5 celów tema-
tycznych w dziedzinach zatrudnienia, innowacji, włączenia społecznego oraz 
klimatu i energii został zaprojektowany tak, aby państwa członkowskie wpisały 
te cele do projektowanych na poziomie krajowym działań (KE, 2010)�

W przypadku Polski wskaźnik dotyczący wzrostu poziomu aktywności 
zawodowej jest niższy w odniesieniu dla wartości przyjętych dla UE–27� Wynika 
to z faktu, iż w 2010 nie był on wysoki, natomiast w świetle danych z 2016 roku 
można spodziewać się, iż Polsce uda się przekroczyć wskazany pułap min� 71%� 
Trzeba zauważyć, że wzrost ten warunkowany jest nie tylko skuteczną polityką 
społeczną, ale także sytuacją gospodarczą i zmianami zachodzącymi na rynku 
pracy w wyniku procesów rynkowych�

2  W literaturze przedmiotu można spotkać wiele rożnych ujęć koncepcyjnych procesów euro-
peizacji, obejmujących także analizę jej wymiarów i efektów� Na potrzeby artykułu zastosowano 
definicję odnoszącą się do charakterystyki relacji pomiędzy UE a państwami członkowskimi w wy-
miarze top-down. Szerzej na temat koncepcji i definicji procesów europeizacji patrz: Buller, Gamble, 
2002; Exadaktylos, Radaelli, 2009; Ladrech, 2010�
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W  przypadku mierników odnoszących się do edukacji Polska wypada 
znacznie lepiej niż średnia unijna, zarówno pod względem odsetka ludności 
z wykształceniem wyższym, jak i osobami przedwcześnie kończącymi edukację� 
Tutaj z kolei trzeba zauważyć, iż nie tylko poziom wykształcenia wpływać będzie 
na lepsze szanse i pespektywy zawodowe ludności, ale przede wszystkim jakość 
kształcenia i dostosowanie go do wymogów i potrzeb rynku pracy� Niestety 
wskaźniki przyjęte w strategii nie odnoszą się do powyższych danych�

W przypadku redukcji ubóstwa i zagrożenia ubóstwem przyjęty miernik jest 
zbliżony procentowo do poziomu wygenerowanego dla całej UE, co oznaczać 
może, iż poziom życia większości Polaków systematycznie wzrasta�

Dzięki OMK, poprzez proces wymiany koncepcji politycznych i wzajemnego 
uczenia się, a jednocześnie umożliwienie państwom członkowskim określanie 
własnej polityki prowadzącej do osiągnięcia tych celów, KE monitoruje postępy 
w  osiąganiu wyznaczonych w  strategii Europa 2020 celów� W  ramach tej 
procedury państwa członkowskie przedkładają co dwa lata Krajowe Raporty 
Społeczne, zawierające informacje na temat działań w obszarze zabezpieczenia 
społecznego, a w latach, w których nie powstają KRS, sprawozdają stan podjętych 
działań w ramach syntetycznych Strategicznych Raportów Społecznych�

Warto zwrócić uwagę, iż w 2013 roku KE opublikowała wytyczne w formie 
PIS, dotyczące pożądanych kierunków zmian od tradycyjnego modelu polityki 
społecznej do paradygmatu inwestycyjnego (Michalewska-Pawlak, 2017, s� 100)� 
Proponowane wytyczne mają wspierać państwa członkowskie w osiągnięciu 
celów strategii Europa 2020, poprzez powiązanie realizowanych reform w ramach 
krajowych polityk społecznych z wdrażaniem funduszy unijnych, w tym EFS� 

PIS określił ramy polityczne służące ukierunkowaniu działań państw człon-
kowskich na inwestycje społeczne w celu zapewnienia adekwatności i stabilności 
budżetów przeznaczonych na politykę społeczną, zgodnie z rezolucją Parlamentu 
Europejskiego w sprawie paktu na rzecz inwestycji społecznych (PE, 2012)� KE 
wezwała państwa członkowskie UE do wyznaczenia priorytetów w zakresie inwe-
stycji społecznych i do zmodernizowania swoich systemów opieki społecznej 
(Pazderski, 2017, s� 9)� 

Jednocześnie PIS oparto na ramach prawnych zaproponowanych w celu 
realizacji polityki spójności w  pespektywie finansowej na lata 2014−2020, 
a w szczególności na rozwiązaniu zakładającym wydatkowanie co najmniej 20% 
środków z EFS w każdym państwie członkowskim na promowanie włączenia 
społecznego i zwalczanie ubóstwa (EC, 2013)� Podkreślono w nim znaczenie 
i wagę stosowania innowacyjnych rozwiązań finansowych i prawnych oraz 
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instytucjonalnych, takich jak: mikrofinanse, odpłatność za usługi na podstawie 
rezultatów, obligacje wpływu społecznego (ang� Social Impact Bonds), różne 
formy wsparcia przedsiębiorców społecznych oraz trójsektorowe partnerstwa 
(publiczno-prywatno-pozarządowe)� Jednym z najważniejszych załączników do 
tego dokumentu było zalecenie KE Inwestowanie w dzieci: przerwanie cyklu mar-
ginalizacji� Przedstawiono w nim zintegrowaną i wszechstronną strategię mającą 
na celu przeciwdziałanie ubóstwu dzieci� Istotą dokumentu jest zobowiązanie 
państw członkowskich UE do zapewnienia dzieciom środowiska rodzinnego 
dysponującego zasobami niezbędnymi do zaspokojenia ich podstawowych 
potrzeb� Walka z ubóstwem dzieci w oczywisty sposób wiąże się z sytuacją rodzin 
– decydujące znaczenie ma godna praca rodziców i godziwe wynagrodzenie, 
a także elastyczne warunki zatrudnienia, dzięki którym rodzice mogą łączyć 
aktywność zawodową z życiem rodzinnym oraz spędzać wystarczająco dużo 
czasu ze swoimi dziećmi (D’Addato, Williams, 2013, s� 6)� 

Inne dokumenty towarzyszące nie miały już takiego statusu, lecz charakter 
bardziej roboczy i dotyczyły lepszego wdrażania aktywnej integracji, opieki dłu-
goterminowej (wyzwania i warianty rozwiązań), przeciwdziałania problemowi 
bezdomności, inwestowania w zdrowie (poprawa wydajności i skuteczności 
systemów opieki zdrowotnej przy ograniczonym budżecie) oraz roli EFS we 
wdrażaniu działań o charakterze inwestycji społecznych (Szarfenberg, 2014, 
s� 27)� 

Paradygmat proinwestycyjny EFS na lata 2014–2020 przejawia się w postawie-
niu państwom członkowskim, chcącym korzystać z tego instrumentu, warunków 
wstępnych – ex-ante� Dotyczą one w głównej mierze konieczności przedstawienia 
dokumentów strategicznych dotyczących m�in� aktywnej polityki rynku pracy, 
polityki zdrowotnej, polityki starzenia się, polityki równości, polityki na rzecz 
ograniczenia ubóstwa czy polityki edukacyjnej (zob� PE i Rada UE, 2013, art� 19)� 
Dodatkowe warunki wstępne dotyczą kwestii związanych z administracyjnymi 
możliwościami wdrażania EFS� 

Działania finansowane z EFS mają prowadzić do „poprawy możliwości 
zatrudniania pracowników w ramach rynku wewnętrznego, [���] ułatwienia 
zatrudniania pracowników i zwiększania ich mobilności geograficznej i zawo-
dowej wewnątrz Unii, jak również do ułatwienia im dostosowania się do zmian 
w przemyśle i systemach produkcyjnych, zwłaszcza przez kształcenie zawodowe 
i przekwalifikowanie” (Traktat o funkcjonowaniu UE, art� 162)� 
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POLITYKA INWESTYCJI SPOŁECZNYCH W POLSCE W KONTEKŚCIE 
PROCESÓW EUROPEIZACJI

Zarówno pojęcie, jak i koncepcja inwestycji społecznych promowana przez UE 
generalnie nie jest prezentowana i szeroko stosowana przez instytucje publiczne, 
realizujące politykę społeczną w Polsce� Widoczny jest brak odwołania do tej 
koncepcji w krajowych strategiach i programach wytyczających kierunki działań 
w sferze polityki społecznej i implementujących założenia strategii Europa 2020 
i PIS (Wiktorska-Święcka i in�, 2015)� Pojęcie inwestycji jest używane głównie 
w odniesieniu do projektów infrastrukturalnych, w tym również w sferze infra-
struktury społecznej� Bywa ono także odnoszone do działań w sferze polityki 
społecznej, chociaż bez użycia przymiotnika „społeczne”, jak choćby w strategii 
Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, 
która wskazuje na inwestycje miękkie w edukację, edukację wyższą, naukę, 
zdrowie jako działania na rzecz wzmacniania i rozwoju kapitału ludzkiego, 
które przyczynią się do lepszego funkcjonowania osób na rynku pracy (MAiC, 
2013, s� 17, 67, 75, 83, 114)� W Strategii Rozwoju Kraju 2020 z kolei pojawiają 
się inwestycje miękkie jako strategiczne zadania państwa w perspektywie 
2020 roku� Wskazywane są tutaj rozwiązania w zakresie polityki prorodzinnej, 
edukacji i szkolnictwa wyższego, zdrowia publicznego i opieki zdrowotnej, 
rynku pracy oraz wspierania kapitału społecznego (MRR, 2012, s� 2000)� Stra-
tegia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 wskazuje na konieczność inwestycji 
w edukację na poziomie wyższym i kadry ochrony zdrowia (MPiPS, 2013a, 
s� 54, 61), jednakże nie odnosi się szerzej do kwestii inwestycji o charakterze 
społecznym� Podobnie odwołań do inwestycji, czy inwestycji społecznych nie 
ma w Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 (MKiDN, 2013), Krajowym 
Programie Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy 
wymiar aktywnej integracji (MPiPS, 2013b), Krajowym Planie Działań na rzecz 
Zatrudnienia na lata 2015–2017 (MPiPS, 2015) czy Założeniach Długofalowej 
Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020 (MPiPS, 2013c), jednakże doku-
menty te proponują działania, które mają wymiar inwestycyjny w rozumieniu 
prezentowanym przez UE i stosowanym w innych państwach członkowskich 
(Wiktorska-Święcka i in�, 2017; Wiktorska-Święcka i in�, 2016; EC, 2018)� Jako 
inwestycje są tu bowiem ujmowane działania na rzecz rozwijania zasobów 
kapitału ludzkiego i społecznego, szczególnie wzmacniania wiedzy, umiejętności 
i kompetencji wykorzystywanych w życiu społecznym i zawodowym, pełnego 
wykorzystywania kapitału ludzkiego na rynku pracy, a także wzmacniania 
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kapitału ludzkiego dla zapobiegania przyszłym potencjalnym problemom 
i negatywnym zjawiskom społecznym� 

Również w  politycznych analizach realizacji działań z  zakresu polityki 
społecznej rzadko bezpośrednio wskazywany jest jej inwestycyjny charakter� 
Przykładem odwołania do inwestycji społecznych może być raport dotyczący 
działań z zakresu polityki rodzinnej Rodzina najlepszą inwestycją (MRPiPS, 2017)� 
Wskazano w nim, że „Polityka na rzecz rodzin to inwestycja, która opłaca się nam 
jako wspólnocie� [���] Jesteśmy w czołówce państw europejskich, które inwestują 
w rodzinę” (MRPiPS, 2017, s� 19)� Jako inwestycje społeczne w rodzinę wymie-
nione zostały takie działania, jak: Program „Rodzina 500+”, Program „Za życiem”, 
rozwój opieki nad małym dzieckiem, wspieranie rodzin wielodzietnych, reforma 
edukacji, Program „Mieszkanie+”, podniesienie minimalnego wynagrodzenia za 
pracę i wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej, przywrócenie wieku eme-
rytalnego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn oraz wsparcie seniorów w ramach 
Programu „Senior+” (MRPiPS, 2017)� Część z tych rozwiązań ma bezsprzecznie 
inwestycyjny charakter w rozumieniu nadanym inwestycjom społecznym przez 
UE, natomiast niektóre zdecydowanie nie wpisują się w ten paradygmat, jak 
choćby przywrócenie wieku emerytalnego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn� 
Wydaje się więc, że paradygmat inwestycji społecznych nie stanowi ram dla 
kreowania nowych działań w sferze polityki społecznej na poziomie centralnym� 

Jednocześnie wdrażaniu inwestycji społecznych sprzyjają projekty współ-
finansowane z EFS, co wynika z celów unijnej polityki społecznej i ich imple-
mentowania na poziomie krajowym� EFS wspiera finansowo inwestycje w ludzi, 
przede wszystkim w kontekście ich funkcjonowania – aktualnego i przyszłego – 
na rynku pracy, realizując tym samym założenia określone w PIS� 

Środki dostępne w ramach EFS dla Polski na lata 2014–2020 wynoszą 13,2 
mld euro i alokowane są na dwóch poziomach: krajowym i regionalnym, co 
umożliwia lepsze ukierunkowanie interwencji funduszu na zaspokojenie 
specyficznych potrzeb rozwojowych mieszkańców poszczególnych regionów� 
Aktualnie są one rozdysponowywane w ramach POWER 2014–2020–4,4 mld 
euro, co stanowi 34% całkowitego budżetu EFS oraz w ramach szesnastu RPO – 
8,8 mld euro, co stanowi z kolei 66% dostępnej dla Polski alokacji EFS (MPRiPS, 
Europejski…)� Dodatkowo działania te uzupełniane są inwestycjami społecz-
nymi realizowanymi w ramach innych programów, m�in� Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2014–2020 czy programów ramowych, jak Horyzont 2020 
lub Erasmus+, finansowanymi z innych funduszy pochodzących z budżetu UE 
(Portal..., 2018)� 
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POWER 2014–2020 odnosi się do kluczowych obszarów inwestowania 
w  ludzi – w  jego ramach współfinansowane są projekty wspierające osoby 
młode na rynku pracy, działania na rzecz włączenia społecznego i zawodowego 
grup zagrożonych marginalizacją, podopiecznych pomocy społecznej, osób 
niepełnosprawnych, projekty wspierające wysoką jakość oświaty i szkolnictwa 
wyższego oraz ich dostosowanie do potrzeb rynku pracy, działania na rzecz 
profilaktyki zdrowotnej, wysokiej jakości ochrony zdrowia i kompetentnych kadr 
medycznych (Szczegółowy..., 2017)� Jego realizacja umożliwia także testowanie 
innowacyjnych inwestycji społecznych� 

Również RPO – w ramach projektów o charakterze społecznym – realizują 
inwestycje społeczne w zdiagnozowanych obszarach potrzeb wyodrębnionych 
w konkretnych regionach� Dotyczą one m�in� pomocy dla osób poszukujących 
pracy i tworzenia nowych miejsc pracy, rozwijania instrumentów godzenia życia 
zawodowego i rodzinnego, działań na rzecz włączenia społecznego, dostępu do 
wysokiej jakości usług społecznych, zdrowotnych i edukacyjnych, dostosowania 
systemu edukacji do wymogów rynku pracy, wsparcia uczenia się przez całe życie 
czy rozwoju gospodarki społecznej� 

Można więc wskazać, że wiele świadczeń i usług o charakterze inwestycji 
społecznych rozwija są dzięki wykorzystaniu EFS, które – wskazując na realizację 
kluczowych celów unijnej polityki społecznej – wymagają tego typu działań� 
Polityka społeczna UE stanowi więc, po pierwsze, czynnik kreujący inwestycje 
społeczne w Polsce, po drugie, swoisty łącznik rozwiązań z zakresu polityki 
społecznej, stosowanych w poszczególnych państwach członkowskich� 

Czynnikiem mobilizującym państwa członkowskie, w tym Polskę, do wdro-
żenia podejścia inwestycyjnego jest system wskaźników obrazujący osiągnięte 
cele w dziedzinie rozwoju społecznego� Obejmuje on nie tylko mierniki wska-
zane w tabeli 1, a więc odnoszące się do aktywności zawodowej, edukacji i walki 
z ekskluzją społeczną, ale także szereg wskaźników dostosowanych do specy-
fiki poszczególnych programów operacyjnych� Tylko w przypadku POWER 
opracowanych zostało kilkadziesiąt wskaźników rezultatu bezpośredniego, 
obrazujących osiągnie celów dzięki interwencji EFS� Każdy z 16 RPO dysponuje 
specyficznymi miernikami odnoszącymi się do mierzenia poziomu rozwoju 
społecznego� Ich wartość, a więc stopień realizacji założonych celów, będzie 
można ocenić dopiero na koniec roku 2023, który będzie rokiem sprawozdaw-
czym i rozliczeniowym dla wszystkich programów operacyjnych� Można tutaj 
sformułować przypuszczenie, że instytucje zarządzające POWER i RPO dołożą 
wszelkich starań na rzecz osiągnięcia wskazanych wartości, ponieważ jest to 
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skorelowane z ostatecznym rozliczeniem z Komisją Europejską przyznanych 
Polsce funduszy�

Specyfiką polskiego podejścia do polityki społecznej jest korzystanie 
z rozwiązań w postaci transferów społecznych, które nie tylko uzupełniają 
świadczenia i usługi inwestycyjne, ale i same uważane są za inwestycje (MRPiPS, 
2017)� Oczywiście koncepcja inwestycji społecznych nie wyklucza z rozwiązań 
inwestycyjnych świadczeń pieniężnych, wręcz wskazuje, że do inwestycji społecz-
nych zaliczyć można różnorodne świadczenia, usługi czy rozwiązania prawne, 
które wspierają obywateli i przynoszą pozytywne skutki społeczne� Głównym 
aspektem jest nacisk na zwrot społeczny i gospodarczy stosowanych rozwiązań 
w odróżnieniu od tradycyjnych transferów społecznych, których głównym celem 
jest zabezpieczenie odpowiednich warunków bytu obywateli (Midgley, 2017; 
Hemerijck, 2013; Morel i in�, 2015)� W tym kontekście inwestycyjność stoso-
wanych w Polsce transferów staje się dyskusyjna, bowiem pełnią one głównie 
funkcje zabezpieczające przed ubóstwem i zapewniające zaspokojenie potrzeb� 

PODSUMOWANIE

Podejście inwestycyjne nie wytycza głównych kierunków działań w polskiej poli-
tyce społecznej, jednakże traktowanie polityki społecznej jako inwestycji, która 
się opłaca, przyniesie w przyszłości zyski społeczne i ekonomiczne, coraz częściej 
pojawia się przy okazji projektowania i wdrażania nowych rozwiązań� Z pew-
nością sprzyja temu polityka inwestycyjna promowana przez UE i stosowana 
w ramach rozwiązań współfinansowanych z funduszy europejskich� Wsparcie 
finansowe ze strony UE odgrywa kluczową rolę w kreowaniu, testowaniu i upo-
wszechnianiu inwestycji społecznych� Uznać je można za najistotniejszy element 
europeizacji polityki społecznej w Polsce, w kontekście realizacji paradygmatu 
inwestycyjnego� Stąd stwierdzić należy, że polskie podejście do inwestycji spo-
łecznych jest wynikiem implementacji koncepcji inwestycji społecznych wypra-
cowanej w ramach UE i wdrażanej z wykorzystaniem środków europejskich� 
Europeizacja przejawia się również w podejściu do strategicznego planowania 
w sferze polityki społecznej, w której obecne strategie i programy działań są 
kompatybilne z wytycznymi UE, a projektowane i wdrażane działania mają 
również charakter wyprzedzający, a nie tylko korygujący i reaktywny� Wsparcie 
dla paradygmatu inwestycyjnego ma odzwierciedlenie nie tylko w zasadach 
finansowania programów rozwojowych przez fundusze strukturalne, w tym 
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głównie EFS, ale także w systemie wskaźników, które państwa są zobowiązane 
osiągać, odzwierciedlających zachodzące zmiany społeczne� Odnoszą się one 
nie tylko do nadrzędnych, ogólnounijnych celów strategicznych, ale także do 
poszczególnych programów operacyjnych współfinansowanych przez EFS� Ich 
skuteczność nie tylko w przypadku Polski, ale wszystkich państw korzystających 
z EFS, będzie można ocenić dopiero po zakończeniu rozliczenia perspektywy 
2014–2020, czyli zgodnie z zasadą n+3 w 2023 roku�

Jednocześnie w polskiej polityce społecznej silne jest dążenie do uzupełniania 
usług inwestycyjnych transferami społecznymi i rozwiązaniami o charakterze 
zabezpieczającym i ochronnym� Wskazuje to na dualizm rozwiązań – z jednej 
strony obserwujemy coraz częstsze sięganie do inwestycji społecznych jako roz-
wiązań produktywnych, przynoszących zarówno społeczny, jak i ekonomiczny 
zwrot, z  drugiej zaś wykorzystywanie tradycyjnych instrumentów polityki 
społecznej� Owa koegzystencja różnego typu działań stanowi o specyfice reali-
zowanej polityki społecznej, w której pojęcie inwestycji używane jest często dla 
podkreślenia prognozowanego pozytywnego wpływu proponowanych rozwiązań 
na kapitał ludzki, bez analizy faktycznej inwestycyjności działań w perspektywie 
społecznej i gospodarczej� 

W konkluzji należy stwierdzić, iż procesy europeizacyjne w odniesieniu do 
wdrożenia podejścia inwestycyjnego do narodowych polityk społecznych państw 
UE nie są zbyt zaawansowane� Państwa nadal zachowują daleko posuniętą suwe-
renność w doborze celów rozwoju społecznego, a także metod ich realizacji� 
Implementacja OMK w realizacji strategii Europa 2020 i PIS stanowi zachętę do 
wdrożenia paradygmatu inwestycyjnego, ale nie ma wiążącego charakteru� Stąd 
obserwować i przewidywać można różny stopień implementacji tego paradyg-
matu do polityk społecznych państw członkowskich UE� Istotnym instrumentem 
realizacji podejścia inwestycyjnego jest EFS, który stanowi najważniejszy instru-
ment europeizacji zarządzania rozwojem społecznym państw�

Stosując typologię I� Bache, która odnosi się do typów reakcji, jakie wykazują 
państwa w odpowiedzi na procesy europeizacyjne, przypadek Polski można 
określić jako absorbcję, która polega na przyjmowaniu przez państwo rozwiązań 
płynących z poziomu ponadarowego, bez znaczącej zmiany podstaw realizacji 
dotychczasowej polityki (Bache, 2008, s� 5)� Jednocześnie podkreślić należy, że 
głównym podmiotem polityki społecznej, bez względu na realizowany paradyg-
mat, nadal pozostają państwa, bowiem to one ponoszą główne koszty realizacji 
działań społecznych, a co za tym idzie – rezerwują sobie prawo do podejmowania 
kluczowych decyzji w tym zakresie (Morel i in�, 2015)�
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A POLSKĄ  – WYZWANIE CZY ZAGROŻENIE DLA 

BEZPIECZEŃSTWA SPOŁECZNEGO OBU KRAJÓW?
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— ABSTRAKT —

Obecnie widoczne jest coraz większe natężenie 
migracji pomiędzy Polską a Ukrainą� Może to 
wynikać z różnych przesłanek, które implikują 
z kolei rozmaite skutki� Niniejszy artykuł ma za 
zadanie odpowiedzieć na pytanie, czy to zjawisko 
jest dla Polski szansą czy zagrożeniem, a także 
przybliżyć temat wymiany kapitału ludzkiego 
pomiędzy oboma krajami w  kontekście ich 
bezpieczeństwa społecznego� Problematyka 
kapitału ludzkiego w naukach społecznych jest 
bardzo rozległa za sprawą omawiania koncepcji 
w  związku z  podejmowaniem koncepcji roz-
woju społecznego, rozwoju regionów i samych 
jednostek� Niemniej warto podjąć w naukach 
społecznych aspekt kapitału osób migrujących 
z Ukrainy do Polski w kontekście wzajemnego 
bezpieczeństwa społecznego�

Słowa kluczowe: kapitał ludzki; transfery kapi-
tału; migracje z Ukrainy; Ukraińcy w Polsce

— ABSTRACT —

At present, the intensity of social mobility among 
Poland as well as Ukraine is increasing due to 
various causes which successively contain diverse 
implications� This paper analyses the issue or else 
the replacement of human capital among the two 
countries in the context of their social security� 
The issue of human capital in social studies 
widespreads by means of discussing the notion 
in relation to addressing the difficulty of social 
development, the progress of regions, as well as 
the individuals themselves� However, in the social 
studies it is worthwhile to undertake the aspect of 
the capital of migrants from Ukraine to Poland in 
the context of mutual social security�
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WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI

Zarówno polskie gazety, jak i artykuły zamieszczane na portalach opiniotwór-
czych w ciągu ostatnich dwóch lat często poruszały problematykę fal migracji 
obywateli Ukrainy do Polski, ze szczególnym uwzględnieniem społeczno-
-gospodarczych implikacji tego zjawiska� Ukraińcy są obecnie najliczniejszą 
grupą imigrantów zarobkowych w Polsce� Precyzyjne określenie liczby obywateli 
tego kraju w Polsce nie jest możliwe ze względu na brak szczegółowych badań 
statystycznych prowadzonych w tym zakresie� Liczbę Ukraińców przebywających 
w Polsce pozwalają określić dane przygotowywane corocznie przez Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), dotyczące liczby wydawanych 
pracodawcom oświadczeń o zamiarze zatrudnienia pracownika z Ukrainy� 
W 2016 r� urzędy pracy wydały rekordową liczbę 1 262 845 oświadczeń, to jest 
o ponad pół miliona więcej niż w 2015 roku�

Celem niniejszego artykułu jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na kwe-
stie przeobrażenia Polski jako kraju dotąd emigracyjnego (podobnie jak niegdyś 
w Irlandii) w kraj imigracyjny, a także na społeczno-gospodarcze implikacje 
tego zjawiska� Kluczowe zatem pozostaje pytanie: czy napływ obywateli Ukrainy 
stanowi zagrożenie społeczne dla Polski?

Masowe emigracje z Ukrainy do krajów Europy, w tym zwłaszcza do Polski, 
stanowią efekt czterech głównych aspektów: trudnej sytuacji ekonomicznej 
tego kraju, wybuchu konfliktu zbrojnego, obalenia rządu Wiktora Janukowycza, 
a przede wszystkim chęci (woli) obywateli Ukrainy dokonania zmian w obrębie 
ich życia zarówno społecznego, jak i gospodarczego w odpowiedzi na spadek 
wartości narodowej waluty Ukrainy (hrywna) w latach 2014 i 2015, na skutek 
czego nastąpił wzrost inflacji w tym kraju�

Migracje z Ukrainy do Polski są poddawane cyklicznym badaniom społecz-
nym� W niniejszym artykule swoje rozważania autor oprze głównie na danych 
zamieszczanych przez Urząd do Spraw Cudzoziemców w Polsce, a także MRPiPS, 
z uwzględnieniem dwóch badań ankietowych przeprowadzonych przez Naro-
dowy Bank Polski (2015 r�) przy współpracy z Ośrodkiem Badań nad Migracjami 
afiliowanym przy Uniwersytecie Warszawskim (próba 710 respondentów), oraz 
na danych pozyskanych w wyniku badań przeprowadzonych przez OTTO Work 
Force (2017 r�) na próbie 1117 pracowników z Ukrainy�

Masowy wybór Polski jako kraju docelowego migracji podyktowany może być 
kilkoma względami� Jednym z kluczowych jest migracja Polaków do innych kra-
jów europejskich, zapoczątkowana wejściem naszego kraju do struktur unijnych 
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1 maja 2004 roku� Szacuje się, iż w 2016 roku poza granicami kraju przebywało 
czasowo 2515 tys� Polaków, o 118 tys� (4,7%) więcej niż w 2015 roku� W niespełna 
38-milionowym kraju, jakim jest Polska, ubytek ponad dwóch milionów osób 
w wieku produkcyjnym implikuje znaczą depopulację, zatem istnieje potrzeba 
zatrudnienia pracowników z zewnątrz, aby utrzymać sprawne funkcjonowanie 
społeczno-gospodarcze państwa� Dane Głównego Urzędu Statystycznego publi-
kowane w Roczniku Demograficznym z 2017 roku (Rozkrut, 2017) oraz w Notatce 
informacyjnej, Informacji o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski 
w latach 2004–2016 dowodzą, iż w Europie przebywało wówczas około 2214 
tys� obywateli Polski, z czego około 2096 tys� w krajach UE (zanotowano wzrost 
o 113 tys� względem 2015 r�)� Największym zainteresowaniem cieszą się takie 
kraje, jak: Wielka Brytania (788 tys�; wzrost o 68 tys� w stosunku do 2015 r�), 
Niemcy (687 tys�; wzrost o 32 tys� osób), Holandia (116 tys�), Irlandia (112 tys�)� 
Zanotowano wzrost liczby Polaków w takich krajach, jak: Austria, Belgia, Dania, 
Holandia, Irlandia i Szwecja, spadek natomiast w Hiszpanii oraz we Włoszech� 
Notuje się także wzrost zainteresowania Polaków krajami europejskimi spoza 
UE – największy Norwegią, gdzie w 2016 r� mieszkało 85 tys� obywateli Polski 
(GUS 2017)�

Istotnym elementem wzrostu atrakcyjności Polski jako kraju docelowego 
migracji z Ukrainy są także regulacje prawne umożliwiające Ukraińcom podjęcie 
pracy – uzyskanie pozwolenia na pracę� Do najbardziej znaczących regulacji 
prawnych należy między innymi zniesienie wiz dla obywateli Ukrainy (chodzi 
o wizy krótkoterminowe), umożliwiających pobyt na terenie państwa członkow-
skiego UE do dziewięćdziesięciu dni, ale bez prawa podejmowania pracy� Kwestię 
wiz długoterminowych reguluje unijne prawo imigracyjne, ze szczególnym 
uwzględnieniem artykułu 79 ust� 2 lit� a i b i art� 21 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, który wszedł w życie w 2009 roku w ramach traktatu z Lizbony 
i jest określany jako traktat reformujący�

Jak podaje Magdalena Bainczyk: „Już bowiem w 2008 r� UE rozpoczęła 
z Ukrainą dialog w sprawie zniesienia wiz dla obywateli tego państwa do państw 
członkowskich UE, gdyż ułatwienie przepływu osób należy do jednych z zasadni-
czych celów Partnerstwa Wschodniego� W listopadzie 2010 r� Komisja Europejska 
zaprezentowała rządowi Ukrainy plan działania w sprawie liberalizacji reżimu 
wizowego (ang� the Visa Liberalisation Action Plan, VLAP, dalej: plan działania), 
obejmujący blok czterech zagadnień, korespondujących z przepisami umowy 
stowarzyszeniowej dotyczącymi wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości� Plan 
działania dotyczył następujących zakresów przedmiotowych: 1) bezpieczeństwo 
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dokumentów, w tym wprowadzenie do nich danych biometrycznych, 2) zarzą-
dzanie granicami, migracja i azyl, 3) porządek i bezpieczeństwo publiczne, 4) 
stosunki zagraniczne i poszanowanie praw człowieka” (2016, s� 46)�

Istotna pozostaje także kwestia umów współpracy transgranicznej pomię-
dzy Polską a Ukrainą, które pomimo wcześniejszych rozmaitych deklaracji 
w ciągu ostatnich dwudziestu lat nie przynosiły oczekiwanych rezultatów 
(Lewandowska i in�, 2014, s� 2)� Założenia współpracy oscylują wokół kluczo-
wych elementów:

• do 2020 roku zmniejszenie stopnia peryferyjności obszarów przygranicz-
nych;

• rozwijanie więzi gospodarczych, naukowych i kulturowych, zwłaszcza 
w dziedzinach, które wpływają na wzrost konkurencyjności, takich jak: 
edukacja, kultura, ochrona środowiska, infrastruktura teleinformatyczna, 
graniczna, transportowa oraz przedsiębiorczość;

• zwiększanie wymiany gospodarczej;
• realizacja wspólnych projektów ochrony i wykorzystania w turystyce 

potencjału środowiska przyrodniczego, wspólnego dziedzictwa kulturo-
wego oraz rozwoju transgranicznego systemu usług publicznych�

Program Współpracy Transgranicznej (PWT) Polska – Białoruś – Ukraina 
2014–2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (EIS) zakłada 
kontynuację i rozszerzenie współpracy na obszarach przygranicznych Polski, 
Białorusi i Ukrainy i został opracowany na bazie ram prawnych Komisji Euro-
pejskiej�

1� Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 897/2014 z dnia 18 sierpnia 
2014 r�, ustanawiające przepisy szczegółowe dotyczące wdrażania progra-
mów współpracy transgranicznej (PWT?) finansowanych na podstawie 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 232/2014 
ustanawiającego Europejski Instrument Sąsiedztwa (EIS?)�

2� Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 232/2014 
z dnia 11 marca 2014 r� ustanawiające Europejski Instrument Sąsiedztwa 
(Rozporządzenie EIS)�

3� Dokument programowy dla wsparcia UE na rzecz Współpracy Transgra-
nicznej EIS (2014–2020)�

4� Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2014 
z dnia 11 marca 2014 r� ustanawiające wspólne zasady i procedury wdraża-
nia unijnych instrumentów na rzecz finansowania działań zewnętrznych�
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5� Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 
966/2012 z dnia 25 października 2012 r� w sprawie zasad finansowych 
mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (Charucka, 2016, s� 37)�

Poza wymienionymi powyżej udogodnieniami formalnymi należy wskazać 
także na polską ustawę regulującą rynek pracy (Ustawa z 20 kwietnia 2004 r� 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – Dz� U z 2017 r�, poz� 1065) 
oraz rozporządzenia wykonawcze, według których na terenie Polski pracować 
mogą także obywatele państw trzecich, po uzyskaniu stosownego zezwolenia 
na pracę, o które aplikuje pracodawca lub sam pracownik� Interesującą opcją 
dla obywateli np� Ukrainy jest tak zwana procedura uproszczona, według której 
prace można powierzyć na podstawie oświadczenia� Umowa uproszczona doty-
czy także obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, 
Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej� Mogą oni wykonywać obowiązek pracy 
przez 6 miesięcy w okresie 12 następujących po sobie miesięcy bez konieczności 
uzyskania zezwolenia na pracę (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-
nej, 2017)�

KAPITAŁ LUDZKI – REKAPITULACJA POJĘCIA

Istota kapitału ludzkiego jest bardzo dobrze opisana w literaturze z zakresu nauk 
społecznych� Autor analizował ten temat w dwóch przypadkach1 – kiedy prowa-
dził badania w kwestii kapitału ludzkiego w kontekście zmiennej warunkującej 
partycypację społeczną Polaków oraz w przypadku opisu kapitału ludzkiego 
migrantów polskich w Irlandii� Od publikacji dzieła Human Capital: A Theore-
tical and Empirical Analysis with Special Reference to Education, Second Edition, 
na którego łamach jego autor Gary S� Becker dostrzegł, iż inwestycje czynione 
w kompetencje jednostki mogą warunkować jej sukces w przyszłości, a w kon-
sekwencji sukces całej zbiorowości, wiele w zakresie konceptualizacji kapitału 
ludzkiego się zmieniło (1975, s� 15)� Proponował on działania zmierzające do 
wzrostu kapitału ludzkiego poprzez powiększanie zasobów w ludziach, co miało 
przynieść realny wpływ na przyszły pieniężny i fizyczny dochód (Szast, 2017, 
s� 120)�

1  Kapitał ludzki w ramach kształtowania działań na rzecz trzeciego sektora� Przypadek Polski 
oraz Kapitał ludzki migrantów polskich w Irlandii – ujęcie teoretyczne i badawcze.
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Kapitał ludzki odnosi się do takich zasobów będących w dyspozycji jed-
nostki i przez nią wykorzystywanych względem realizacji zamierzonych celów, 
jak: wiedza (inwestycje w edukację), inteligencja, motywacja, kreatywność 
oraz relacje społeczne, co implikuje rozwój społeczności, do której jednostka 
należy, lub całego społeczeństwa� Kapitał ludzki rozpatrywany jest często także 
w kontekście poziomu życia społecznego� „Zorientowanie badawcze dowodzi 
kwantyfikacji zależności pomiędzy poszczególnymi wskaźnikami kapitału ludz-
kiego i poszukiwaniem prawidłowości rządzących światem rzeczywistym, jego 
przeobrażeń (pozytywnych lub negatywnych), ze szczególnym uwzględnieniem 
wielkości zasobów cenionych, układów dostępności zasobów, reguł i procedur 
kształtujących wzory zachowań jednostek zajmujących rozmaite pozycje” (Szast, 
2017, s� 124)�

TRANSFERY KAPITAŁU LUDZKIEGO I SPOŁECZNEGO  
W KONTEKŚCIE MIGRACJI Z UKRAINY

Ruchliwość społeczna jednostek związana jest z kategorią transferu, zatem z dzia-
łaniami przemieszczania, przelania, przesyłania w sensie zarówno fizycznym, jak 
i metaforycznym� Istotę transferu kapitału społecznego opisał m�in� Jakub Isański, 
który stwierdził, iż: „Migracje przynoszą nie tylko pieniężne profity, ale też 
zmiany społeczne� Wielu autorów przypomina także, że strumienie przepływów 
ludności obejmują jedynie pewne specyficzne kategorie ludzi� Są oni zazwyczaj 
wykształceni ponad średnią kraju ich pochodzenia i nie sytuują się w najniższej 
części jego struktury społecznej pod względem dochodu” (2015, s� 63)�

Transfer kapitału ludzkiego uzależniony jest od dynamiki migracji pomię-
dzy Ukrainą a Polską� Dokładne dane nie są znane, można jednak szacunkowo 
określić liczbę przebywających w Polsce poprzez analizę danych dotyczących 
wydanych wiz, pozwoleń na pracę czy złożonych oświadczeń tak zwanej proce-
dury uproszczonej�

Urząd do Spraw Cudzoziemców zamieszcza na swoich stronach interneto-
wych raporty o złożonych wnioskach i wydanych decyzjach o ochronie na teryto-
rium Polski obywateli państw trzecich� W 2016 roku spośród obywateli Ukrainy 
wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce złożyło 605 kobiet 
oraz 701 mężczyzn, co stanowi 10,6% wszystkich ubiegających się o ochronę� 
Ochronę uzyskało wówczas (Urząd do Spraw Cudzoziemców 2016) 108 osób, 
z czego jedynie 16 obywateli Ukrainy (zgodnie z Konwencją Genewską), ochronę 
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uzupełniającą – 51 obywateli Ukrainy, a zgodę na pobyt tolerowany – tylko 1 
osoba� Umorzono 434 postępowań, negatywnie rozpatrzono 696 wniosków� 
W I kwartale 2017 roku wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej w Pol-
sce złożyło 160 kobiet, 241 mężczyzn z Ukrainy, co stanowi 0,1% wszystkich 
ubiegających się o ochronę (Urząd Do Spraw Cudzoziemców 2017)�

Dane przygotowywane przez MRPiPS, dotyczące liczby wydawanych 
pracodawcom oświadczeń o zamiarze zatrudnienia pracownika z Ukrainy, 
potwierdzają, iż w 2016 roku wydano 1 262 845 oświadczeń, to jest o ponad 
pół miliona więcej niż w 2015� Zezwolenia na pracę dzielą się na kilka typów� 
Pierwszy typ dotyczy cudzoziemca, którego stosunek pracy powstał na podstawie 
umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej z pracodawcą posiadającym siedzibę 
w Polsce (A)� Kolejny typ (B) dotyczy osoby, która pełni funkcję członka zarządu 
przedsiębiorcy wpisanego do KRS spółki kapitałowej w organizacji i przebywa 
w Polsce przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 
miesięcy� Typ C dotyczy sytuacji, w której cudzoziemiec, wykonujący pracę 
u pracodawcy zagranicznego, jest delegowany do Polski na okres dłuższy niż 
30 dni w roku kalendarzowym, pracuje w oddziale lub zakładzie pracodawcy 
zagranicznego, lub podmiocie powiązanym z pracodawcą zagranicznym� Typ D 
dotyczy sytuacji, w której cudzoziemiec pracuje u pracodawcy nieposiadającego 
zorganizowanej działalności w Polsce (ani oddziału, ani zakładu) i jest delego-
wany do Polski w celu realizacji usługi eksportowej� Ostatni typ (E) wykonuje 
pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Polski na 
okres przekraczający 3 miesiące w ciągu kolejnych 6 miesięcy w celu innym 
niż objęty zezwoleniami typu B, C, D� W samym 2017 roku wydano 89 787 
zezwoleń na pracę typu A (MRPiPS), w tym według grup klasyfikacji zawodów 
i specjalności: przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy 
stanowią 254 osób, specjaliści wyższego szczebla – 2607 osób, technicy i inny 
średni personel – 4565, pracownicy biurowi – 3906, pracownicy usług i sprze-
dawcy – 3996� Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy przyjechali w liczbie 1123, 
a robotników przemysłowych i rzemieślników odnotowano 27 692� Operatorów 
i monterów urządzeń/maszyn było 18 645� Z kolei pracownicy wykonujący prace 
proste stanowili największą liczbę osób przybyłych do Polski – 26 418�

Pozwolenia na pracę według grup zawodów w  I  kwartale 2017 roku 
otrzymało: 764 informatyków, 6 prawników, 166 osób wykonujących zawody 
artystyczne� Największą liczbę obywateli Ukrainy odnotowano wśród osób 
wykonujących zawody medyczne (177 osób), w tym 6 lekarzy i 3 pielęgniarki, 
a zawody nauczycielskie – 76, w tym nauczyciele języków obcych 27�
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Dane zamieszczone na stronie internetowej MRPiPS świadczą, że popyt na 
pracę cudzoziemców będzie w Polsce nadal rósł� Wśród powiatowych urzędów 
pracy 50,5% ocenia wpływ zatrudniania cudzoziemców jako neutralny, 27,5% 
– jako pozytywny, a 22% – negatywny� Blisko połowa powiatowych urzędów 
pracy odpowiedziała, że w ich powiecie cudzoziemcy zatrudniani są jedynie 
do prac o  niskich kwalifikacjach, 29% badanych jednostek zadeklarowało 
stosunek neutralny, a 18% – pozytywny, a jedynie 5% – negatywny lub raczej 
negatywny (Ukraińcy są zatrudniani głównie do prac wymagających niskich 
kwalifikacji)� Spośród powiatowych urzędów pracy 69% twierdzi, iż będzie 
zapotrzebowanie na pracę cudzoziemców w następnym roku, 17% nie potrafi 
ocenić, 13% przewiduje utrzymanie na tym samym poziomie, a nieco ponad 
1% – spadek zapotrzebowania na pracę cudzoziemców� Oceniając ryzyko zwią-
zane z zatrudnieniem cudzoziemców, 56% urzędów uznało, że zagrożeniem jest 
obniżenie wynagrodzeń, 13% – wypychanie polskich pracowników i zwiększanie 
się udziału umów cywilnoprawnych, 13% nie dostrzega negatywnych konse-
kwencji� Jako najczęstszy powód zatrudniania cudzoziemców aż 72% urzędów 
wskazało możliwość proponowania niższego wynagrodzenia, jedynie 18% – brak 
polskich kandydatów, a 3% – lepszą ocenę przez pracodawców jakości pracy 
cudzoziemców w porównaniu do polskich pracowników� Obywatele Ukrainy są 
populacją dominującą wśród obcokrajowców pracujących w Polsce, gdyż liczba 
zezwoleń na pracę Ukraińców stanowi około 83% i utrzymuje się w przypadku 
oświadczeń na poziomie około 96–97% (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej, 2017, s� 1)� Zezwolenia na pracę dotyczące obywateli Ukrainy sta-
nowiły w I półroczu 2016 r� 83% (w liczbie 42 650), z kolei w roku 2015 odsetek 
Ukraińców wynosił 76,7%, w 2014 r� – ponad 60%� Na dalszych miejscach plasują 
się obywatele takich państw, jak: Białoruś (3,5%), Mołdawia (2,3%), Indie (1,6%), 
Chiny (1,1%)� Udział pozostałych państw nie przekracza 1%� Maleje liczba 
zezwoleń wydawanych Wietnamczykom czy Chińczykom, którzy jeszcze kilka 
lat temu dominowali (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 2017, 
s� 3)� Przeważają w dalszym ciągu migranci krótkoterminowi – model migracji 
cyrkulacyjnej (Brunarska, Grotte, Lesińska, 2012, s� 16)� Najbardziej atrakcyjne 
kraje dla migrujących Ukraińców, według Natalii Padury (2011, s� 28), to Rosja 
i Polska� Biorąc pod uwagę rok badania 2015, dominowały jednostki charak-
teryzujące się wysokimi kwalifikacjami, gdyż 37,7% posiadało wykształcenie 
wyższe, 53,94% – średnie, a 8,4% legitymowało się wykształceniem zawodowym 
lub niższym (Chmielewska, Dobroczek, Puzynkiewicz, 2016, s� 11)�



105Mateusz Szast : Transfer kapitału ludzkiego pomiędzy Ukrainą a Polską

Charakterystykę cech migrantów przed 2014 rokiem i  po 2014 roku 
zamieszczono w tabeli 1� Rok 2014 był kluczowy, ponieważ to waśnie wtedy 
na Ukrainie dochodziło do przeobrażeń na tle politycznym, wojskowym oraz 
społecznym� Wówczas ludność Ukrainy zmieniła postrzeganie władzy politycznej 
kraju, zaczęła swoje relacje budować, opierając się na kontaktach z państwami 
zachodnimi, a nie jak do tej pory głównie wschodnimi (Rosja)�

Tabela 1. Charakterystyka migrantów z Ukrainy

Migracje z Ukrainy do Polski Do 2014 r. Po 2014 r.

Migrowały przeważnie te same grupy osób Tak Nie

Udział kobiet w migracji 67,1%, 42,1%

Średnia wieku migrantów 43 lata, 33 lata

Odsetek migrantów z Ukrainy Zachodniej 93,7% 71,6%

Praca w sektorze usług dla gospodarstw domowych 51,8% 18,3%

Praca w sektorze remontowo-budowalnym 15,3% 35,3%,

Liczba studentów Około 15 tys. w 2013 r. 30,6 tys. w 2015 r.

Wykształcenie wyższe 37,7%, 47,1%

Powód migracji – brak pracy 29,4% 20,1%

Źródło: Chmielewska, Dobroczek, Puzynkiewicz, 2016, s� 4�

Tabela 2. Charakterystyka migrantów z Ukrainy w 2015 i 2017 r. 

Migracje z Ukrainy do Polski 2015 r. 2017 r.

Znaczenie wysokości wynagrodzenia 39% 94%

Liczba Ukraińców, którzy planują pozostać w Polsce 10% 48%

Poziom otwartości Polaków 75% 97%

Ogólne zadowolenie pracowników z Ukrainy 84% 94%

Zadowolenie Ukraińców ze swojego wynagrodzenia 40% 90%

Zadowolenie z rodzaju wykonywanej pracy 30% 78%

Zadowolenie z obciążenia obowiązkami 36% 75%

Zadowolenie z możliwości rozwoju 27% 23%

Odsetek pracujących zgodnie z własnym wykształceniem 7% 29%

Pozostanie w Polsce przy możliwości rozwoju w Polsce 27% 42%

Źródło: Dudek, 2017�
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Potencjał pracowników z Ukrainy jest coraz bardziej wykorzystywany 
przez polskich pracodawców – stwierdził Tomasz Dudek, autor raportu badań 
przeprowadzonych przez firmę OTTO Work dla rozwoju innowacyjności 
polskich przedsiębiorstw (2017, s� 8)� Dostrzega on, iż niewielu Ukraińców 
po ukończeniu studiów czy zarobieniu odpowiedniej sumy pieniędzy chce 
wrócić do swojej ojczyzny� Przejawiać się to może także zaangażowaniem 
społeczno-obywatelskim, które oszacować można na poziomie od kilku do 
kilkunastu procent� Niskie zaangażowanie może być zrozumiałe, zwłaszcza że 
celem migracji pozostają w głównej mierze środki materialne, jednak maso-
wość migracji najnowszej z Ukrainy „nie sprawiła, że osoby zaangażowane 
zupełnie zniknęły w tłumie niezaangażowanych� Osoby aktywne stanowią 
bowiem prężną i dość dobrze funkcjonującą grupę w Polsce” (Korniychuk, 
Wenerski, 2016, s� 38)�

TRANSFERY KAPITAŁU LUDZKIEGO Z UKRAINY –  
WYZWANIE CZY ZAGROŻENIE?

Jakub Isański, wyjaśniając istotę transferów kapitału, używa porównania do 
dopingu jako środka wspomagającego sportowca w uzyskaniu efektów sporto-
wych� W migracjach transfer kapitału także może okazać się cennym środkiem 
wspomagającym funkcjonowanie gospodarki kraju przyjmującego� Idealnym 
przykładem tego typu sytuacji może okazać się poruszana przed dziesięcioma 
laty kwestia polskiego hydraulika we Francji czy polskiego kierowcy autobusu 
w Wielkiej Brytanii� Polscy kierowcy wyjeżdżali w celu podjęcia pracy na Wyspy 
Brytyjskie, gdyż rodzimy rynek pracy nie oferował im satysfakcjonującej pensji, 
podczas gdy obecnie za kierownicami polskich autobusów (komunikacja miejsca 
w Warszawie, prywatni przewoźnicy) spotkać można obywatela Ukrainy� Punkt 
ciężkości zapotrzebowania rynku pracy przesuwa się w kierunku zachodnim, 
kiedy to prace 3-D (dirty, difficult, dangerous) wykonują poza granicami ojczyzny 
Polacy, a w Polsce te same wakaty zajmują cudzoziemcy z prostego powodu 
– luki na rynku pracowniczym� Poza tym stopień bezrobocia w Polsce w ostat-
nich latach spadł za sprawą dobrze prosperującej i rozwijającej się narodowej 
gospodarki, cyklicznych reform rządu i wielu przedsięwzięć gospodarki świa-
towej� Stopa bezrobocia w końcu 2017 roku wyniosła 6,6% i była o 1,6 punktu 
procentowego niższa niż w 2016 roku (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej, 2017, s� 1)�
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Obywatele Ukrainy, mówiąc wprost, są zauważani na ulicach polskich 
miejscowości, co nie pozostaje bez znaczenia dla polskiej kultury i stosunku 
do cudzoziemców� Następuje kreolizacja czy hybrydyzacja kulturowa w naszym 
kraju� Kultura staje się bardziej otwarta na kontakty z innymi i ewoluuje pod ich 
wpływem w nieprzewidywalnych kierunkach� Oprócz pracy, swoich kompetencji, 
zaangażowania Ukraińcy przywożą także swoje przyzwyczajenia, potrzeby, sym-
bole, wartości, co z biegiem czasu przechodzi w stan pośredni pomiędzy warto-
ściami i normami przywiezionymi z kraju pochodzenia a tymi, z którymi zetkną 
się w miejscu migracji� Poza tym tak zwani nieobecni migranci mają istotny 
wpływ również na kulturę miejsca swojego pochodzenia, co może procentować 
„rozwojem niedorozwoju”, skutkującym pogłębianiem istniejących zależno-
ści, także w odniesieniu do międzygeneracyjnych relacji� Za sprawą migracji 
zauważa się ubytek populacji ludności (zazwyczaj w wieku produkcyjnym), która 
mogłaby się przyczynić do rozwoju swojego regionu pochodzenia, a także, co 
zauważył Isański (2015, s� 72), negatywny aspekt transferów pieniężnych, które 
mogą uzależniać młodzież od przesyłanych przez rodzinę pieniędzy – a co za 
tym idzie – także warunkować brak chęci do samorozwoju czy podejmowania 
wysiłku w celu podnoszenia swojej pozycji społeczno-ekonomicznej�

Transfery kapitału ludzkiego wiążą się także z transferami ekonomicznymi 
w postaci przekazywania pieniędzy do kraju swojego pochodzenia� Na forum 
ekonomicznym w Krynicy w 2017 roku minister spraw zagranicznych Polski 
Witold Waszczykowski stwierdził, iż obywatele Ukrainy wywożą z  Polski 
20 miliardów zł rocznie� Wypowiedź szefa polskiej dyplomacji wywołała lawinę 
komentarzy, iż obywatele Ukrainy nie wywożą, a zarabiają, i nie 20 miliardów, 
a jedynie 8� Powoływane są liczne biura pośrednictwa pracy (biuro McDonald’s 
w Warszawie), pomagające w poszukiwaniu pracowników z Ukrainy� Zrekruto-
wani wykonują pracę, której nie chcą wykonywać Polacy, zarabiając tym samym 
często minimalną pensję krajową, czyli około 2105 zł brutto�

Poza tym Ukraińcy przyjeżdżający do Polski przejawiają zainteresowanie 
pracą, nie korzystają z zasiłków czy form wsparcia resortowego ze względu na 
brak uprawnień� Należy także wspomnieć, iż gospodarka każdego państwa to 
system naczyń połączonych i do jej sprawnego funkcjonowania potrzebuje 
nie tylko pracowników odprowadzających składki, osób pracujących i wyko-
nujących codzienne czynności – potrzebuje także popytu i podaży w sektorze 
usług czy konsumpcji� Mieszkając w Polsce, Ukraińcy kupują, wynajmują, płacą 
podatki w postaci zakupionych towarów czy usług – średnio 34,2% zarobków 
przeznaczane jest na życie (Chmielewska, Dobroczek, Puzynkiewicz, 2016, 
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s� 21)� Transfery pieniężne według badań 2015 roku wynosiły średnio 1793 zł, 
a mediana to 1500 zł� Spośród ankietowanych 45,5% przekazało ostatnio do 
swojego kraju kwotę nieprzekraczającą 1000 zł, przy czym duża część wskazań 
dotyczyła transferów nie większych niż 500 zł� Kwoty o wyższej wartości (między 
1000 a 2000 zł) przekazało 29% osób, a 25,5% dokonało jeszcze wyższych trans-
ferów (kwoty powyżej 5000 zł; stanowiły jedynie 13,6% wszystkich przekazów 
pieniężnych) (Chmielewska, Dobroczek, Puzynkiewicz, 2016, s� 23)� Przy czym 
należy zaznaczyć, iż w 2015 roku środki pieniężne przekazywało średnio 66,4% 
ankietowanych, 33,6% wydatkowało zarobione pieniądze na własne potrzeby�

Zauważa się także różnicę w transferowaniu środków materialnych przez 
Ukraińców w związku z momentem przybycia do Polski� Otóż osoby, które 
przyjechały do Polski przed 2014 rokiem (w odsetku 78,4%), przekazują środki 
materialne na Ukrainę, z kolei osoby, które przyjechały do Polski po 2014 roku, 
transferują pieniądze na Ukrainę w odsetku nieco mniejszym, stanowiącym 
blisko połowę migrantów z tego kraju (49,4%)� Istotna pozostaje kwestia przezna-
czenia zarobionych środków materialnych w Polsce� Według badań z 2015 roku 
największy odsetek ankietowanych (64,9%) przeznacza zarobione pieniądze na 
bieżące wydatki, 40,2% – na remont lub zakup nieruchomości, a 31,4% oszczędza� 
Jednak 40,4% ankietowanych inwestuje zarobione pieniądze w Polsce w edukację 
dzieci i własną, podnoszenie kwalifikacji, we własne zdrowie lub zdrowie bliskich� 
Tak inwestuje 25,4% badanych, a na edukację dzieci przeznacza 17,4% biorących 
udział w badaniu (Chmielewska, Dobroczek, Puzynkiewicz, 2016, s� 26)�

W zdecydowanej większości (70,7%) ankietowani wykonują prace proste, 
niewymagające kwalifikacji (zbieranie owoców, sprzątanie, opieka nad dziećmi 
i osobami starszymi lub prace na budowie), jednak 23,8% spośród nich to 
wykwalifikowani robotnicy i  rzemieślnicy (operatorzy maszyn, murarze, 
fryzjerzy czy pielęgniarki)� Jedynie 5,5% stanowią specjaliści (np� informatycy, 
nauczyciele lub prawnicy) oraz menadżerowie (głównie niskiego szczebla), 19,3% 
– sektor rolniczy, 12,4% – hotelarstwo i gastronomia (łącznie) oraz 7,2% – handel� 
W przemyśle pracuje tylko 4,8% przebadanej populacji migrantów (Chmielew-
ska, Dobroczek, Puzynkiewicz, 2016, 16)� Biorąc pod uwagę dane z 2015 roku, 8% 
migrantów z Ukrainy pracuje zgodnie z własnym wykształceniem� Przebywający 
w Polsce Ukraińcy są często dobrze lub bardzo dobrze wykształceni� W badaniu 
przeprowadzonym w 2017 roku odsetek migrantów z Ukrainy pracujących 
zgodnie z własnym wykształceniem był zdecydowanie wyższy (44%), średnie 
wykształcenie posiadała jedna piąta badanych (20%), jedna trzecia legitymowała 
się wykształceniem zawodowym (33%), a jedynie 4% spośród badanych posia-
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dało wykształcenie podstawowe� Wskaźnik osób pracujących zgodnie ze swoim 
wykształceniem w 2017 roku wynosił 29% (Dudek 2017, s� 8)�

ZAKOŃCZENIE

Biorąc pod uwagę wzrost zainteresowania wśród obywateli Ukrainy pracą w Pol-
sce, stosunek Ukraińców do naszego kraju, narodu oraz warunków panujących 
w Polsce, należy wskazać, iż blisko dwa miliony Ukraińców swobodnie pracują-
cych i uzupełniających polski rynek pracy może okazać się cennym transferem 
kapitału ludzkiego� Mimo że Polacy wykazują zainteresowanie zdobywaniem 
kwalifikacji, wykształcenia i ogólnej sprawności w świecie gospodarki rynkowej, 
bez licznej migracji z Ukrainy polski rynek pracy uległby atrofii i destabilizacji� 
Obywatele Ukrainy oprócz pracy wnoszą cenny bagaż własnych doświadczeń 
i  indywidualnych predyspozycji� Oszczędność Polski w kwestii obciążenia 
polskiego budżetu świadczeniami rodzinnymi czy socjalnymi jest bardzo 
istotna (Ukraińcy to jednostki pracujące lub poszukujące pracy ze świadczeń 
wyłączone)� Co więcej, nie wszyscy migranci z Ukrainy transferują zarobione 
środki finansowe do swojej ojczyzny – zatem wydają je w Polsce� Poza tym par-
tycypują w szkolnictwie wyższym Polski, co nie pozostaje bez zaczernia, biorąc 
pod uwagę liczbę obywateli polskich szkół średnich (potencjalnych studentów), 
którzy wywodzą się z tak zwanych roczników niżowych, a zainteresowanie szko-
łami zawodowymi (branżowymi), gwarantującymi wykonywanie określonego 
zawodu, w ostatnich latach zaczęło wzrastać�
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and its perception on the relations of political 
power� The spatial context of power reduces to 
its material and non-material correlates, where it 
is also composed of socially produced constructs� 
In the first place, the subject of the analysis is the 
distinction of mutual relations between such 
specific phenomena� In the following, the author 
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sources of power and analyzes its dynamics as 
a fundamental consequence of the heterogene-
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possible directions for the desired organization 
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Rozpatrywanie zdarzeń we wszechświecie z pominięciem czasu i przestrzeni nie ma sensu,
ale bezsensowne jest również mówienie o czasie i przestrzeni poza wszechświatem 

(Hawking, 1996, s� 44)

Władza polityczna jako zinstytucjonalizowana relacja społeczna, w sposób nie-
uchronny oraz immanentny ujawnia się w formach przestrzennych� Zgodzić się 
należy z Nigelem Thriftem, który wskazuje, że przestrzeń stanowi istotny element 
rządzenia już przynajmniej z tego względu, że aby „rządzić, trzeba unaocznić 
ludziom terytorium, które ma podlegać władzy� I nie jest to tylko kwestia samej 
fizyczności: przestrzeń władzy musi być uobecniona symbolicznie i zakreślona 
terytorialnie” (Thrift, 2002, s� 201–234; por� Allen, Massey, Cochrane, 1998, 
s� 137–138)� Władza polityczna jest także czynnikiem sprawczym, warunkują-
cym społeczne wytwarzanie przestrzeni i administrowanie miejscem� Praktyki 
przestrzenne są władczo regulowane w oparciu o zinstytucjonalizowane zasady� 
Nie oznacza to jednak, że taka organizacja miejsca musi być spójna� Wspomniane 
praktyki prowadzić mogą wręcz do wdrażania sprzecznych zasad porządkowania 
przestrzeni, co ostatecznie prowadzić może do dezorganizowania i rozpadania się 
miejsc� Tak jak w przypadku innych działań politycznych, trudno tutaj bowiem 
założyć ich pełen racjonalizm� Odniesienie do treści ideologicznych może impli-
kować nie tylko wykorzystanie jej do budowania potencjału legitymizacyjnego, 
manipulowania przestrzenią, ale także oddania jej pod dyktat partykularnych 
interesów różnorodnych grup�

We wspomnianym zakresie regulacyjnym już od czasów starożytnych instru-
mentem władzy stało się planowanie przestrzenne� Zarówno grecka polis, jak 
i rzymskie obozy miasta były dziełami szczegółowo zaplanowanymi� Praktyka 
planowania rozwijana była także w średniowieczu, chociaż doktrynalną werba-
lizację kształtowanie przestrzeni zyskało ponownie w czasach renesansu� W XIX 
w� szczególne znaczenie przypadło opracowaniu regionalnych planów okręgów 
przemysłowych� Wizje takiego kreowania przestrzeni funkcjonowały na pod-
budowie ideologicznej, ale często opierały się także o doktryny urbanistyczne, 
stanowiące swoistą racjonalizację wdrażanych regulacji� Polegała ona zwykle na 
uzasadnieniu interwencji przestrzennych względami zdrowotnymi, estetycznymi, 
artystycznymi czy specyficznie definiowanym pojęciem dobra ogółu� Od zawsze 
jednak planowanie służyło celom bezpośrednio ideologicznym� Działo się tak na 
przykład wtedy, gdy dzieło urbanistyczne czy architektoniczne miało wzmacniać 
i podkreślać potęgę oraz prestiż władzy (Jałowiecki, 2010, s� 42–43)�
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Za każdą formą przestrzenną kryją się więc konkretni aktorzy, którzy ją 
wytworzyli zgodnie ze swoimi interesami oraz ideologią, i których potrzeby 
ona zaspokaja� Szczególna rola przypada tutaj grupom dominującym w sferze 
ekonomicznej oraz symbolicznej� Przestrzeń stanowi wytwór ich żywej struktury 
i jako taka jest im niezbędna do samopodtrzymania pozycji i wpływów� Zachodzi 
jednak sprzężenie zwrotne, w którym przestrzeń oddziałuje także na grupy, 
warunkując ich zachowania� W efekcie wytwarzane przestrzennie instytucje 
stanowią także sposoby adaptacji do różnych środowisk (Sahlins, 1976)�

Przez wieki to jednak państwo było dominującym aktorem społecznego 
wytwarzania przestrzeni� Z jednej strony pełniło względem niej funkcje struk-
turalne, oplatając jednolitą siecią instytucji biurokratycznych oraz kontroli� 
Prowadziło to między innymi do rozwoju stolic, czyli ośrodków władzy central-
nej� W efekcie w ramach państwa przestrzeń stawała się ciągła� Z drugiej strony 
realizowało także funkcje strukturotwórcze, poprzez włączanie poszczególnych 
miejsc życia społecznego w jeden układ strukturalny� Uwzględniając grę partyku-
larnych interesów społecznych, odwzorowywało w niej często hierarchie obecne 
wśród ludzi� Legitymizowało w ten sposób przestrzeń lepszą i gorszą, bogatą 
i biedną, bezpieczną i niebezpieczną, sacrum i profanum, centra i peryferie� 

Dla współczesnych struktur politycznego władztwa szczególnie istotna wydaje 
się ostatnia z wymienionych opozycji� Centrum oznacza potęgę i siłę, nagroma-
dzenie zasobów władzy, dóbr oraz informacji� To, co się w nim znajduje, jest 
widoczne i ważne, a bycie w nim daje poczucie sprawstwa, możliwości, wpływu 
oraz korzystania z różnego rodzaju urządzeń oraz udogodnień� Peryferie, im 
dalej od centrum, tym mają mniejszą wartość� Podział ten dotyczy także państw� 
Ten zanadto uproszczony układ dychotomiczny należy jednak skorygować teorią 
Immanuela Wallersteina, który zaproponował podział trójstopniowy na kraje 
rdzenia, półperyferii i peryferii (Wallerstein, 1979)� Charakteryzuje go silna 
współzależność oparta na nieekwiwalentności wymiany surowców za towary 
przetworzone, gdzie peryferie i półperyferie pełnią funkcję służebną i uzupełnia-
jącą dla krajów rdzenia� W efekcie rozwój potencjalnych lub nie w pełni rozwinię-
tych metropolii w państwach półperyferyjnych jest indukowany przez państwa 
rdzenia, a zachodząca tam urbanizacja ma charakter naśladowczy� Zależność 
rozwoju i funkcjonowania metropolii od napływającego kapitału zagranicznego 
powoduje nierównomierne wytwarzanie przestrzeni i wzrost kontrastów między 
jego nowoczesnymi enklawami a pozostałymi obszarami konsumpcji� Kontrast 
między nową przestrzenią prywatną (gettoizacja) a starą publiczną widoczny 
jest w wielu tego typu ośrodkach� Uwarunkowania te tworzą specyficzne relacje 
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między aktorami społecznego wytwarzania przestrzeni, a część grup uzyskuje 
bezwzględną przewagę (np� zagraniczni inwestorzy czy deweloperzy)�

Wycofywanie się regulatora publicznego stanowi efekt ograniczenia zakresu 
i zasięgu władzy politycznej� W efekcie plany zagospodarowania przestrzeni są 
coraz mniej kompleksowe i rygorystycznie przestrzegane, co w dalszej kolejno-
ści skutkuje jej fragmentaryzacją i prywatyzacją� Ujawniający się tutaj deficyt 
władztwa politycznego wzmacnia oddziaływanie międzynarodowych korporacji, 
które wprowadzają tam nie tylko swoje standardy estetyczne, ale narzucają także 
określone sposoby zachowań i – co gorsze – ogałacają przestrzeń z infrastruktury 
publicznej (Jałowiecki, Szczepański, 2006, s� 424–425)� Jej brak przekłada się na 
erozję tkanki społecznej�

Tego typu procesy ograniczają tradycyjnie rozumianą władzę polityczną, 
ale i dokonują swoistej dywersyfikacji jej źródeł� Inicjowana jest już nie tylko 
przez publiczne ośrodki decydowania, ale rozprasza się pośród wielorakich 
podmiotów, także prywatnych� Z tego względu ujmowanie władzy jako relacji 
doskonale asymetrycznej, zachodzącej w ograniczonej terytorialnie, ciągłej insty-
tucjonalnie oraz homogenicznej kulturowo przestrzeni, wydaje się coraz mniej 
adekwatne� W zasadzie nigdy idea całkowitego domknięcia związku władzy, 
kultury i terytorium nie została w pełni zrealizowana� W ramach każdej formy 
związku politycznego ujawniały się różnorodne kultury, co istotnie ograniczało 
kontrolę nad obywatelami� Podobnie na odwrót, nawet przy istnieniu wspólnoty 
kulturowej, tworzono albo zróżnicowane jednostki polityczne, albo reżim poli-
tyczny rozrastał się daleko poza granice związku politycznego (np� w imperiach 
kolonialnych)� Substancjalna wizja politycznych jednostek terytorialnych różnej 
skali, które posiadałyby jeden jasno zdefiniowany ośrodek władzy, współcześnie 
wydaje się tym bardziej nieuzasadniona� 

Pojęcie przestrzeni samo w sobie jest bardziej abstrakcyjne niż miejsce� Stosuje 
się zarówno do rozciągłości, odległości między dwiema rzeczami bądź dwoma 
punktami, jak i do wielkości czasowej (Ague, 2012, s� 56, por� Yi-Fu Tuan, 1987, 
s� 13)� Niemniej, już ogólna teoria względności odrzuciła pogląd, jakoby prze-
strzeń niezmiennie trwała� Będąc wytworem społecznym, stanowi jednocześnie 
pewną formę naoczności i wytwór umysłu� Jest to wielkość nie tylko zmienna 
i dynamiczna, ale przede wszystkim relacyjna, a w konsekwencji także względna 
(Lefebvre, 1991, s� 73)� Przestrzeń nie do końca jest więc abstrakcją, lecz rzeczy-
wistością społecznie wytworzoną, będąc jednym z czynników uczestniczących 
w kreacji społeczeństwa� Mówiąc inaczej, przestrzeń to nie praktyka miejsca, ale 
miejsc (Ague, 2012, s� 58)� Relacje społeczne materializują się poprzez formalne 
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lub nieformalne ich różnicowanie� Miejsca podlegają rozczłonkowaniu i dyferen-
cjacji ze względu na kryteria funkcjonalne (użytek czyniony z miejsc) i struktu-
ralne (ukształtowanie przestrzeni społecznej)� W efekcie zostają podzielone na 
„wewnętrzne” i „zewnętrzne”, „swoje” i „obce”, „prywatne” i „publiczne”, „świeckie” 
i „święte”� Choć powstają granice, mury, zasieki, a przestrzeń ulega terytorializacji, 
to nadal rozciąga się lub kurczy, gęstnieje lub „ulega rozrzedzeniu” w zależności 
od tego, jak i gdzie przebiegają procesy integracji i dezintegracji społecznej� 

W relacyjnej koncepcji przestrzeni społeczności lokalne, ale też innego typu 
terytoria (metropolie, regiony) traktowane są jako miejsca czy też obszary prze-
cinania się otwartych, nieciągłych przestrzenności instytucjonalnych, nieustannie 
konstruowanych przez relacje i działania aktorów zbiorowych� Instytucje, w tym 
także te składające się na aparat władzy politycznej, nie istnieją po prostu w prze-
strzeni, tak jak ciała stałe w czasoprzestrzeni newtonowskiej, lecz mają tendencję 
do rozciągania się w różnej skali i na wiele sposobów� Z kolei sama przestrzeń nie 
stanowi jedynie ich kontekstu, ale odgrywa rolę czynnika aktywnego, nierzadko 
konfliktowego, modyfikującego ujawniające się zjawiska i procesy� 

Wszystkie jednostki terytorialne, a także architektura, domy, ulice, budynki 
użyteczności publicznej i inne elementy krajobrazu stanowią rezultat procesu 
społecznego wytwarzania przestrzeni� Peter L� Berger i Thomas Luckmann słusz-
nie zwracają uwagę, że ma on charakter dialektyczny, a o jego specyfice decydują 
trzy momenty: 1) tworzenie przez ludzi rzeczywistości społecznej, 2) uznanie 
przez nich obiektywności owej rzeczywistości oraz 3) zwrotne oddziaływanie 
zobiektywizowanego świata społecznego na postępowanie jednostek (Berger 
i Luckmann, s� 106)� W ten sposób kształtowana jest więc przestrzeń społeczna, 
na którą składają się kulturowo określane relacje między ludźmi ze względu na 
uspołecznioną przestrzeń fizyczną (Jałowiecki, Szczepański, 2002, s� 303–304)� 
Wpisując się właśnie w taki sposób myślenia, Florian Znaniecki wskazywał, 
że przestrzeń jest elementem ogólniejszego systemu wartości i w stosunku do 
niego uzyskuje dopiero treść i znaczenie� W ten sposób nabiera pewnej wartości 
samoistnej (Znaniecki, 1939, s� 91–94)� 

Z tego względu, posługiwanie się w analizie antynomią między wytworzoną 
w umyśle (subiektywną) przestrzenią a przestrzenią rzeczywistą, czyli między 
odniesieniem kategorii konceptualnych a  tym, co fizyczne i  równocześnie 
społeczne, stanowi przejaw ograniczenia poznawczego� Jeszcze bardziej nieak-
tualne staje się myślenie także innymi dychotomiami� Najtrwalsza z nich i często 
bezrefleksyjnie przyjmowana sprowadza się do wspomnianego podziału na 
endo- i egzogenne czynniki tworzenia miejsc� Równie myląca jest dzisiaj także 
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dychotomia globalność – lokalność, która nie wyznacza już realnej opozycji� 
Wynika to z rosnącej heterogeniczności przestrzeni, którą tworzy sieć relacji 
wyznaczających miejsca wzajemnie do siebie nieredukowalne i niedające się 
na siebie nakładać� Ich status ontologiczny bywa zróżnicowany� Nie można ich 
scharakteryzować, można jedynie próbować je opisać, poszukując relacji między 
nimi� Wedle Michela Foucaulta część z nich pozostaje w związkach ze wszystkimi 
innymi na raz, ale w taki sposób, że zawieszają, neutralizują lub odwracają zastany 
układ relacji, który jest przez nie wskazywany czy odzwierciedlany (Foucault, 
2005, s� 119–120)�

Myślenie o przestrzeni wymaga więc unikania perspektywy osadzonej na 
dualistycznych opozycjach (przestrzeń/miejsce) na rzecz ich dialogizowania 
(Kita, 2003, s� 91)� Nazbyt redukcjonistyczne staje się także koncentrowanie na jej 
walorach fizyczno-geograficznych� W dużym stopniu wynika to ze specyfiki ery 
elektronicznej, która zmienia konkretną przestrzeń publiczną w abstrakcyjną (to 
znaczy stworzoną elektronicznie, zob� Acconci, 1998, s� 81)� Doświadczanie „roz-
ciągłości przestrzeni” pociąga za sobą potrzebę zmiany całego paradygmatu jej 
analizy� Niezbędne staje się odstąpienie od układu wertykalnego, a więc myślenia 
synchronicznego, linearnego, podkreślającego dominację historii na rzecz hory-
zontalnego, odzwierciedlającego fakt jednoczesnego zaistnienia w przestrzeni 
rozmaitych zjawisk i procesów� W zgodzie z propozycją M� Foucaulta potrzebne 
jest więc wyciągnięcie wniosków z doświadczania rozciągłości przestrzeni oraz 
istnienia „miejsc jednoczesnych”�

W  postulowane rozumienie przestrzeni wpisuje się perspektywa sieci, 
stworzonej z  miejsc-punktów oraz relacji, ale w  głównej mierze punktów 
heterogennych powstałych z nałożenia na siebie rozmaitych przestrzeni� Funk-
cjonujący w niej człowiek staje na styku różnych miejsc, przebywając w nich 
w tym samym czasie� W terminologii M� Foucaulta sieci takie występują pod 
nazwą heterotopii� Są to przestrzenie jakościowo nasycone, na które składają 
się punkty wzajemnie nieporównywalne, zarówno wyobrażeniowe, jak i realne, 
miejsca, a jednocześnie kontrmiejsca, w których wszystkie miejsca prawdziwe, 
które można znaleźć w kulturze, są jednocześnie reprezentowane, kontestowane 
i odwracane (Foucault, 2005, s� 121)� Najważniejszą funkcją heterotopii jest to, że 
tworzą przestrzeń iluzji, która osłania tę realną, lub tworzy przestrzeń idealną� 
W relacji z rzeczywistością ujawnia nietrwałą, zmienną istotę rzeczy i jej fluk-
tuacyjną naturę� 

Wspomniane kontrmiejsca przyjmują także postać utopii i nie-miejsc� Te 
pierwsze wobec otaczającej rzeczywistości pozostają w relacji bezpośredniej 
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lub w odwróconej analogii� Są miejscami zasadniczo nierealnymi, bez rzeczy-
wistej przestrzeni� Ukazują społeczeństwo w udoskonalonej postaci, bądź też 
wywrócone „do góry nogami”� Nie-miejsca z kolei to przestrzenie hybrydyczne, 
niebędące miejscami antropologicznymi� Nie są możliwe do zdefiniowania 
jako relacyjne, czy też historyczne, mające potencjał kreowania tożsamości� Ich 
wzajemne podobieństwo i standardowość implikują deficyt poczucia przyna-
leżności i poczucie samotności przebywających tam ludzi, mogące prowadzić 
nawet do alienacji� Francuski antropolog Marc Augé twierdzi, że nie-miejsca to 
swoiste sfery tranzytowe, które jedynie udają tradycyjne przestrzenie� Tymcza-
sem budują co najwyżej poczucie przelotności, bycia na chwilę i nie wymagają 
zaangażowania (Ague, 2012, s� 53, 71)� W efekcie można wobec nich wysuwać 
sformułowania sprzecznościowe, opisujące doświadczenie bycia „w nich” i „poza 
nimi”; nieograniczonej mobilności i wynikającej z niej inercji�

Zastąpienie jednorodnej przestrzeni przez zmultiplikowane i heterogeniczne 
nie-miejsca prowadzi do relatywizacji sensu miejsca (Kita, 2003, s� 89–90)� 
Powiązane z tym doświadczanie wspomnianego „usieciowienia” oznacza często 
zagubienie i osamotnienie jednostki� Nie każdy bowiem jest w stanie podołać 
wyzwaniom bycia rhizomatycznym w sensie, jakie nadali temu pojęciu Gilles 
Deleuze i Felix Guattari, czyli heterogenicznym kłączem wyposażonym w pamięć 
o krótkim trwaniu (Deleuze, Guattari, 1988)� Metaforę kłącza cechuje odniesienie 
do charakterystyki przestrzeni nieciągłej – zarówno w zachowywaniu dowol-
ności w łączeniu punktów-miejsc (zasada acentracji, wielości, ruchów detery-
torializacyjnych i procesów reterytorializacyjnych), jak i w uprzywilejowaniu 
pamięci krótkiej nad długą (charakterystyczną dla rodziny, rasy, społeczeństwa 
czy cywilizacji)� 

Człowiek, będący kłączem w sieci, przeskakuje z miejsca na miejsce, z punktu 
wyjściowego do punktu wyznaczającego miejsce przeznaczenia, nie zważając 
na to, co znajduje się na linii łączącej owe miejsca� Zdany jest na swoistą tyra-
nię mobilności� Wyposażony w nowoczesną technologię może jednocześnie 
znajdować się w radykalnie odmiennych i odległych przestrzeniach� W takiej 
rzeczywistości symultanicznego przebywania zarówno „tu”, jak i „tam”, ludzie 
zakorzenieni są jedynie dynamicznie, ale nigdzie nie czują się na dłużej zakotwi-
czeni� Przestrzeń, w jakiej się poruszają, traci więc na swojej konkretności i fizycz-
ności� Jest to raczej przestrzeń przeżycia, tworząca się na styku rzeczywistości 
i medium (Kita, 2003, s� 83–85)� Nawet chwilowe przebywanie w anonimowych 
nie-miejscach, które nie skutkuje ustanowieniem tożsamości, nie pozwala im 
doświadczać wspólnoty ludzkiego przeznaczenia� 
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Brak przywiązania do miejsca powoduje powstanie tożsamości nomadycznej 
(tranzytowej), zmiennej i będącej w ciągłym poszukiwaniu, określanej przez 
nie-miejsca, które same nie wymagają tożsamości� Jest to jednak przestrzeń 
ciągłej rekompozycji i komunikacji, a co najważniejsze rozpadu jakiejkolwiek 
separacji terytorialnej� Jej momentalność sprowadza się do tego, że przyjmowana 
jest co najwyżej doraźnie, jedynie w chwili „teraźniejszej”, co wpisuje się w pewną 
ostateczną nieokreśloność i stanowi artykulację bytu niezdecydowanego� Kształ-
towanie takiej tożsamości publicznej, której zasadą jest możliwość identyfikacji 
z różnorodnymi alternatywnymi tożsamościami, wymaga ujawnienia się umysłu 
transwersalnego, który będzie sobie radzić z funkcjonowaniem w poprzek wielu 
racjonalności� Jest to jednak perspektywa nad wyraz optymistyczna� Częściej 
bowiem efektem staje się zniewolony umysł schizofreniczny, a podmiot pod-
dany pośredniczącemu działaniu medium staje się schizoidalny (Chyła, 1998, 
s� 105–107)� Bycie w wielości i pluralności obocznych rzeczywistości sprawia, że 
„stale się rozszczepia, bo zmysłowo doświadcza nieobecnego bycia” (Chyła, 1998, 
s� 112)� Podmiot schizoidalny jest niezdolny do jakiejkolwiek formy przypisania 
cech stałych – w ramach określonych byciem w jednym ze światów, a tym samym 
do ukonstytuowania esencjonalnej i trwałej tożsamości� 

Współcześnie pojawia się więc coraz więcej argumentów wskazujących, 
że koncentrowanie się na państwach, regionach, miastach czy wsiach, jako 
poziomach organizacji terytorialnej o wyraźnie zdefiniowanych granicach, 
nie wytrzymuje krytyki� Przykładowo, zgodzić się należy z reprezentantami 
krytycznego realizmu w geografii społecznej, którzy odrzucają ujmowanie 
regionu jako „poziomu pośredniego” pomiędzy państwem a „społecznościami 
lokalnymi”� Równie krytycznie odnoszą się do synonimicznego traktowania 
słów region i miejsce (Passi, 2002, s� 806)� Adekwatne rozumienie tego, czym są 
regiony, wymaga według nich konceptualizowania ich jako przestrzeni otwar-
tych, nieciągłych, relacyjnych i wewnętrznie zróżnicowanych (Hudson, 2006, 
s� 161–162)� Zasadniczą kwestią pozostaje więc nie to, gdzie i jak przebiegają 
regionalne granice, lecz poprzez jakie procesy są owe terytoria, obszary czy 
miejsca (re)produkowane jako całości społeczno-kulturowe, polityczne czy 
ekonomiczne�

Nie tylko „substancjalna” wizja jednostek terytorialnych różnej skali, które 
byłyby zuniformizowane kulturowo i posiadały jasno zdefiniowany ośrodek, 
wydaje się już dzisiaj nieaktualna� Władza ujmowana jako asymetryczna relacja 
domknięta społecznie i  terytorialnie napotyka na podobnie zdecydowaną 
krytykę� 



121Artur Laska : Przestrzeń jako dynamiczny kontekst współczesnej władzy politycznej 

Koncepcję strukturalnej asymetrii władzy ściśle powiązanej z asymetrią tery-
torialną także zakwestionował wspomniany M� Foucault, wskazując na potencjał 
oporu wiedzy/władzy, tworzący się na peryferiach toczących się dyskursów� 
Zauważa on, że władza państwa nad obywatelami polega nie tyle na panowaniu 
wynikającym z umowy społecznej, ale na kontroli nad zachowaniami obywateli 
poprzez manipulację ich oczekiwaniami przy użyciu technik dyscyplinowania 
i różnych form wiedzy� Tam, gdzie dostęp do tej ostatniej ulega otwarciu, tam 
władza zaczyna krążyć i ulega rozproszeniu – także terytorialnemu� Zasadniczą 
rolę pełnią te metody i techniki, które pozwalają kontrolować i dyscyplinować 
zachowania „na odległość”� Władza jest skuteczna, dopóki umożliwia sterowanie 
uwewnętrznionymi dyspozycjami do określonych zachowań dzięki zrutynizowa-
nym i zrytualizowanym praktykom, będącym efektem metod dyscyplinarnych� 
Zaproponowana przez filozofa koncepcja wydaje się przydatna w analizie władzy 
we współczesnych społeczeństwach� Zasadniczą kwestią w ramach tego ujęcia 
pozostaje nie to, kto władzę posiada, ale dotarcie do „matryc przekształceń”, 
swoistych mechanizmów kodowania wiedzy i władzy, w tym procesów ich 
rozchodzenia się i krążenia w przestrzeni społecznej�

Z kolei Anthony Giddens ukazuje „konstruktywny” potencjał władzy, definiu-
jąc ją jako transformatywną zdolność podmiotową, polegającą na przekształcaniu 
środków i zasobów w rezultaty (Giddens, 2001, s� 161)� W znaczeniu relacyjnym 
realizowana jest w warunkach, w których możliwość osiągania celów zależy od 
podmiotowych działań innych� „W tym właśnie sensie ktoś może mieć władzę 
nad innymi; jest to władza jako dominacja” (Giddens, 2001, s� 162)� Jest to jednak 
szczególny przypadek relacji władzy, zachodzący w sytuacji, w której przepro-
wadzenie czyjejś woli realizuje się wbrew oporowi innych� Tak jednak być nie 
musi, dlatego A� Giddens uważa, że ujmowanie władzy wyłącznie w kontekście 
konfliktu jest nadużyciem� Sprawowanie jej nie zawsze musi napotykać opór 
czy niechęć ze strony tych, którzy wspomnianej zdolności transformatywnej 
doświadczają� 

Ideę domknięcia terytorialnego władzy podważa także Pierre Bourdieu� Choć 
traktuje ją jako zjawisko asymetryczne, to podkreśla, że jest ona aspektem każdej 
relacji społecznej i jako taka nie stanowi samodzielnego wymiaru interakcji� 
Wskazuje, że przestrzenny potencjał władzy może być co najwyżej wtórnie 
wykorzystany w grze sił rozgrywających się w każdym z instytucjonalnych pól 
jako jeden z jej kapitałów� To właśnie pola społeczne, a nie terytorialne, są jej 
podstawą (Bourdieu, Wacquant, 2001, s� 82)� Tak więc przestrzeń geograficzna ma 
wobec nich charakter co najwyżej wtórny, a znaczenie oraz siła oddziaływania 
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(wielkość) pola instytucjonalnego zależy od specyfiki budujących go relacji, 
w tym także władzy� 

Zaproponowane ujęcia jednoznacznie demaskują złudność przekonania, 
jakoby władza z definicji związana była z przymusem lub dominacją osadzoną 
w ramach konkretnej przestrzeni terytorialnej� Problematyzują tradycyjne poję-
cie władzy lokalnej, regionalnej, państwowej jako jednoznacznie określonego 
centrum politycznego� Co najważniejsze jednak, w kontekście ujawniającej 
się dzisiaj dynamiki przestrzennej wydają się po prostu bardziej adekwatne� 
Przykładowo, teoria A� Giddensa znaleźć może szerokie zastosowanie zarówno 
w koncepcjach władzy sieciowej, jak i w metaforze „władzy ku”, czyli swoistej 
zdolności mobilizowania i przekształcania rozmaitych zasobów materialnych 
i symbolicznych dla pewnej wizji dobra� Władza jako „zdolność transforma-
tywna” stanowić może instrument integracji wokół wspólnych celów, przeciw-
działając w ten sposób rozbijającym lokalne społeczności skutkom procesów 
instytucjonalnych (globalnych, narodowych, indywidualnych), które przebiegają 
poza i ponad skalą lokalną� W efekcie ważna staje się próba odpowiedzi na pyta-
nie: czy w sytuacji, gdy coraz większa część ludzkości przynajmniej częściowo 
żyje poza terytorium i powstaje swoiste napięcie między ideami terytorialności 
i uniwersalności, zlokalizowany związek polityczny winien wypracować nową 
formułę umiejscowionej ekspresji władzy?

Współcześnie nie tylko w badaniach władzy, ale także w próbach jej struktu-
ralizacji konieczne staje się uwzględnianie różnych przestrzenności� Odrzucenie 
wspomnianych wcześniej dualizmów nie tylko nie pozwala postrzegać ram 
lokalnych, jako efektu procesów jedynie endogennych, ale wymaga rezygnacji 
z równie jednostronnej perspektywy sprowadzającej je do rezultatu „globalnej 
sieci i przepływów”, gdzie stają się niby „ofiarą” wielkoskalowych procesów 
globalizacji i deterytorializacji (Urry, 2009, s� 11)� W badaniach tych ostatnich 
podkreśla się często, że miejsca stają się wypadkową „oddziaływań na odle-
głość” i są bardziej wytworami globalnych mobilności kapitałów, intensywnych 
migracji, przepływów treści kulturowych, aniżeli uspołecznioną przestrzenią 
autochtonicznych grup ludzi� Fascynacja tą dynamiką nie powinna jednak 
przysłaniać faktu, że tworzenie i odtwarzanie miejsc w warunkach globalizacji 
nie ogranicza się do oddziaływań zachodzących w wielkich, globalnych skalach 
przestrzennych� Choć są one przez te procesy istotnie zapośredniczone, to równie 
ważne jest właściwe uwzględnianie determinacji zjawisk wypełniających jedynie 
lokalne ramy przestrzenne� Tylko w ten sposób wyciągnąć można konsekwencje 
ze słusznego założenia o heterogeniczności przestrzeni�
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Rację ma więc Saskia Sassen, wskazując, że badacze globalnych miast winni 
brać pod uwagę, że ich mieszkańcy funkcjonują jednocześnie w ponadnarodo-
wych przestrzennościach, wyznaczonych relacjami powstającymi dzięki global-
nym rynkom, ale także w znacjonalizowanych ramach przestrzennych państw 
narodowych (Sassen, 2001, s� 272)� W efekcie miasta takie stają się specyficzną 
formą dystrybucji praktyk i treści kulturowych, które są zarówno wytworami 
lokalnymi, efektem oddziaływań państwa narodowego, ale i wykraczają poza 
jego granice, gdyż ich ramy przestrzenne mają często charakter globalny bądź 
transnarodowy� Nawet jeśli władztwo tradycyjnie rozumianego państwa traci na 
znaczeniu, to nie przestaje być jednym z elementów sieci relacji politycznych� 

Argumentem uzasadniającym konieczność poszukiwania ekspresji władzy, 
która choć uwzględniałyby różne przestrzenności oraz ich nakładanie się, to 
byłaby jednak formą umiejscowioną, jest ujawniająca się tęsknota oraz zapotrze-
bowanie ludzi na praktyczne przywołanie idei miejsca� W szczególności dzieje 
się tak w sytuacji ofensywy wspomnianych nie-miejsc, w efekcie czego wszystko 
zaczyna się do siebie upodabniać i coraz trudniej odnaleźć przejawy autentyzmu 
otoczenia� Z tego względu coraz częściej następuje przywracanie miejsc, mają-
cych silny potencjał generowania tożsamości, co przykładowo przyjmuje postać 
rewitalizacji zdegradowanych i dotychczas wykluczonych części miast�

Ponadto istnieje także zagrożenie, że ignorowanie, a wręcz całkowite odrzuce-
nie lokalizacji władzy politycznej oraz strukturalizacji porządku miejsc w oparciu 
o nią, wzmocni niedemokratyczne nacjonalizmy� Historia udowodniła, że to 
budowane w oparciu o taką ideologię reżimy zdobywają poparcie między innymi 
przez obietnice ochrony obywateli przed poczuciem skurczenia się przestrzeni, 
co w praktyce odbywa się później kosztem ograniczenia wolności poruszania 
się i obiegu informacji� Taki renesans idei suwerennej i niepodzielnej władzy 
może więc stać się choć złudną, to nad wyraz ponętną odpowiedzią na poczucie 
przestrzennego zagubienia człowieka�

Sterowność związków politycznych wymaga, aby władzę rozproszoną 
w obrębie kodów różnych przestrzeni próbować koncentrować przez uczynie-
nie określonego miejsca na nowo podmiotem działań politycznych� Będzie to 
możliwe jedynie poprzez dynamizowanie inicjatyw na rzecz danego miejsca, 
dzięki którym rozproszeni w rozmaitych dyskursach władzy aktorzy zjednoczą 
się wokół celów uwzględniających interes tego miejsca� Chodziłoby więc o efek-
tywne wykorzystanie władzy jako zasobu, który może zostać użyty przez aktorów 
rozmieszczonych w różnych wymiarach przestrzeni społecznej� Jak twierdzi Ray 
Hudson, skuteczność owej koncentracji zależeć będzie od zdolności do zarzą-
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dzania oraz manipulowania przenikającymi ją dyskursami, procesami i mecha-
nizmami kodowania społecznej wiedzy� Nawiązując do pojęcia governmentality, 
zauważa on, że łącząc pojęcia govern and mentality (rządzić/rządzenie oraz 
mentalność/umysłowość), postawione zostaje raczej pytanie o sposoby rządzenia 
i struktury władzy, a nie o to „kto” i „dlaczego” rządzi� W ten sposób zarządzanie 
można by określić jako „mniej lub bardziej skalkulowane i racjonalne działa-
nie podejmowane przez rozmaite podmioty (władze różnych szczebli czy ich 
agendy) wykorzystujące różne techniki i formy wiedzy, aby wpływać na ludzkie 
zachowania poprzez manipulowanie potrzebami, aspiracjami, przekonaniami 
czy pragnieniami z zamiarem osiągania zarówno konkretnych, jak i zmiennych 
celów w warunkach zasadniczej nieprzewidywalności efektów, konsekwencji 
i rezultatów” (Hudson, 2006, s� 162–163)�

W tego typu perspektywę wpisuje się idea współrządzenia publicznego (public 
governance) jako zbiorowego procesu uzgadniania i realizacji wspólnych celów� 
Pojęcie to wprowadził do studiów nad władzą lokalną Peter John, co stanowiło 
próbę opisania zmian zachodzących w zarządzaniu europejskimi miastami od 
lat 70� XX w� Ich efektem była ewolucja hierarchicznych i zbiurokratyzowanych 
systemów władzy lokalnej w nowe, elastyczne i uspołecznione formy rządzenia 
(John, 2001, s� 9)� Koncepcja ta osadza proces decyzyjny nie tyle w formalnej 
strukturze administracyjnej, lecz dynamicznej sieci relacji między kluczowymi 
oraz niekoniecznie sformalizowanymi podmiotami z różnych segmentów życia 
publicznego i na różnych szczeblach struktury terytorialnej� Ujawniająca się tutaj 
władza polega na mobilizacji zasobów i może być traktowana zgodnie z ujęciem 
giddensowskim jako „zdolność transformatywna”� Tony Bovaird wskazuje, że na 
takie współrządzenie składają się „sposoby, poprzez które interesariusze wchodzą 
ze sobą w interakcje, aby wpływać na efekty polityk publicznych” (Bovaird, 2005, 
s� 220)� W efekcie podmiotem władzy staje się praktycznie cała społeczność 
lokalna, a sprawowanie jej na określonym obszarze (gminy, miasta, regionu 
czy państwa) polega na wdrażaniu strategii, projektów, programów, opartych 
na zebraniu danych z wielu źródeł i uwzględniających procesy zachodzące 
w różnych skalach� Stwarza to szansę na sterowanie rozwojem w obrębie okre-
ślonej lokalizacji, uwzględniające nie tylko jej specyficzne zasoby, ale wielorakie 
oddziaływania z otoczeniem oraz innymi przestrzeniami, które mają na nią 
wpływ� W praktyce nie chodzi więc o to, aby to, co lokalne chronić przed tym, 
co globalne i transnarodowe, ale wręcz przeciwnie – wykorzystać pojawiające 
się tutaj szanse� Uspołecznienie procesu decydowania z kolei może integrować 
zbiorowość wokół konkretnego miejsca, a  tym samym budować potencjał 
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legitymizacji oraz konsolidować energię społeczną� Bez nich trudno wyobrazić 
sobie sterowność jakichkolwiek demokratycznych związków politycznych, 
a szczególnie tych, dla których to sieć okazuje się właściwym pryzmatem dla 
uchwycenia ich dynamiki�

Wskazane rozwiązanie wydaje się konstruktywną propozycją uwzględniającą 
zarówno scharakteryzowane procesy przestrzenne, jak i fundamentalne, gatun-
kowe uwarunkowania życia ludzi� Rozważanie politycznej kondycji człowieka 
nie może ignorować tego, w jaki sposób on sam wyraża się poprzez relacje 
przestrzenne i jak je buduje� Doświadczanie przez niego świata warunkowane 
jest bowiem przez jej dynamikę i heterogeniczność� W węźle różnorodnych prze-
pływów żyje on w coraz to odmiennych kontekstach, co nierzadko wprowadza 
go w stan zagubienia i poczucia zagrożenia (Jałowiecki, 2010, s� 277–278)� Para-
doksalnie bowiem nie powoduje to wcale, że staje się niezależną i a-terytorialną 
monadą, ale wręcz przeciwne, lokalizacja, umiejscowienie i nadawanie sensu 
przestrzeni nadal pozostają jego podstawowymi potrzebami� Badacz polityki 
winien więc pamiętać, że choć zmienia się fizyczna i społeczna rzeczywistość, 
w tym także dynamicznie ewoluuje kultura człowieka, to jego fundamentalne 
oczekiwania pozostają niezmienne (zob� szerzej: Laska, 2017)� Czym innym jest 
więc zauważać ową dynamikę relacji przestrzennych i uznać ich nieuchronność, 
a czym innym założyć, że w sposób całkowity zmieniają one człowieka� Bez 
względu na ich konsekwencje, których w badaniu i praktykowaniu polityki nie 
należy ignorować, konieczne jest równocześnie skoncentrowanie się na trady-
cyjnych funkcjach władzy politycznej� Choć zmieniają się okoliczności, a świat 
przybiera dziś postać wcześniej niespotykaną, to akurat w tej kwestii wiele się 
nie zmienia� Strukturyzacja przestrzeni, jak i budowanie tożsamości za pośred-
nictwem umiejscowionego władztwa nadal pozostaje ważnym wyzwaniem dla 
polityków� Byłoby dobrze, gdyby badacze polityki mogli im w tym względzie coś 
podpowiedzieć� 
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— ABSTRAKT —

Coraz intensywniejsze powiązania między pań-
stwami i ludźmi, lepiej znane jako globalizacja, 
są dziś przesłankami do sądów o konieczności 
wykreowania rządów i  form zarządzania na 
poziomie globalnym� Zgadzający się na taki 
ogląd utrzymują, że tylko poprzez rząd globalny 
/ dla autora jest to globalizm / państwa i narody 
będą mogły kooperować na wielu polach od 
ekonomicznej poczynając, a politycznej i bezpie-
czeństwa kończąc, prowadząc dialog w sposób 
pokojowy, bezkonfliktowy� Brak zarządzania 
globalnego owocuje barierami, protekcjonizmem 
i  warunkami sprzyjającymi konfliktom� Idea 
globalnego państwa jest zamysłem wprowadzenia 
tego, co najlepsze, w społeczność międzynaro-
dową i uratowania jej od form zła spotykanych 
dziś�

Zauważamy, iż globalizm ma pociągać za 
sobą systematyczną transformację organizacji 
politycznej i ekonomicznej państw umocowa-
nych w suwerenności terytorialnej w kierunku 
wciąż niejasnych kształtów nieterytorialnych, 
nadnarodowych struktur rządzenia� Obecnie 

— ABSTRACT —

The intensifying connections between states 
and peoples, better known as globalization, are 
now frequently presumed to create the need for 
governance and rule-making at the global level� 
According to such a view, only with global gover-
nance (for the author it is globalism) will states 
and peoples be able to cooperate on economic, 
environmental, security and political issues, 
settle their disputes in a  nonviolent manner 
and advance their common interests and values� 
Absent of global government, states are likely to 
retreat behind protective barriers and re-create 
the conditions for enduring conflict� Global 
governance is thought to bring out the best in 
the international community and rescue it from 
its worst instincts�

As we see, globalization entails a systemic 
transformation of the organization of politics 
and economics from the modern state system 
grounded in sovereign territoriality to a  still 
unclear mode of organization that will entail 
non-territorial, transnational governance 
structures� It is a period characterized by “gover-
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W poniższych rozważaniach chcemy skupić się na ożywającym dyskursie na 
temat nowego ładu globalnego, z braku miejsca traktując bardzo pobieżnie ante-
cedencje globalizmu, których jest więcej niż sądzimy i które wypływają z różnych, 
czasami dziwnych źródeł, choć wielu autorów poszukuje ich w utopii, przy czym 
interpretacje tej metafory bywają niekiedy bardzo swobodne� Przywołanie ich 
zdaje się potrzebne dla podkreślenia żywotności, dynamiki i wpływu na wyobra-
żenia zbiorowe w naszym czasie� Różnorakie wizje i projekcje, bo nie konkretne 
projekty global governance czy global government, które są postaciami globalizmu, 
bardzo swobodnie interpretowanymi przez zajmujących się globalizacją, poja-
wiają się w pracach naukowych, publicystyce, będąc nader często ozdobnikami, 
acz szeroko dyskutowanymi w kręgach liberalnych idealistów, zwolenników 
koncepcji świata bez państw narodowych, różnic rasowych i kulturowych, nie-
biorących pod uwagę realiów naszego skomplikowanego świata, zwykle chcących 
mierzyć go swoimi miarami� Z wielu względów niełatwo je zrozumieć i wyjaśnić, 
ale takie zbliżenie jak poniższe zdaje się potrzebne po to, by móc potraktować 
takie wizje jako część „ideologii nowego świata”�

Wydawać się może, że te wizje są dziś tworzone na zasadzie „więcej tego 
samego” i ich autorzy, należący do takiego samego grona wyznawców, nawet nie 

żyjemy w  okresie charakteryzowanym jako 
„rządzenie bez rządu”� Chociaż wiele międzyna-
rodowych instytucji jest reprezentowanych przez 
demokratycznie wybierane rządy, to te fakty ani 
są dobrze zrozumiałe, ani transparentne� Ch� 
Kindleberger, historyk ekonomii, powiedział 
pewnego razu, że państwa narodowe mogą sobie 
radzić politycznie, ale są zbyt małe, by znaczyć 
wiele kulturowo� Oczywiście jasne jest, że istnie-
jące już instytucje niewiele znaczą dla większości 
ludzi i brak im politycznej legitymacji, chociaż 
wiele z wciąż potężniejących problemów może 
być rozwiązanych tylko przez współpracę mię-
dzynarodową� Zadanie łagodzenia negatywnych 
konsekwencji globalizacji poprzez struktury 
zarządzania globalnego może powiększyć zasięg 
potrzeb i przesłanek do efektywnej współpracy�

Słowa kluczowe: wizje świata jutra; ład mię-
dzynarodowy; globalizm; globalizacja; państwo 
globalne

nance without government”� Although many of 
international institutions are representatives of 
democratically elected governments, this fact is 
not well understood and often not transparent� 
Charles Kindleberger, the economic historian, 
once said that nation states may be about the right 
size politically but are too small to be meaningful 
culturally� Yet, it is clear that existing institutions 
of global governance are not yet meaningful to 
most people and lack political legitimacy, altho-
ugh a large and growing number of significant 
problems can only be dealt with internationally� 
The task is to resolve the negative consequences 
of globalization through a governance structure 
responsive to a wide range of needs and concerns 
and consistent with effective participatory�

Keywords: visions of tomorrow’s world; interna-
tional order; globalism; globalization; global state
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próbują zadawać niezbędnych pytań badawczych, poszukiwać determinantów 
zmian, uznając swoje racje za ostateczne, za efekty swoistej iluminacji� Tak pre-
zentują się choćby przeciwstawne mity dobrej i złej globalizacji w interpretacji 
J�E� Stiglitza i J� Norberga� W ich przypadku nauka znajduje się zbyt blisko wiatry 
immanentnej� J� Gray, podkreślając siłę takiej wiary, zauważył, że od początku lat 
80� przekonanie, iż jeden system polityczny i ekonomiczny zapanuje na całym 
świecie, zaczęło kształtować polityką państw zachodnich (2009)� Potwierdzeniem 
takich oczekiwań jest choćby bezkrytyczne przyjęcie przez środowiska naukowe 
prac F� Fukuyamy�

Poniższe uwagi, próby zrozumienia i genetycznego wyjaśnienia istoty glo-
balizmu są owocem wieloletniego zainteresowania autora wizjami, projektami 
i planami przyszłości, czego potwierdzeniem są liczne publikacje� Poruszanie się 
w prawdziwym gąszczu reprezentatywnych koncepcji „teorii”, mających bardzo 
dużą literaturę, było jednak trudne w tak ograniczonych ramach, zmuszało do 
symplifikacji, pomijania wielu wątków, zagadnień, a to zwykle nie satysfakcjonuje 
samego autora�

Archetyp państwa globalnego, uniwersalnej, pokojowej i szczęśliwej państwo-
wości, sięga pradziejów człowieka, a jego ślady dostrzeżemy nie tylko w Starym 
Testamencie i micie sięgającej nieba wieży budowanej na rozkaz króla Nemroda, 
lecz także w kulturach dalekich od siebie� Jest wyrazem ludzkich tęsknot za 
ideałem i takim zapewne pozostanie bez względu na to, co nas czeka� A nowe 
idee – zauważał G� Lakoff – nigdy nie są całkiem nowe� Muszą korzystać z idei 
już obecnych w ludzkiej kulturze, obumierających i ożywających na nowo w kole 
wiecznego powrotu (2017)� Rodziła go utopia – wieczna hipostaza ludzkich złu-
dzeń i trwał przez wieki w dwóch postaciach kultywowanych przez inne grupy 
ludzkie: kapłanów – wyznawców świeckiej soteriologii i zdobywców, tak często 
niepotrafiących znaleźć granic swych ambicji�

Z jednej strony były to marzenia polityków, ludzi władzy, chcących stworzyć 
ziemską ekumenę przez podbój i narzucenie innym swoich praw uważanych 
przez nich i dla nich za najlepsze, a z drugiej intelektualistów, ludzi wiedzy (często 
gnostyków), wierzących w dobro i piękno natury ludzkiej, ludzi myśli od wieków 
uważających, iż stworzenie wspólnoty ludzkiej jest wymogiem swoiście rozu-
mianej racjonalności przy założeniu dobrej woli ludzi władzy� Byli i pozostają 
swoiście „utopijni” ze swoimi marzeniami o ziszczonym ideale, o niebie na ziemi, 
nie chcą zauważać, że dziś ostatnią rzeczą, jakiej potrzebujemy – konstatował 
trzeźwo I� Wallerstein – jest więcej utopijnych wizji (2006)� Zauważał, iż w imię 
dobra wszystkich ludzi utopijni wizjonerzy wieku XX sprowadzili na świat 
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ogrom nieszczęść, o jakich nigdy nie zapomnimy i współtworzyli „spustoszone 
stulecie”, co przypomina się zbyt rzadko, po części za sprawą ich sukcesorów, 
którzy nie chcą przyznawać się do korzeni, a skutecznie sprawują role władców 
symboli w wielu krajach� Komentując dwie postaci wizji, D� Korten zauważał, że 
idee imperium i ziemskiej wspólnoty płyną z innych źródeł� Wspólnota oparta na 
najszlachetniejszych ideałach ludzkości to wybór i odpowiedzialność za wspólne 
dobro� Imperium natomiast to gwałt, wykluczenie, dominacja mniejszości (2006)� 
Dla niego depozytariuszami pierwszej są ludzie myśli, drugiej ludzie władzy, co 
nie zawsze oznacza polityków�

Wokół tego zjawiska pojawiło się sporo nieporozumień, zwykle biorących się 
z prostego utożsamienia z globalizacją polityczną, a nawet z imperializmem ame-
rykańskim, co dla autora jest trudne do zrozumienia, gdy spotyka takie rażące 
uproszczenia w podręczniku akademickim, mającym kilkanaście wydań tylko 
do roku 1997 (Ambrose, Brinkley, 1997)� Taki podręcznik, pełen uproszczeń, 
kraszony obficie „amerykańską ideologią”, może znakomicie służyć zamykaniu 
młodych umysłów w rozumieniu A� Blooma (1997), ale nie zrozumieniu�

Dla autora globalizm to zdecydowanie wizje zunifikowanej politycznie, kul-
turowo społeczności ziemskiej, zwykle bez telosów, bo taka jest natura wizji, zbyt 
często traktowanych jak metafory� A one są „horyzontem nowych dążeń, pełnego 
miejsc, których nigdy jeszcze nie oglądało ludzkie oko” – pisał wizyjny G� Ther-
born, trafnie oddający ich naturę (1998)� Nim wielkie wizje społeczności ziemskiej 
zorganizowanej w państwie globalnym owładnęły wyobrażeniami dużych grup 
społecznych za pośrednictwem ludzi myśli, pojawiły się próby tworzenia takiej 
jakości przez siłę, nazywaną typem dominatorskim albo imperialnym� Nie wspo-
minając uprzednich prób dokonywanych przez Sumerów, Egipcjan, Asyryjczyków 
czy Greków, zauważmy tylko, że jedną z wielu nieudanych prób było imperium 
rzymskie z ładzącą wiekowe podboje ideą pax Romana� Później sukcesorów takiej 
formy globalizmu było wielu i poprzez okres karoliński, pax Christiana, dotrzeć 
możemy do XX wieku – wieku uniwersalizmu w obu postaciach�

Marzenia o zdominowaniu świata towarzyszyły Hitlerowi i Stalinowi, a ich 
źródła, zdaniem jednego z autorów, kryły się w mrokach średniowiecza i dla niego 
hitlerowskie tysiącletnie państwo wywodzi się ze spekulacji Joachima z Fiore, 
co zdaje się swoistą nadinterpretacją albo właśnie spekulacją (Voegelin, 1992)� 
Zbyt często gubimy się w poszukiwaniach źródeł zjawisk, procesów i niekiedy 
niewielkie nawet podobieństwa służą nam jako przesłanki do zbyt pochopnych 
wniosków� Równie zasadnie bowiem można by się odwoływać choćby do idei 
millenarystycznych�
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Takie marzenia kratycznych – jak ci dwaj – polityków zdają się już prze-
szłością, choć wiemy, że przyszłość jest nieprzewidywalna i mogą pojawić się 
jednostki dysponujące mocą zmieniania świata z własnymi wizjami, wierzących 
w samosprawdzające się, tworzone przez nich samych „prognozy”� W naszym 
czasie jednak dominują już wizje pokojowej unifikacji i apogeum takich dysput 
przypada właśnie na pierwszą dekadę XXI stulecia, co zdaje się być konsekwencją 
dalszych postępów globalizacji, umacniania się struktur „trzeciej fali” z ich kultu-
rową emanacją, czyli postmodernizmem� Ich zbliżenie warto jednak poprzedzić 
kilkoma uwagami o projektach wcześniejszych, by zasygnalizować niezwykłą 
żywotność globalizmu, a ze względów sentymentalnych wypada zacząć od 
polskich wizji autorstwa Z� Świętosławskiego�

Jeden z przywódców Gromad Ludu Polskiego w drugiej fazie ich istnienia 
okazał się być rewelatorem największych prawd o przeznaczeniu świata, tworząc 
„Ustawy Kościoła Powszechnego”� Ewangeliczne, starannie stylizowane „Ustawy” 
są swoistym dekalogiem obowiązków całej ludzkości, przy niemal całkowitym 
braku praw jednostek i grup, co czyniło je bliskimi dystopii� Projektują dla niej 
jedno, niepodzielne państwo globalne, państwo nowego Kościoła, którego jedyną 
i wystarczającą legitymacją jest Bóg chrześcijan i jego prawa interpretowane 
przez rewelatora� Dziećmi tego Kościoła są wszyscy ludzie zamieszkujący kulę 
ziemską, a poza nim nie ma zbawienia w niebie� Jego Kościół, zdecydowanie 
wrogi rzymskiemu, miał być jedynym, inne zaś „nie miały być cierpiane”, co ozna-
czało ich eliminację przez przemoc� O niepodzielności charakteru całej ludzkości 
miała stanowić wspólnota wiary, bynajmniej nie dobrowolna� Bezkompromisowy 
twórca „Ustaw” widział ją jako wspólnotę organiczną, a podział na narody miał 
pozostać tylko podziałem administracyjnym� Jedynym, czysto polskim akcentem 
miał być obowiązujący język polski, „najdoskonalszy dla oddawania myśli, uczuć 
i pojęć wieków przyszłych” (1854)�

Ten projekt ładu nie został zauważony poza ewazyjną wspólnotą, ale doko-
nania socjalistów przełomu wieków, zwłaszcza E� Bellamy, już wzbudziły gorące 
dyskusje, co poświadcza wielu polskich intelektualistów z B� Prusem na czele� 
Jego powieści W roku 2000 i Equality fascynowały intelektualne, socjalistyczne 
środowiska przez lata, inspirowały następców, takich jak I� Donnely, Th� Hertzka 
i wydaje się, że miały spory wpływ na polityków marzących o wielkim państwie 
globalnym, zwłaszcza w nieodmiennie misyjnych Stanach Zjednoczonych� Nie 
tylko na polityków, bowiem w sukurs tworzącym ze współczynnikiem licentia 
poetica poszły autorytety tego czasu z H�G� Wellsem na czele, dla którego rząd 
światowy, pokój i uniwersalna religia, której kształtu nie precyzował, są prze-
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znaczeniem świata, zdeterminowanym przez siły nieubłaganego postępu (Sobel, 
1993)� W fikcyjnej historii przyszłości, wydanej w 1933 roku, Wells przewidywał 
długotrwałą wojnę światową zakończoną ukonstytuowaniem państwa global-
nego, powstałego za sprawą ludzi nauki, którzy wynaleźli super broń i szantażując 
nią wszystkich, wymusili powstanie tego typu państwa� 

W początkach wieku idee państwa globalnego nader poważnie traktowali 
misyjni Amerykanie, którzy myśleli o zainicjowaniu budowy społeczeństwa 
globalnego� Dał temu wyraz wpływowy W� Lippman, pisząc na łamach New 
Republic w 1917 roku: „Wielka nadzieja świata to nic więcej jak Federacja 
Światowa” (Kennedy, 1982)� Podzielał takie zdanie misyjny prezydent Woodrow 
Wilson, jeden z inicjatorów powstania Ligi do Wymuszania Pokoju (Ligi Tafta)� 
Nie był oryginalny, twierdząc, że wartości narodowe Ameryki były identyczne 
z uniwersalnymi, a ta wyjątkowa Ameryka powinna prowadzić ludzkość do uni-
wersalnego społeczeństwa przyszłości, bo tylko ona jest do tego predestynowana� 
Dzielił nadzieję, że Liga Narodów będzie wstępem do tworzenia rządu świato-
wego (Gordon Levin Jr�, 1970)� Zawiódł się bardzo postawami Europejczyków, 
bo amerykańska krucjata w próbie odnowienia Starego Świata skończyła się 
ostatecznie po rezygnacji z uczestnictwa w pracach Ligi Narodów�

Po II wojnie na czas jakiś ożyły obawy o próby zdominowania przestrzeni 
globalnej przez jedno mocarstwo� Przez cały okres zimnej wojny takie obawy 
wyrażali i Amerykanie i Rosjanie, acz na inne sposoby� Amerykanie częściej 
obawiali się otwartej agresji i nawet okupacji Stanów, Rosjanie zaś, podkreślając 
pokojowe zamiary, wykazywali niezwykłą pewność co do wyższości systemu 
komunistycznego i jego przyszłości� Czołowy ideolog KPZR, jeszcze w końcu 
lat 70� uważał, że: „Wiek XXI nieuchronnie przyniesie dalszy rozwój cywilizacji 
komunistycznej (Szachnazarow, 1978)� I w naszym czasie pozostałości tej „cywi-
lizacji” dają znać o sobie w zachowaniach i postawach wielu „liberalnych” intelek-
tualistów, czego nie chcemy zauważać, bo: „żyjemy pośród ruin ery nowożytnej, 
a one zasłaniają nam świat” (Gray, 2001)� W naszym czasie – zauważał L� Zacher 
– gdy przez świat przetaczają się dwie albo trzy fale przemian, to żadna z nich 
nie dominuje wyraźnie, a obraz świata jest nieostry (2006)� W takiej sytuacji 
zagubienia zwykle potrzebujemy nie mądrości, a pewności, i to bywa przyczyną 
wielu błędów już nie do naprawienia�

Lata 70�, pełne pozorowanych porozumień dwu i wielostronnych, znów 
pobudziły optymizm intelektualistów spod znaku Klubu Rzymskiego i World 
Order Model Project, wykazujących pichtowską odwagę utopii wobec proble-
mów poszerzającego się świata� Przesiąknięte pozornym altruizmem, pełne 
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nieuprawnionych wniosków pierwsze Raporty dla Klubu przypominające 
prowokacje, tworzyły wyzwania dla pierwszego świata, przy czym politycy nie 
traktowali ich poważnie w dobie kiełkującej globalizacji, kiedy M� Mesarovic, 
E� Pestel czy J� Tinbergen postulowali współpracę międzynarodową jako jedyne 
wyjście dla świata, nie próbując określać form takiej współpracy; nie wiadomo 
było również, czemu te Raporty miały służyć� Były po trosze imperatywami, po 
trosze katalogami pobożnych życzeń, mimo iż można w nich odnaleźć wiele 
antycypacji dzisiejszych zagrożeń, w tym konfliktu między Północą a Południem, 
konfliktu wielopłaszczyznowego, którego konsekwencją będzie wielka wędrówka 
ludów, taka, jaka staje się naszą rzeczywistością� Takie próby przewidywania, 
oparte na zauważalnych megatrendach, nie były zbyt trudne�

Nawoływania do solidarnego współdziałania płynące z Klubu nie skończyły 
się w latach 70� W Raporcie A� Kinga i B� Schneidera także znajdziemy gorące 
nawoływania kierowane do wszystkich: „Możemy szerzyć na całym świecie 
ideę rozumnego, wspólnego zainteresowania przetrwaniem rodzaju ludzkiego 
i ludzkich społeczeństw” (1992)� Podobnie prezentowały się apele Światowych 
Federalistów, nawołujące w latach 70� do jak najszybszego tworzenia państwa 
globalnego� Takie nawoływania były po części reakcją na pogłębiający się chaos 
polityczny w krajach Trzeciego Świata, załamywanie ładu globalnego w czasie 
krzepnięcia, poszukiwania tożsamości przez nowe podmioty na arenie między-
narodowej�

Nieco inaczej zaś wyglądały prace autorów powiązanych z WOMP�R� Kothari 
postawił szereg pytań o konkretne warunki, jakie winny towarzyszyć powsta-
waniu zaczynów rządu globalnego� Były to dosyć konkretne pytania o model 
instytucjonalny, formy organizacji terytorialnej, czy składowe federacji światowej 
(Kothari, 1978)� Pytania jednak zasadne wobec wizjonerów niezbyt odpowie-
dzialnych za słowo� Odpowiedzi już nie mogły satysfakcjonować, bo wedle Kotha-
riego warto zastanowić się nad zmienioną formułą ONZ, która wedle niego się 
sprawdziła, ale tego zdania nie podzielali sceptycy tacy jak P� Falk, przez dziesiątki 
lat inicjujący dysputy nad kształtami rządu światowego� W latach 70� proponował 
on stworzenie Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Światowego ze Światowymi 
Siłami Bezpieczeństwa jako zaczątkiem armii rządu globalnego, Światowej Służby 
Rozbrojeniowej i Trybunału Światowego, rozsądzającego sprawy łamania praw 
narodów i państw (1975)� Dalej Falk szedł śladami innych autorów Raportów dla 
Klubu Rzymskiego� Nie poprzestając na tworzeniu nowych rozwiązań, niebaczny 
na to, że jest to głos na puszczy, wespół z A� Straussem, już w naszym wieku 
zaproponował powołanie parlamentu światowego (Zweifel, 2006)�
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Takie propozycje zdawały się typowe dla ówczesnego optymizmu grup inte-
lektualistów, będącego w jakiejś mierze konsekwencją fetyszyzacji idei oświecenia 
i oświeceniowych postaci utopizmu (Acemioglu, 2014), wiary w nieograniczony 
postęp ludzi szeroko rozumianego Zachodu, którzy jeszcze nie odczuli skut-
ków wielorako rozumianej globalizacji w latach 70� i 80�, ani nie spotkali się 
z falami migracji z Południa� Pozostawali społeczeństwami wiary w stabilność 
systemów politycznych, gospodarczych, demokrację, taką demokrację, jaka 
pozostaje w jawnej sprzeczności z kapitalizmem� Co do tego nie mają złudzeń 
Hardt i Negri, powiadając, że „w naszej epoce uzbrojonej globalizacji marzenie 
o demokracji jest tylko ułudą” (2004)�

Ludzie Zachodu schyłku tysiąclecia nie odczuli jeszcze skutków postkapi-
talizmu, nie rozumiejąc zbyt dobrze jego istoty� Ton naturalne, że analitycy ze 
środowisk naukowych są zwykle spóźnieni ze swoimi diagnozami o lata, z pro-
gnozami o dziesiątki lat, a w tym przypadku pozostawali bezradni, tworząc wiele 
mitów obudowujących ideologię współczesnego kapitalizmu, usprawiedliwiającą 
jego wilcze formy, nowe postaci kryzysów� A już niemal dwadzieścia lat wcze-
śniej jeden z autorów twierdził, że można było zauważyć, jak giganty pożerają 
mały biznes i mityzowaną klasę średnią, rzekomą ostoję kapitalizmu (Glaasbek, 
2002), że bogatsi stają się coraz bogatsi, a biedni mają więcej dzieci i czas na 
nowo dokonać rachunków z teraźniejszością� Takie głosy były odosobnione, 
zachwycano się tym, co „małe i piękne”, podkreślano, że znajdujemy się w wyjąt-
kowym momencie historii, a wolny rynek jest panaceum na wszystkie bolączki 
współczesności i ostatnim stadium rozwoju formy doskonałej, jaką jest wieczny 
kapitalizm� Mocno podkreślano mit wzrostu gospodarczego, który praktycznie 
nie odzwierciedla wzrostu bądź spadku dobrobytu państwa (Korten 2001)� 
Raczej nie słyszano głosów rozsądku, które mówiły o nowej fali bezwzględnego 
kapitalizmu, nowej „superklasie” ludzi dysponujących nieograniczonymi możli-
wościami przekształcania ładu globalnego we własnym interesie, a nawet wedle 
swoich kaprysów�

Wielkie korporacje finansowe i przemysłowe, dysponujące prawie nieogra-
niczonymi możliwościami, zmieniają architekturę świata, a celem nadrzędnym 
zdaje się maksymalizacja zysku w bezwzględnej rywalizacji� Tworzą się nowe 
sieci interakcji i za ich sprawą świat się zmienił, zmienia i już nie będzie takim, 
jakim był� Globalny rynek kapitałowy, co nietrudno było zauważyć już kilka 
dekad temu, reprezentował siłę zdolną do wpływania nie tylko na politykę 
ekonomiczną jakiegoś państwa, ale także na inne wymiary polityki, w tym kultu-
rowej, znaczącej więcej niż się sądzi� Nietrudno zauważyć, że postkapitalizm, czyli 
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ponowoczesność, tworzy swoją emanację kulturową, jaką jest postmodernizm, 
i że jest ona kreowana dla potrzeb tych, którzy dysponują kapitałem i mają wiele 
możliwości sprawowania władzy symbolicznej albo wpływu na nią�

Na horyzoncie, poza silnymi państwami narodowymi, jeszcze nie ma sił 
zdolnych do moderowania procesów globalizacji jako takiej, a z pewnością nie 
są nimi prekariusze, reklamowani przez G� Standinga jako nowa, niebezpieczna 
dla establishmentu siła, nowy proletariat� Oni są raczej niebezpieczni dla samych 
siebie i tu zgadzamy się ze zdaniem T� Judda i jego analizą młodych ludzi w służ-
bie korporacji: „Nieokreślona przyszłość bez celów i brak więzi z przeszłością 
upodabniają młodzież do człowieka pierwotnego – nagiego duchowo, izolowa-
nego” (2016)� Może być jeszcze gorzej, bo o jutrze będą decydować pokolenia 
millenialsów, X i śnieżynek / snowflakes /, skupione tylko na sobie, aspołeczne, 
apolityczne, zasiedziałe, zewnątrzsterowne�

W takim miejscu wypada zadać pytanie, dlaczego właśnie dziś mamy do 
czynienia z takim ogromem wizji, „koncepcji” światowego ładu� Wydawać się 
może, że wymusza je globalizacja polityczna, rosnąca liczba ubezwłasnowolnio-
nych podmiotów państwowych i rosnąca siła korporacji poszukujących nowych 
ram dla działalności w sferze globalnej� Swego czasu noblista zauważał, że: „Era 
państwowej regulacji gospodarczej przeżyła się, era globalnej zaś jeszcze nie 
nadeszła” (Thurow, 1999)� Taki komentarz byłby bardziej godny uwagi, gdyby 
Thurow wskazał symptomy nadchodzenia regulacji globalnej, bo na razie domi-
nacja państw narodowych w sferze gospodarczej jeszcze się umacnia, jeszcze 
działają mechanizmy samoobronne przed dominacją korporacji�

Specyfika naszych czasów wykreowała szereg wizji, mglistych projektów orga-
nizacji świata, rzekomo dla osiągnięcia lepszej jakości życia mieszkańców globu� 
W dyskursie traktowanym jako naukowy pojawiło się szereg propozycji poten-
cjalnych systemów organizacji czy rządzenia na poziomie światowym, począwszy 
od bardziej sformalizowanych instytucjonalnie: rząd światowy, globalny par-
lamentaryzm, globalne państwo, federacja światowa, aż do bardziej płynnych, 
wręcz mglistych mechanizmów kooperacji międzynarodowej, samoorganizacji, 
konsensusu� Nietrudno zauważyć, że takie koncepcje nie odnajdują poważnych 
przesłanek w rzeczywistości, choć często są sygnowane przez autorytety�

Dla wielu globalistów znaczącą inspiracją były postępy integracji wspólnoty 
europejskiej, a Unia Europejska była i, mimo wszystko, jest traktowana jako wzór 
unifikacji na wielu polach, od gospodarki poczynając, zaś parlament europejski 
jako swoisty wzór dla parlamentu światowego� Jeszcze w latach pierwszej dekady 
naszego wieku z emfazą pisano o Nowej Europie, jej unikalnej architekturze 
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instytucjonalnej, jaką należy naśladować, projektując struktury globalne� Popa-
dający w przesadę autor uważał nawet, że Europa może zastąpić Stany Zjedno-
czone w roli rządu globalnego (Mandelbaum, 2005)� Europejczycy, poza zwykle 
sceptycznymi Anglikami, także dawali się przekonywać argumentom, że sukces 
supranarodowej Europy zależy od przewagi wspólnych interesów nad narodo-
wymi (Lahav, 2004)� Praktyczni Anglicy na długo przed Brexitem antycypowali 
problemy, jakie mogą wiązać się z destrukcją Europy� W pracy Jaya i Stewarta 
takie właśnie problemy miały pojawić się w początkach lat 90� (Jay, Stewart, 1987)� 
Inni autorzy, jeszcze w ostatniej dekadzie XX wieku, także nie mieli złudzeń 
co do istoty integracji europejskiej i dla nich serce monstrum biło w Brukseli 
(Brooker, Noorth, 1996)�

Jak ze sporą dozą sarkazmu zauważył jeden z autorów, im bardziej Unia, 
ten zaczątek unifikacji globalnej, chce ujednolicić swoje normy, tym bardziej 
kultury narodowe i regionalne sprzeciwiają się temu, broniąc swojej tożsamości, 
a takie uwagi zrodziły się tuż po akcesji Polski do Unii (Lewandowski, 2005)� 
Żądza regulacji, charakterystyczna dla tworów Brukseli, powoduje margina-
lizację małych państw, rodzi frustracje, budzące z kolei radykalne, nieliczące 
się niekiedy ani ze zdrowym rozsądkiem, ani wewnętrznym prawem działania 
struktur unijnych� Unijne sztafaże, mówienie o konieczności ściślejszej integracji 
są kierowane do euroentuzjastow, którym powtarza się, że potrzebujemy wię-
cej tego samego� Dawno już mówiono i pisano o tym, ze Unia musi stać się 
w pełni podmiotowa, a to oznacza choćby konieczność stworzenia sił szybkiego 
reagowania i europejskich sił obronnych (Held, 2007)� Tymczasem stare projekty 
Foucheta i Plevena stworzenia Armii Europy okryły się kurzem w przepastnych 
biurkach urzędników unijnych, a bez parasola NATO Europa jest bezbronna� 
Niekonsekwencje swoistej konsekwencji unijnych kreatorów widać na każdym 
kroku, bo i w systemie monetarnym bez wspólnej polityki fiskalnej, w strefie 
Schengen, która nie chroni zewnętrznych granic, w ogromie działań pozoro-
wanych, będących konsekwencją myślenia magicznego� Takie inspiracje raczej 
nie są uczące, ale nie przeszkadzają globalistom idealizującym „projekt Europa”�

Wszystkie takie braki działań przykrywa się wzmożonymi kontrolami nad 
miarę rozbudowanego aparatu biurokratycznego, a nie wspominamy tu o słabym 
umocowaniu struktur unijnych w procedurach demokratycznych� Apologeci 
Unii marzą o tym, by Europa stała się imperium, by jak wszystkie uprzednie 
imperia stała się asymetrycznym porządkiem panowania – twierdzili przeciw-
nicy Europy narodów, acz trudno zrozumieć, co mieli na myśli (Beck, Grande, 
2009)� Po Maastricht pisano o „trzynastym państwie 13 narodów”, jakim miała 
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być Europa i teraz możemy powiedzieć, iż były to tylko marzenia (Kasstory-
ano, 2007)� W drugiej dekadzie naszego wieku spotykamy coraz więcej głosów 
wieszczących rychłą śmierć „projektu Europa”, co powinno być jakąś przesłanką 
dla globalistów� Tu złudzeń nie mają przede wszystkim Anglicy, powiadający 
jak D� Murray, że część fundamentów kruszy się, że jej mieszkańcy nienawidzą 
własnych wartości, że „drzewo Europy ostatecznie uschło� Europa nie ma zbyt 
wielkiej ochoty się rozmnażać, walczyć o siebie ani nawet stawiać na swoim 
w sporach z innymi� Ludzie władzy sprawiają wrażenie przekonanych, że nie 
miałoby większego znaczenia, gdyby mieszkańcy i kultura Europy zostały stra-
cone dla świata” (2017)� Taka Europa już nie może być wzorem dla globalistów 
mityzujących multikulturalizm, otwartość granic i propozycje A� Giddensa z jego 
Trzeciej Drogi są już bardzo nieaktualne, podobnie jak liczące niewiele ponad 
dziesięć lat sugestie globalisty (Laszlo, 2006)�

Nie tylko zwolennicy Unii wieścili rychły zmierzch narodów w  czasie 
żywiołowego rozszerzania� Bezrefleksyjnie powtarzano, jak A� Smith, że idea 
narodowa jest zbiorem prymitywnych sentymentów rozwijanych przez natrętną 
retorykę (2007)� Narody bronią się skutecznie i wciąż koncentrują dynamikę 
społeczną, organizują sposoby myślenia o przeszłości i przyszłości, są formą 
tworzenia wszystkich rodzajów wspólnot i taką pozostaną przez czas jakiś, choć 
warte uwagi są sugestie o upadku instytucji państwa (Attali, 2008)� Zauważamy 
symptomy takiego słabnięcia nie tylko w rosnącej liczbie państw upadłych i upa-
dających, i jak dotąd, nie potrafimy sobie radzić ani z analizami, ani diagnozami: 
siły sprawcze tych procesów pozostają ukryte� Za to coraz wyrazistsze stają się 
konsekwencje słabnięcia państw, a taką konsekwencją jest wzrost przestępczości 
wiązany z urzędnikami i skorumpowanymi służbami państw (Glenny, 2008)� 
Inny autor dopełniał takie uwagi sugestią, że już mamy do czynienia z mię-
dzynarodową Pax Mafiosa i nie doceniamy jej znaczenia, wpływu na struktury 
państwowe (Godson, Wiliams, 2005)� Być może słabości tych państw i rosnąca 
przestępczość to znaczące przesłanki inspirujące poszukiwanie nowych form 
zarządzania, także w skali globalnej� Zainteresowane tym są przede wszystkim 
korporacje, dla których takie formy działań przestępczych są tylko przeszkodą 
w interesach� Działając legalnie, wolą wykorzystywać dla swoich celów struktury 
państw, co jest rozwiązaniem tańszym, choć coraz częściej sięgają po pomoc 
prywatnych agencji, coraz bardziej przypominających prywatne armie�

Nietrudno zauważyć, że także w państwach wysoko uprzemysłowionych 
formy władzy posiadają wiele deficytów, a między nimi brak demokratycznej 
kontroli, społecznej partycypacji, niekompetencji polityków� W takich warun-
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kach rekonfiguracja obecnych modeli państwowych wydaje się koniecznością, 
gdyż problemy, z jakimi się stykają, stają się zbyt złożone� Poszukiwanie nowych 
form władztwa inspiruje teoretyków odnajdujących remedia na niewydolność 
państw w „rządzie sieciowym”, skupiającym organizacje i grupy interesu (Duf-
field, 2007) � Koncepcja równie mglista jak dziesiątki innych, bowiem zakłada 
się, że to państwo dokonuje koordynacji prac podmiotów konstytuujących 
sieci władzy poprzez zlecanie im poszczególnych zadań, one zaś mają ad hoc 
konfrontować swe pomysły z wieloma innymi� Można z sarkazmem zauważyć, że 
nieudolne państwo będzie starało się zapanować nad chaosem spowodowanym 
przez pertraktacje między wszystkimi uczestnikami procesu� W dodatku owe 
podmioty nie są dookreślone, nie wiadomo, jak mają wyglądać zależności między 
nimi, sama hierarchizacja�

Wizjonerzy najbardziej wizyjni zwykli traktować swoje uwagi jak imperatywy 
ludzi iluminowanych, czasami nie biorąc odpowiedzialności za słowo, jak w przy-
padku S� Benhabib, piszącej iż: „Nowa globalna cywilizacja musi zrozumieć siebie 
jako multikulturalną i multipolarną” (2002)� Uważają, że społeczeństwa dojrzeją 
do zrozumienia konieczności globalnej unifikacji, pojawi się wspólnota celów 
i wejdą na nowy poziom wspólnoty globalnej i wtedy ziszczą się marzenia anty-
globalistów oraz przedstawicieli innych, oddolnych ruchów społecznych o pracy 
na rzecz szczęścia ludzkości� Inaczej myślą trzeźwiej patrzący na takie koncepcje 
i uważają, iż zarządzanie globalne jest i będzie zdominowane przez wąskie grupki 
menadżerów powiązanych mocnymi więzami z korporacjami nadnarodowymi 
(Nanz, Steffek, 2007)�

Pożądany i zapowiadany przez wielu multikulturaklizm bywa tu rozumiany 
jako generowane przez globalizację kulturową zjawiska jej homogenizacji, 
kreolizacji itp�, choć na pierwszy rzut oka widać, iż ten multikulturalizm w skali 
globalnej to zdecydowana amerykanizacja� Patrząc na teorię i praktykę tego „mul-
tikulti”, można dostrzec, iż westernizacja, makdonaldyzacja, konsumeryzm często 
prowadzą do niszczenia lokalnych kultur odpowiedzialnych za podtrzymywanie 
spójności, tożsamości� Nie chce się zauważać, że niszczenie wartości duchowych 
czy kulturowych oddziałuje z o wiele większa siłą niż materialnych i reakcją na to 
bywa nawrót do wartości mocowanych w religii, czego świadkami jesteśmy dziś� 
Jednak błędem najpoważniejszym teoretyków szczęśliwego, nowego świata jest 
postrzeganie obywateli drugiego i trzeciego świata z naszych punktów widzenia 
i tu mamy do czynienia nie ze zderzeniem, a konfrontacją cywilizacji�

Raczej niewyobrażalne są konflikty symetryczne, ale antycypowany od lat 
konflikt między Południem a Północą to napływ milionów imigrantów, wobec 
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których bogaci nie potrafili zająć stanowiska wtedy, kiedy można było pomagać 
w ich miejscach zamieszkania� A wtedy już mówiono, że wszystkie problemy 
są globalne� Nędza Trzeciego Świata niemającego wiele do zaoferowania 
globalnej gospodarce już rodzi poważne destabilizatory ładu w skali lokalnej 
i globalnej, i te problemy będą się eskalować� Konflikty o niskiej intensywności 
(semiwojny) są codziennością w Afryce i Azji, i o takich nie chce się pamiętać� 
Ci, którzy dostrzegają wagę takich przesłanek, tworzą scenariusze zniszczenia 
dotychczasowego ładu i globalnego totalitaryzmu� Drudzy natomiast tworzą 
wizje ekonomiczno-politycznego totalitaryzmu, do którego może doprowadzić 
wielki kryzys ekonomiczny, globalna wojna albo reakcja potęg na nieudaną 
rebelię państw trzecich� Tu spotykamy jakby dopełnienie wizji Orwella i innych 
twórców dystopii, a są to: kontrola siły roboczej przez korporacje, represje poli-
cyjne, eugenika, regulowana przez państwo eutanazja, a nawet eksterminacja 
całych grup społecznych (Goldfrank, 2007)�

Takie sugestie jak powyższe możemy traktować jako wyraz bezradności 
wobec problemów, które dziś wydają się nierozwiązywalne� Rodzą setki pytań, 
a nie mogą satysfakcjonować odpowiedzi podobne do poniższej: „Budowa 
nowego świata może stać się ciałem dzięki nowej Deklaracji Niepodległości dla 
całego świata” (Plattner, 2008)� Tu także przejawia się naiwna wiara w sprawczą 
moc słowa i brak pytań oczywistych, choćby o to, jak wyrównać poziomy życia 
bogatych i biednych, jak likwidować „lukę ludzką”, regulować przepływy imigra-
cyjne� Za to mamy jakieś kontaminacje koncepcji filozoficznych, socjologicznych 
i jakieś formy teologii politycznej, raczej nie w rozumieniu C� Schmitta� S� Ram-
phal powiadał górnie, że ewoluowaliśmy od rodziny przez plemię do świata 
narodów, a teraz odchodzimy w erę wspólnoty wszystkich ludzi świata� On, jak 
i wielu innych wizjonerów, rzucał swe wizje poza horyzont zdarzeń, wiedząc, że 
nie ziszczą się za życia współczesnych� Wiele tu podobieństw z budowniczymi 
komunizmu, powiadającymi, że buduje się podwaliny pod promienną przyszłość 
wnuków naszych wnuków�

Państwo globalne ma być szczególnego rodzaju remedium na wszystkie 
bolączki naszego czasu� W świecie globalnych rynków – utrzymywał M� Slau-
ghter – globalnej informacji, możliwości przekraczania granic, broni masowego 
rażenia, zagrożeń ekologicznych rządzenie musi być globalne (Slaughter, 2005)� 
I tu pojawiają się mgliste projekty rządu światowego, firmowane przez postaci 
mające status autorytetów, różniące się stosunkiem do form państwa globalnego, 
roli narodów� Dla większości trzeźwo patrzących teoretyków państwa narodowe 
powinny jednak przetrwać� M� Walzer, pozostający na takim stanowisku, uważał, 
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że potencjał władczy zależałby od praw dobrowolnie scedowanych przez państwa 
członkowskie na rzecz federacji� Taki podmiot globalny miałby na początku cha-
rakter oligarchiczny bądź też byłby kontaminowany z ograniczoną demokracją� 
Wewnątrz istniałby porządek konstytucyjny, oparty na konstytucji globalnej, 
podział funkcji pełnionych na poszczególnych szczeblach władzy, a obywatelom 
przysługiwałyby instancje odwoławcze gwarantujące ich prawa (2006)�

Niektórzy uważają, że państwa narodowe nie mogą przeciwstawić się siłom 
globalizacji w sytuacji, gdy ich naturalne fundamenty zaczynają erodować i skoń-
czyła się kulturowa hegemonia państw narodowych (Stevenson, 2003)� Twórcy 
takich koncepcji zwykle nie precyzują istoty „sił globalizacji”: te jakby były 
niezależne, „obiektywne” jak sama globalizacja, i nie przyjmują do wiadomości, 
że w świecie człowieka nie ma zjawisk obiektywnych, one wszystkie zależą od 
niego, w mniejszym czy większym stopniu�

Zastanawiając się nad problemem globalnego władztwa, A� Etzioni sugeruje, 
że już dziś mamy do czynienia z formowaniem się jego zaczynu i ma on charakter 
przypominający imperium, w którym grupa najpotężniejszych państw z USA na 
czele wywiera naciski polityczne na resztę państw� Taka konstrukcja oparta jest na 
hipotezie, że powstawanie światowej władzy będzie przypominało powstawanie 
państw narodowych, gdyż w obu przypadkach bezpieczeństwo determinowało 
nadrzędne cele podejmowanych działań� Wedle Etzioniego konstytuowanie się 
rządu globalnego będzie przejawiać się w formach: 1) światowego departamentu 
do zwalczania terroryzmu, 2) sfery dotyczącej ograniczenia rozprzestrzeniania 
się broni nuklearnej, 3) kwestii mających na celu prewencję humanitarną (pan-
demia, ludobójstwo) (2004)�

Global government byłby oczywiście władzą wykonawczą, gdyż kwestiono-
wanie demokratyzmu, czyli trójpodziału władz, byłoby traktowane jak herezja� 
Dla kilku autorów parlament światowy winien przyjąć postać podobną do euro-
pejskiego i możemy wątpić, czy sugerujący takie rozwiązania mają wystarczające 
ilości dobrych przesłanek�� Wedle innego teoretyka członkowie parlamentu 
globalnego nie byliby wiązani wytycznymi swoich państw macierzystych, ale 
głosowaliby wedle interesów grup, jakie reprezentują� Nadto wyłonienie glo-
balnej reprezentacji mogłoby dojść do skutku poprzez koalicję składającą się 
z komórek społeczeństwa obywatelskiego, przedstawicieli biznesu i mediów, 
którzy dokonaliby konfirmacji traktatu mającego reprezentować „globalną opi-
nię publiczną” (Zweifel, s� 178)� Komentarz do tak ekwilibrystycznych łamańców 
może sprawiać wiele kłopotu, nie wspominając o podstawowych pytaniach, 
jakich nie zadano�
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Takich pytań są setki i pośród nich pojawiają się te, które traktują o cha-
rakterze wspólnoty globalnej� Pojawiają się głosy mówiące o istnieniu potrzeby 
tworzenia idei i instytucji umożliwiających ludziom naszego czasu przygoto-
wanie się do egzystencji na poziomie globalnego plemienia, jakim się rzekomo 
już stali (Appiah, 2006)� Wielu uczonych uważa kulturę kosmopolityczną za 
naturalną konsekwencję postępu, za produkt kultury postmodernistycznej 
(Beck, 2007)� Optymistycznie nastawieni zwolennicy kosmopolityzmu sugerują, 
że współczesnym społeczeństwom brak mitologii planetarnej, a taką odnaleźć 
można w archetypach stanów idealnych – rajów utraconych (Eliade, 2007)� Tenże 
kosmopolityzm w jego radykalnej postaci to żądanie równości dla wszystkich 
mieszkańców globu, poczynając od politycznej, a kończąc na ekonomicznej 
(Cabrera, 2004)� Zwolennicy tak skrajnego egalitaryzmu stanowią jednak 
mniejszość, bowiem bardziej trzymający się ziemi zwolennicy globalizmu są 
skłonni uważać, że o wiele mocniejszym spoiwem ewentualnej wspólnoty może 
się okazać strach, jak dla U� Becka, twórcy koncepcji społeczeństwa ryzyka� 
Jego społeczeństwo konstytuuje wspólnotę strachu, a solidarność wynika ze 
zbiorowego lęku� Globalna świadomość ryzyka, jaka nie może być zanegowana 
ani eksternalizowana, nosić może w sobie potencjał dla wykreowania globalnej 
społeczności, zniesienia podziałów wygenerowanych przez państwa narodowe 
oraz stare tradycje (Beck, 2005)�

Z jednej strony są to idealizowane nad miarę wizje harmonii i ładu, jak 
powyżej, a z drugiej dystopijne, jakby inspirowane literaturą science fiction, bo 
tu filiacje są uderzające, choć te drugie są ubierane w inne szaty, ale podobieństwo 
tych koncepcji do utworów N� Shute’a, A� Piersa, A� Carter i dziesiątków innych 
pisarzy są uderzające� Uważa się, że niemożliwość kreacji regulatorów w skali 
globalnej może doprowadzić do powstawania semianarchicznych „nowych 
wieków ciemnych”, do „nowego średniowiecza”, w którym pojawią się konflikty 
między państwami a aktorami niepaństwowymi, granice staną się płynne, zmie-
nią się tożsamości i lojalności, wzrosną nierówności społeczne, pojawią się strefy 
zakazane (No-go), a nowoczesne uzbrojenie trafi w ręce różnych podmiotów 
zagrażających ładowi międzynarodowemu�

Nie wyklucza się także wojen, a zwykle antycypuje się ograniczone wojny 
o surowce, choć niektórzy autorzy przepowiadają nadejście wojen klimatycznych� 
Zmiany klimatu mogą spowodować masowe migracje setek milionów ludzi 
i nikt nie będzie w stanie zatrzymać tej fali, a to zdaje się potwierdzać napływ 
imigrantów w naszym czasie� W warunkach totalnego zagrożenia mogą się 
pojawiać imperia z ich nieubłaganą logiką, jaką w opowiadaniu Logic of Empire 



142 ATHENAEUM
Polskie Studia Politologiczne

vol. 62(2)/2019

zbliżał się dawno temu znakomity pisarz R� Heinlein� Niektórzy teoretycy poszu-
kują przesłanek do wniosku, że autorytarne państwo może okazać się jedyną 
alternatywą dla dotychczasowego systemu podupadających i popadających 
w konflikty wojenne między sobą� Uważają, że taki supranarodowy totalitaryzm 
może powstać jako efekt politycznego chaosu, jaki może pojawić się wskutek 
proliferacji broni masowego rażenia w dążeniu do „utopii tyranii dobrobytu”, 
co czytelnikom tego autora znowu może sprawić kłopoty interpretacyjne (Car-
neiro, 2004)�

Jak często bywa, spojrzenie zdroworozsądkowe jest bardziej przekonujące 
i nie spekulując na raczej wątłych podstawach, jakimi są ledwo zauważalne 
trendy, powinniśmy zakładać, że jeśli powstanie system globalny, to nie będzie 
on przypominał żadnego ze znanych� Mając na uwadze złożoność współcze-
snego świata, możemy sugerować, że dotychczasowe, najczęściej spotykane wizje 
i koncepcje globalnego władztwa, w tym parlamentów światowych, są najczęściej 
symplifikowanymi ekstrapolacjami form już znanych� Przy tym zwykle nie bierze 
się pod uwagę problemów skali, jakie wyniknęłyby przy próbach transpozycji 
form demokracji na poziom globalny� Widać, że uproszczeniom podlegają 
„modne” wśród teoretyków koncepcje global governance, zakładające możli-
wość zaistnienia zgodnej współpracy między różnymi podmiotami, oddolnej 
aktywizacji, spontanicznego uświadamiania sobie wspólnych celów jako form 
samoorganizacji oraz realizacji form władczych� Można uznać, że inspiracją dla 
takich postulatów amorficznych form porządku światowego może być to, co 
A� Slaughter określił mianem paradoksu globalizacji, gdzie w miarę postępu 
procesów globalizacji istnieje wzmożona potrzeba na rządzenie w skali globalnej 
i regionalnej, wobec której istnieje mocny sprzeciw, ponieważ narody i państwa 
nie akceptują centralizacji podejmowanych decyzji oraz przymusowej władzy, 
a obywatele widzą takie formy rządu jako zagrożenie (2005, s� 8)�

Kreatorzy państwa globalnego nie chcą zauważać, że stworzenie nowej jakości 
będzie wymagało niszczenia tego, co istnieje dziś, czyli narodów jako wspólnot, 
kultur, zmuszania do wyzbywania się niechęci do innych� Może zastanawiać brak 
pytań oczywistych o to choćby, kto i jakimi sposobami ma tego dokonać? Jak 
wyglądają determinanty ekonomiczne i polityczne? Jak tworzyć nową socjo- 
i psychosferę? Czy tak, jak się to czyni dziś, choć w delikatnych formach zmusza-
nia do poprawności politycznej, choć takie określenie to zwykły oksymoron? Nie 
przeszkadza im to, że są tak irracjonalni, dla wielu z nich konieczność tworzenia 
tego państwa to coś „obiektywnego” i zwykle nie przyjmują do wiadomości tego, 
iż taki obiektywizm nie istnieje w światach człowieka� Ci, którzy kwestionują ich 
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projekty, są zwykłymi rasistami i ksenofobami i nie warto z nimi dyskutować� 
W jakiejś mierze wizjonerami powoduje to pragnienie, o jakim pisał swego 
czasu K� Popper, czyli niecierpliwe pragnienie polepszenia losu bliźnich (2007), 
a jakiego zbyt często nie dostrzegają badacze� Właściwie ono powodowało, gdyż 
dysputy wokół idei państwa globalnego przycichły na czas jakiś, co może mieć 
związek z kłopotami z realizacją projektu europejskiego, ale także z zauważalną 
w naszym czasie atrofią i form, i treści demokracji�

Próbując zreasumować powyższą prezentację, zastanawiać może, że więk-
szość tych wizji powstaje w środowiskach uniwersytetów cieszących się światową 
renomą i są subsydiowane przez fundacje oskarżane często o inspirowanie 
projektów bliskich tym „bredniom”, o jakich pisał swego czasu F� Wheen (2005)� 
„Ideologie” globalizmu czy kosmopolityzmu, jeśli można je tak nazywać, są dość 
mocno rytualizowane, ale po to, by zajęły odpowiednie miejsce w wyobrażeniach 
zbiorowych, potrzebna jest jeszcze społeczna akceptacja, a takiej nie ma� Nie ma 
także wyraźnego odzewu polityków, ale ci są związani z państwami narodowymi 
i narodami jako wspólnotami i ten brak zainteresowania jest zrozumiały� Pro-
blematyczne jest nazywanie ich naukowymi, one są bliższe wierze immanentnej, 
będąc jakby częścią tej religii postępu, o której pisali Ch� Dawson i D�J� Boorstin� 
Dostrzec tu można eschatologiczne tęsknoty, jakie towarzyszyły politologom 
ostatniej dekady ubiegłego wieku, naiwne pragnienie celebrowania „końca 
przyszłości” tu i teraz, ale od tamtego czasu owe tęsknoty zderzają się z twardymi 
realiami polityki�
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— ABSTRAKT —

Artykuł poświęcony jest kategorii post-
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WSTĘP

Pojęcie post-prawda robi zawrotną karierę� Choć kontrowersyjne, jest powszech-
nie stosowane w dyskursie publicznym1 – stąd wyróżnienie przyznane przez 
Oxford Dictionaries, czemu towarzyszy przekonanie, iż post-prawda może być 
traktowana jako kategoria deskryptywna i eksplanacyjna�

Badacz rzeczywistości politycznej – ogółu działań jednostek i grup związa-
nych z dążeniem do zdobycia władzy i sprawowaniem jej oraz wpływaniem na 
decyzje władcze (Koziełło, Maj, Pięta-Szawara, 2014, s� 29; zob� także: Karwat, 
Ziółkowski, 2013, s� 244–245; Krauz-Mozer, 2007, s� 13–14) – potrzebuje kla-
rownych terminów, precyzyjnych narzędzi i solidnych teoretycznych punktów 
odniesienia� Jak dotąd „post-prawda” nie wykroczyła poza potoczne i doraźne 
próby opisu politycznego wymiaru zjawisk społecznych� Jako wątpliwe jawią się 
przy tym opisowe i tym bardziej wyjaśniające zdolność przedmiotowej kategorii� 
Wysoce problematyczny wydaje się jej aspekt empiryczny� Post-prawda, wbrew 
opiniom zwolenników tego pojęcia, stwarza więcej problemów, niż dostarcza 
pomocy przy naukowej charakterystyce i wyjaśnianiu zjawisk politycznych� 

Powyższe skłania do oceny, iż kategorię post-prawdy trudno uznać za 
użyteczną dla analizy politologicznej i dla teorii polityki� Niniejszy artykuł 
poświęcony jest temu, jak modny pozanaukowy termin może oddziaływać na 
proces budowy teorii politycznej, która co do zasady dotyczy istotowych cech 
fenomenów życia politycznego, jako że badania prowadzone w ramach teorii 
polityki skupiają się na „dążeniu do wyodrębnienia lub systematyzacji ogólnych 
właściwości rządzących danym rodzajem zjawisk” (Nocoń, Laska, 2005, s� 13)� 
W tekście przedstawiono główne zastrzeżenia wobec kategorii post-prawdy 
i stosowania jej w szeroko rozumianej refleksji politologicznej� Zasygnalizowano 
wątpliwości natury definicyjnej i teoretycznej� Uargumentowano krytyczne 
stanowisko wobec konceptu post-prawdy, zgodnie z którym nie ma on szans 

1  „Krytycznej analizie fenomenu postprawdy we współczesnym dyskursie publicznym” poświę-
cona była interdyscyplinarna konferencja naukowa zorganizowana w dniach 8–9�06�2017 roku przez 
Akademię Ignatianum w Krakowie: Postprawda w dyskursie publicznym, organizatorzy: Katedra 
Socjologii Polityki, Instytut Nauk o Polityce AIK� Zob� więcej na stronie internetowej Akademii 
Ignatianum w Krakowie: http://www�ignatianum�edu�pl/nauka/konferencje/postprawda-w-dyskursie-
-publicznym, dostęp: 25�07�2018�

Pokłosiem tamtego wydarzenia są dwie ważne, bo przyczyniające się do wypełnienia luki w pol-
skim piśmiennictwie, obszerne monografie naukowe: Grabowski, Lakomy, Oświecimski (2018); 
Grabowski, Lakomy, Oświecimski, Pohl (2018)�
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trafić nawet do katalogu politologicznych terminów trwale spornych, przede 
wszystkim ze względu na to, że nie spełnia podstawowych kryteriów naukowości� 
Rozważania osadzono w szerszym kontekście teoriopolitycznym i właśnie na 
potrzeby teorii polityki wyprowadzono odpowiednie wnioski� Do zaprezentowa-
nych w artykule ustaleń i ocen autor doszedł poprzez: krytyczne odniesienie się 
do funkcjonowania przedmiotowej kategorii w dyskursie politycznym i zarazem 
przenoszenia jej na grunt refleksji naukowej, analizę wpływu stosowania kategorii 
post-prawdy na kształt teorii politycznej, analizę możliwości teoriopolitycznego 
uchwycenia istoty post-prawdy�

POST-PRAWDA W DYSKURSIE POLITYCZNYM

Pod koniec 2016 roku Oxford Dictionaries przyznało słowu post-prawda (post-
-truth) tytuł Word of the Year2� W uzasadnieniu wydawnictwo zwróciło uwagę 
na gwałtowny wzrost częstotliwości stosowania tego słowa we wspomnianym 
okresie, zaś używane było ono przede wszystkim w dyskursie politycznym – 
różnorakich wypowiedziach publicznych, dotyczących zjawisk społeczno-poli-
tycznych, czemu towarzyszyły tezy o tym, że żyjemy w „epoce post-prawdy” 
(post-truth era), charakteryzującej się m�in� szczególnym sposobem uprawiania 
polityki (post-truth politics)� Decyzja Oxford Dictionaries była wydarzeniem, 
pisały o niej najważniejsze tytuły prasowe i serwisy internetowe w Polsce i na 
świecie� Dla wielu autorów „sukces” terminu post-prawda był, jak się wydaje, 
swoistym dowodem potwierdzającym ich diagnozę społeczno-polityczną (zob� 
d’Ancona, 2018, s� 13)� Oksfordzka instytucja, definiując post-truth jako „przy-
miotnik odnoszący się do lub opisujący sytuację, w której obiektywne fakty mają 
mniejsze znaczenie w kształtowaniu opinii publicznej niż odwołania do emocji 
i osobistych przekonań”, wyraźnie zaznaczyła, że termin post-prawda często jest 
używany bez dodatkowych objaśnień i uściślania� Jest to widoczne w dyskursie, 
a w jego ramach w licznych, niestety nierzadko dość mętnych i pochopnych, 
jeśli idzie o wnioski, analizach i interpretacjach zjawisk społeczno-politycznych, 
formułowanych w odwołaniu do kategorii post-prawdy�

2  Oxford Dictionaries, Word of the Year 2016 is…, https://en�oxforddictionaries�com/word-of-
-the-year/word-of-the-year-2016� 
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Wielu autorów przekonuje, iż swoisty triumf post-prawdy jest oznaką (dowo-
dem?) „kryzysu rzeczywistości”3, objawiającego się tym, że dla coraz większej 
grupy ludzi „fakty alternatywne są faktami autentycznymi” (Bendyk, 2017, s� 3)� 
Ów „triumf emocjonalnego nad tym, co racjonalne” (d’Ancona, 2018, s� 26; zob� 
s� 30–41) powoduje, że „coraz mniejsze znaczenie mają fakty, jesteśmy gotowi 
popierać liderów zdolnych przekonać, że doprowadzą do zmiany, nawet jeśli 
rozmijają się z prawdą” (Bendyk, 2017a, s� 9); liczy się przede wszystkim „prawda 
emocji” (Bendyk, 2017a, s� 9)� Tłumaczy się, iż „post-prawda nie zaistniała 
wyłącznie jako retoryka polityków� Powstała w wyniku swoistej współpracy 
między społecznymi masami, mediami i elitami� A powszechność zjawiska 
wytworzyła nową jakość” (Czapliński, 2017, s� 13)4� Czym miałaby być ta nowa 
jakość? Jeśli „strategią nadającą prawdzie drugorzędne znaczenie” (Czapliński, 
2017, s� 13), kłamstwem, brakiem uczciwości, oszustwem, formą manipulacji 
(Keyes, 2017, s� 3–331) lub też przyznawaniem szczególnego znaczenia temu, 
co subiektywne, to przecież trudno uznać takie postępowanie polityczne czy – 
szerzej – zachowania społeczne za coś, czego wcześniej nie było i co nie byłoby 
opisane językiem nauki� W próbach objaśnienia istoty post-prawdy – czasem 
uznawanej za coś oczywistego (Suiter, 2016, s� 25) – opis miesza się z interpreta-
cjami i opiniami� „Post-prawda jest wynikiem kryzysowej dynamiki kapitalizmu, 
kryzysu demokracji, pandemii nieufności i kultury pogłębiającej społeczne 
poróżnienia� Post-prawda to nie osobne zjawisko, lecz symptom rozległej 
katastrofy” (Czapliński, 2017, s� 13)� Opierając się na tak niejednoznacznych 
charakterystykach, ale traktując post-prawdę poważnie, wyprowadza się daleko 
idące wnioski względem przyszłości demokracji, polityki, partii politycznych5� 

3  Jeden z ważniejszych promotorów koncepcji „post-prawdy”, Matthew d’Ancona, słusznie przy 
tym ocenia, iż „gadanina o kryzysie” jest nieco na wyrost, a nade wszystko bywa po prostu nieznośna 
(d’Ancona, 2018, s� 9)�

4  Łukasz Pawłowski w przedmowie do polskiego wydania książki Ralpha Keyesa Czas postprawdy 
przypomina, iż praca tego ostatniego ukazała się w 2004 roku – można zatem stwierdzić, iż określenie 
„nowa jakość” nie do końca koresponduje z dostępnymi ustaleniami i opiniami z początku XXI 
wieku�

5  Zob� np�: I� Husain, Post-truth politics, Dawn, 13�08�2016, http://epaper�dawn�com/DetailImage�
php?StoryImage=13_08_2016_009_002; P� Sinclair, Post-truth politics? Voters don’t want visionaries, 
they want illusionists, Scottish Daily Mail, 23�01�2017, https://www�pressreader�com/uk/scottish-daily-
-mail/20170123/281840053377829; A� Callcut, The truth about ‘post-truth politics’, Newsweek, 
21�11�2016, http://www�newsweek�com/truth-post-truth-politics-donald-trump-liberals-tony-
blair-523198; G� Tsipursky, Towards a post-lies future: fighting “alternative facts” and “post-truth” 
politics, The Humanist, 21�02�2017, https://thehumanist�com/magazine/march-april-2017/features/
towards-post-lies-future; R� Kreitner, Post-Truth and Its Consequences: What a 25-Year-Old Essay 
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Dysonans, jaki może się tu pojawić, byłby z pewnością mniejszy, gdyby ustalono, 
czym faktycznie jest post-prawda i na czym polega, czy jest ona zjawiskiem 
społecznym czy tylko formą zachowania i strategią działania polityków, czy 
jest charakterystyczna dla podmiotów politycznych, czy też dla różnych innych 
podmiotów społecznych itd� Czyżby post-prawdę – czymkolwiek przyjmuje 
się, że jest – tak dalece cechowała nieoznaczoność, iżby nie dało się trwale 
zidentyfikować jej przejawów i natury?

Anthony Giddens wyraził następującą opinię, zwracając uwagę, iż odkrycie 
tego, że żyjemy w „post-prawdziwej” rzeczywistości, byłoby doświadczeniem 
paradoksalnym: „Pojęcie postprawdy wzięło się nie wiadomo skąd i od razu 
skolonizowało znaczną część publicznego dyskursu� Ja jednak mam do niego 
stosunek ostrożny Przede wszystkim – gdybyśmy żyli w świecie postprawdy, nie 
znalibyśmy przecież nawet takiego pojęcia� Ono samo zakłada istnienie jakiejś 
prawdy, którą od nieprawdy można odróżnić� Nie mówimy więc w gruncie rzeczy 
o świecie, w którym zanikła kategoria prawdy, tylko o świecie przenikniętym 
podziałami spowodowanymi przez cyfrową rewolucję�

Samo pojęcie postprawdy można natomiast, moim zdaniem, rozumieć 
dwojako� Po pierwsze jako nowomowę czy dwumowę (…)� Natomiast dru-
gim – i chyba znacznie ciekawszym – ujęciem postprawdy jest doświadczenie 
funkcjonowania w świecie fragmentarycznym, pokawałkowanym, regulowanym 
i określanym przez medialne przekazy� W coraz większym stopniu dzisiejsze 
media konstruują bowiem rzeczywistość, którą rzekomo mają tylko odzwier-
ciedlać�

(…) W zglobalizowanej sieci informacyjnej wiele różnych ośrodków rozpo-
wszechnia rozmaite wizje rzeczywistości i nie istnieje żadna instancja, która je 
weryfikuje� Nie widzę łatwego wyjścia z tej sytuacji�

Tells Us About the Current Moment, The Nation, 30�11�2016, https://www�thenation�com/article/
post-truth-and-its-consequences-what-a-25-year-old-essay-tells-us-about-the-current-moment/, 
(tekst poświęcony głośnemu artykułowi Stevena Tesicha z początku lat dziewięćdziesiątych)� Zob� 
także następującą dyskusję: Speed, E�, Mannion, R� (2017)� The Rise of Post-truth Populism in Pluralist 
Liberal Democracies: Challenges for Health Policy� International Journal of Health Policy and Mana-
gement, 6(5), 249–251; McKee, M�, Stuckler, D� (2017)� “Enemies of the People?” Public Health in the 
Era of Populist Politics� Comment on “The Rise of Post-truth Populism in Pluralist Liberal Demo-
cracies: Challenges for Health Policy”� International Journal of Health Policy and Management, 6(11), 
669–672; Powell, M� (2017)� This is My (Post) Truth, Tell Me Yours� Comment on “The Rise of Post-
-truth Populism in Pluralist Liberal Democracies: Challenges for Health Policy”� International Journal 
of Health Policy and Management, 6(12), 723–725�
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(…) Nie jesteśmy w stanie spędzić całego życia na sprawdzaniu docierają-
cych do nas informacji, opieramy się więc na źródłach, którym ufamy – one zaś 
reprodukują pewien określony obraz rzeczywistości� Nie wiadomo też, jakimi 
posłużyć się kryteriami, żeby odpowiednio ulokować swoje zaufanie”6�

Termin post-prawda okazał się chwytliwym i poręcznym narzędziem dyskur-
sywnym, stosowanym tak w debacie publicznej, jak i w rywalizacji politycznej� 
Na podstawie pobieżnego przeglądu dostępnych materiałów medialnych (szcze-
gółowa analiza treści nie jest celem artykułu) można odnieść wrażenie, iż liczni 
autorzy, uznając kategorię postprawdy za właściwie opisującą rzeczywistości, 
niejako próbowali znaleźć uzasadnienie swych ocen� Można stwierdzić, iż autorzy 
ci zobaczyli to, co chcieli zobaczyć� Post-prawda to przykład „wygodnej teorii” 
tłumaczącej wszystko, a przy tym niebezpiecznie bliskiej różnym potocznym 
wyobrażeniom dotyczącym zjawisk społecznych�

POST-PRAWDA W ŚWIETLE TEORII POLITYKI: CZY JEST MOŻLIWA 
„TEORIA POST-PRAWDY”?

Czy post-prawda jest odkrytą własnością rzeczywistości społeczno-politycznej 
lub cechą jakiegoś jej wycinka czy aspektu? Czy można ją traktować jak prawo 
społeczne? Czy możliwe jest sformułowanie autonomicznej „teorii post-prawdy”, 
charakteryzującej jakieś procesy i zjawiska oraz pozwalającej formułować pre-
dykcje? To pytania o zasadniczym znaczeniu, niemniej nie pojawiają się one 
w dyskursie politycznym, choć przecież próby ich rozstrzygnięcia przynajmniej 
uwiarygodniłyby argumenty zwolenników pojęcia post-prawdy� Istotnie jednak 
przedstawiciele nauki stawiają pytanie o to, co może ona zrobić z przedmio-
tową kontrowersyjną kategorią (Butler-Adam, 2017, s� 1), jak należałoby ją 
pojmować (Radzik, 2018, s� 41–66; Kucharski, 2018, s� 99–114; Gruszczyk, 2018, 
s� 45–48; Pękala, 2018, s� 106–110; Jarczewski, 2017, s� 5; Laybats, Tredennick, 
2016, s� 204) i jakie są źródła post-prawdy (d’Ancona, 2018, s� 13–41, 44–68; 
Mikołajczyk, 2018, s� 81–98; Nieć, 2018, s� 167–184; Pękala, 2018, s� 100–105)� 
Jak wspomniano wcześniej, nie denotuje ona żadnego nowego zjawiska – 
nawet, lub zwłaszcza jeśli przyjąć, że miałaby dotyczyć sytuacji społecznej, gdy 
nieprawda, kłamstwo lub manipulacje są powszechnie odbierane jako prawda 

6  Ucieka nam świat, wywiad Tomasza Stawiszyńskiego z Anthonym Giddensem� (2017)� Przekrój, 
2, 17�
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(Butler-Adam, 2017, s� 1), a jednym z mechanizmów utrwalających taki stan 
są pewne strategie socjotechniczne (Sismondo, 2017, s� 3–47)�: »pudrowanie« 
kłamstwa, które prezentowane jest opinii publicznej jako »prawda«” (Lakomy, 
Oświecimski, 2018, s� 9) oraz zarzucenie lub celowe zniekształcenie racjo-
nalnego dyskursu politycznego przez jego uczestników, zwłaszcza podmioty 
polityczne (Laybats, Tredinnick, 2016, s� 204; Fish, 2016, s� 211–212)8� Należy 
przy tym zwrócić uwagę, że obecnie na podstawie dostępnych różnorodnych 
objaśnień nie sposób precyzyjnie określić, czy kategoria post-prawdy odnosi 
się do jakiegoś wymiaru komunikacyjnego lub zachowań politycznych; czy jest 
strategią walki o władzę, jakąś ogólną tendencją (por� d’Ancona, 2018, s� 15) 
lub nieznaną wcześniej formą ludzkiej – politycznej – aktywności� Nie bardzo 
wiadomo też, do jakiego stopnia porusza ona problem swoistej „rywalizacji 
epistemologicznej” w przestrzeni społeczno-politycznej (por� d’Ancona, 2018, 
s� 8, 19; Jasanoff, Simmet, 2017, s� 764–766), która to rywalizacja „polega tak na 
wyborze, które prawdy mogą być postrzegane jako naczelne i ważne, jak i na 
decyzji, które twierdzenia uznać można za prawdziwe i fałszywe” (Sismondo, 
2017, s� 4)� Jak argumentuje Sergio Sismondo, trudno przyjąć, że „era post-
-prawdy zaczyna się od wysadzenia w powietrze obecnych struktur wiedzy”, 
albowiem te ostatnie oparte są na rozbudowanej „infrastrukturze, próbach, 
pomysłowości i mechanizmach weryfikacji” (Sismondo, 2017, s� 3)�

Politologia jako dyscyplina naukowa „oferuje uporządkowaną wiedzę 
opartą na systematycznych badaniach” i „wytwarza systematyczną wiedzę 
o tym, co polityczne” (Marsh, Stoker, 2006, s� 10)� Teoria politologiczna jako 
teoria naukowa – „spójny, uporządkowany oraz uzasadniony według wcześniej 
ustalonych kryteriów system twierdzeń o rzeczywistości” (Pierzchalski, 2017, 
s� 1; zob� także: Krauz-Mozer, 2017, s� 1; Krauz-Mozer, 2007, s� 62; Koziełło i in�, 
2014, s� 25–33; Karwat, 2011, s� 75–93) – prezentować ma „porcję” uprawdopo-
dobnionej i usystematyzowanej wiedzy w określonym zakresie� Trudno przy-
znać, by koncepcja post-prawdy była sformułowana w odwołaniu do tej wiedzy, 

7  Tekst ten powstał jako reakcja na artykuł: Fuller, S� (2016)� Embrace the inner fox: Post-truth 
as the STS symmetry principle universalized� Social Epistemology Review and Reply Collective, 
25�12�2016, https://social-epistemology�com/2016/12/25/embrace-the-inner-fox-post-truth-as-the-
sts-symmetry-principle-universalized-steve-fuller/� Artykułem polemicznym wobec tego autorstwa 
S� Sismondo jest m�in� tekst: Collins, H�M�, Evans, R�J�, Weinel M� (2017)� STS as a science or politics? 
Social Studies of Science, 47(4), 580–586�

8  Zob� również wywiad Rafała Cieńka z  Małgorzatą Lisowską-Magdziarz: Postprawda� 
 Niebezpieczne zjawisko� Onet.pl, http://wiadomosci�onet�pl/tylko-w-onecie/postprawda 
-niebezpieczne-zjawisko/71h1bq5�
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przy użyciu środków, jakie do niej prowadzą� Stąd post-prawda przedstawia 
się jako niewidoczna dla teorii polityki kategoria badawcza – nieprecyzyjna, 
mętna, zaś w razie, gdyby miałaby to być propozycja teoretyczna – wątpliwa 
pod względem wypełniania podstawowych funkcji i zasad formalnych teorii 
naukowej� Ocena ta podyktowana jest, oprócz zasygnalizowanych wyżej uwag 
krytycznych, niespełnianiem oczekiwań wynikających z przyjętych kryteriów 
naukowości, wyznaczonych z kolei na podstawie „poglądów [społeczności 
naukowej – P�O�] co do sposobów osiągania wiedzy naukowej, a przede wszyst-
kim dotyczących kryteriów pozwalających uznać ją za naukową” (Krauz-Mozer, 
2007, s� 40)� Koncepcja teoretyczna winna mianowicie wychodzić naprzeciw 
wymogom: abstrakcyjności (ogólności), precyzyjnego języka i kryteriów opisu 
zjawisk oraz empirycznej weryfikowalności twierdzeń (Krauz-Mozer, 2007, 
s� 66–69, zob� także: Koziełło i in�, 2014, s� 25–33; Nowak, 2010, s� 62–447; 
Blok, 2013, s� 278–279)� Uwzględniając rozliczne wyobrażenia na temat post-
-prawdy, nie sposób przyznać tej kategorii ani statusu narzędzia opisowego, 
ani analitycznego, nie wspominając o kwestii empirycznej weryfikacji hipotezy 
o post-prawdzie�

Możliwych do wskazania, a podnoszonych w literaturze kontrowersji jest 
więcej� Dotyczą one głównie, choć nie wyłącznie, rzekomo „post-prawdziwych” 
zdarzeń i procesów społeczno-politycznych� Wymienia się tutaj, nierzadko 
w „tonie katastroficznym” (Rose, 2017, s� 558) m�in�: Brexit, zwycięstwo wyborcze 
Donalda Trumpa i wzrost znaczenia politycznego partii populistycznych w wielu 
państwach Europy (por� d’Ancona, 2018, s� 13–41; Gruszczyk, 2018, s� 56–58; 
Zyzik, 2018, s� 85–87)� Czy jednak wszystkie te fakty łączy post-prawda? Trudno 
przyznać przecież, że jest to uniwersalne wyjaśnienie złożonych procesów 
społecznych w różnych państwach i kulturach politycznych� Jak twierdzą Sheila 
Jasanoff i Hilton R� Simmet, koncepcja post-prawdy jest „wadliwa, bowiem jest 
ahistoryczna oraz ignoruje zbiorowe współtworzenie wiedzy i norm w ramach 
kontekstu politycznego” (Jasanoff, Simmet, 2017, s� 751)� Przytoczona opinia 
przypomina o społecznym tworzeniu znaczenia i korespondujących z  tym 
procesem zmian w zachowaniach politycznych (Jasanoff, Simmet, 2017, s� 754)� 
Ujmując powyższe jeszcze inaczej, jak z kolei zwraca uwagę Balázs Böcskei, 
koncept post-prawdy zdaje się zupełnie pomijać to, że rzeczywistość polityczna 
to przestrzeń dynamiczna, niestała, w której zachodzą ciągłe zmiany i gdzie 
„dochodzi do konfrontacji różnych koncepcji prawdy” (Böcskei, 2017, s� 258); 
to w końcu sfera relacji – kontaktu, w ramach którego dochodzi do definiowania 
faktów (Böcskei, 2017, s� 258–259)� Można nad tym ubolewać, choć rolą nauki 
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jest wszakże raczej umiejętne rozpoznawanie tych procesów i ich społecznych 
rezultatów�

Politologiczna „teoria post-prawdy” wydaje się przeto czymś chimerycznym� 
Pod względem przedmiotowym musiałaby dopuszczać znaczącą – zbyt dużą jak 
na teorię – możliwość zmieniania pojmowania jej głównego obiektu, by badania 
były możliwe� Co więcej, trudno sobie wyobrazić taką teorię, która rozpoznawa-
łaby i obejmowała swym zakresem wielość, być może niezliczonych czynników 
i zależności między nimi, tworzących określone zjawisko� Jeśli chodzi o założenia 
ontologiczne, „teoria post-prawdy” z trudem mogłaby przesądzić zagadnienie 
istnienia niezależnego obserwatora oraz „podmiotu rozstrzygającego” o prawdzie 
i fałszu, a także – co ważniejsze – zagadnienie samej prawdy i wielości prawd� 
„Teoria post-prawdy” skazana byłaby tu na wahanie się między solipsyzmem 
i relatywizmem a epistemologicznym absolutyzmem� Zasadne wydaje się spo-
strzeżenie Lecha Rubisza, iż współczesne nauki społeczne, inaczej niż myślenie 
potoczne, z trudem, ale jednak dopuszczają możliwość istnienia stanu, „w którym 
nie istnieje jedna prawda albo też nie da się jej obiektywnie ustalić” (Rubisz, 
2013, s� 168) w związku z charakterem naszych praktyk społecznych i relacyjnych 
uwikłań� Kolejną kwestią jest to, iż twierdzenia dotyczące post-prawdy, a zwłasz-
cza jej rzekomej powszechności i skali wpływu na funkcjonowanie systemów 
politycznych, nie wydają się sądami empirycznymi, a w związku z tym „teoria 
post-prawdy” w aspekcie metodologicznym musiałaby przyjąć jako konieczny 
wymóg falsyfikowalności i empirycznej weryfikacji (Rehfeld, 2010, s� 4729)� 
Wydaje się, że pewnym ratunkiem dla „teorii post-prawdy” mogłoby być wyraże-
nie jej w języku teorii interpretacjonistycznej, tj� skupiającej się na „znaczeniach, 
które określają kształt działań i instytucji oraz na sposobach kształtowania tych 
działań i instytucji” (Bevir, Rhodes, 2006, s� 131), a także „orzekającej o znaczeniu 
wydarzeń politycznych dla ich uczestników i/oraz oferującej badaczowi interpre-
tację tych wydarzeń” (Rehfeld, 2010, s � 475)� Niemniej jednak rygor naukowości 
musiałby być przestrzegany� Jak wyjaśnia Eugeniusz Ponczek: „Za teorię polityki 
można uznać hipotetyczny układ w miarę koherentnych uogólnień zakładających 
mniej lub bardziej prawdopodobną sprawdzalność odkrytych prawidłowości 
odnoszących się do realiów politycznych” (Ponczek, 2017, s� 53)� „Za konstatacje 
spełniające kryterium naukowości w sferze dociekań politologicznych, które 
byłyby zintegrowane w konceptualnej strukturze takiej czy innej teorii polityki, 

9  Polemikę z tezami Autora dotyczącymi „ofensywnej teorii polityki” (zob� s� 465–471, 478–479) 
podjął m�in� R�J� Corbett (2011)�
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można by uznać hipotetyczny układ koherentnych uogólnień podlegających 
sprawdzalności w obecnych realiach politycznych� Tego rodzaju rozpoznanie 
prawidłowości o atrybutach prawdopodobieństwa, jeśli chodzi o osobliwości 
i zmienności „świata polityki”, cechowałoby dążenie do uzyskania optymalnej 
sprawczości w sferze stosunków politycznych i procesów politycznych z uwzględ-
nieniem uwarunkowań sytuacyjnych” (Ponczek, 2017, s� 53)�

Kategoria post-prawdy,, przynajmniej w takim kształcie, w jakim jest obecnie 
prezentowana w dyskursie, nie prowadzi do sformułowania rzetelnej formuły 
teoriopolitycznej (zob� Chodubski, 2013, s� 443–444), albowiem nie odstaje 
od „myślenia uwikłanego w potoczne oczywistości, spekulatywne koncepcje 
i domysły rodem z »Archiwum X«” (Krauz-Mozer, 2017, s� 15)10�

TEORIA POLITYKI W ŚWIETLE „POST-PRAWDY”: WPŁYW 
ROZUMOWANIA POTOCZNEGO NA KSZTAŁT TEORII

„Wszelkie systematyczne rozumienie rzeczywistości politycznej wymaga teorii” 
(Dunn, 2015, s� 494)� Dodatkowo oczekuje się, że teoretyk polityki „oprze się 
pewnym formom zwichniętej retoryki” (Gunnell, 2010, s� 674), która mogłaby 
utrudnić wypełnienie celów naukowych, takich jak opis i wyjaśnienie zjawisk� 
Wydaje się, iż przywiązanie do kategorii post-prawdy w analizie politologicznej 
mogłoby nadmiernie zmienić jej charakter: z badania opartego na ścisłych 
kryteriach na „publicystyczną ekspresję własnej opinii” (Corbett, 2011, s� 570)� 
„Nie istnieje taki dyskurs politologiczny, którego znaczenie byłoby wyłącznie 
poznawcze, gdyż zawsze jest on wpisany w określoną rzeczywistość społeczną 
i uwikłany w teraźniejszy kontekst zdarzeń, zróżnicowanych interesów, potrzeb, 
wartości, nadających określony sens różnym aspektom ludzkiego funkcjonowa-
nia” (Krauz-Mozer, 2009, s� 11)�

Przytoczone słowa przypominają, że zawsze istnieje pokusa, by interesujący 
badacza aspekt rzeczywistości społecznej opisać językiem jak najbardziej teraź-
niejszym, tj� odpowiadającym aktualnym zwyczajom, nastrojom i tendencjom, by 
uchwycić je pełniej� Z drugiej strony istnieje realne zagrożenie – do którego zbliża 
kategoria post-prawdy – „dominacji potocznego doświadczenia społeczno-poli-

10   Wydaje się, że w najlepszym razie może to być metaforyczny opis pewnych wyobrażeń czy 
intuicji, w najgorszym zaś po prostu forma szukania potwierdzeń pewnego poglądu�



156 ATHENAEUM
Polskie Studia Politologiczne

vol. 62(2)/2019

tycznego” (Chodubski, 2009, s� 3511) nad naukowym punktem widzenia� Takie 
terminy, jak np� „rozłam”, „rewolucja”, „autorytaryzm” czy „pluralizm”, odnoszą się 
do konkretnych zjawisk, sytuacji i systemów� Z kolei takie kontrowersyjne, odwo-
łujące się do zasadniczych aktywności politycznych, ideałów i wartości terminy, 
jak np� „polityka”, „wolność”, „sprawiedliwość”, „władza” (Heywood, 2008, s� 6–7) 
są najważniejszymi, które organizują refleksję społeczno-polityczną, działalność 
badawczą i dyskusję badaczy, w toku której ustalone zostaje naukowe rozumienie 
tych terminów� Post-prawda jawi się na tym tle jako powierzchowny i pochopny 
opis rzeczywistości� Posługując się wywodem Andrzeja Chodubskiego, stwierdzić 
można, iż przedmiotowa kategoria „odbija potoczną recepcję rzeczywistości, 
a też nie jest wolny od ładunku emocjonalnego, co wyraża się w pozytywnym 
bądź negatywnym stosunku badacza do rozpoznawanych zjawisk i procesów” 
(Chodubski, 2009, s� 49)�

Jeśli wierzyć w koncepcję post-prawdy, trzeba by ponownie rozważyć i zrede-
finiować rolę polityka, znaczenie prawdy, źródła i sens różnych wyborów i decyzji 
politycznych� Niemniej jednak, podczas gdy post-prawda w zasadzie w ogóle 
nie pomaga w powiększeniu wiedzy o opinii publicznej, państwie, wyróżnikach, 
mechanizmach i naturze politycznego wymiaru rzeczywistości społecznej (por� 
Klementewicz, 2013, s� 31–35; Karwat, 2011, s� 3–6 wersji elektronicznej) oraz 
„odtworzeniu realnych działań politycznych podmiotów polityki” (Sielski, 2009, 
s� 77), byłoby to próżne zajęcie� Niewątpliwie jednak post-prawda i kontrowersje 
wokół tej kategorii przypominają o tym, co politologom jest wiadome i co stanowi 
rdzeń pewnych stanowisk metodologicznych: „w polityce ważniejsze są skutki 
subiektywne (wyobrażeniowe), a nie obiektywne, dlatego przede wszystkim 
nakazem politologii jest badać te skutki” (Sielski, 2009, s� 76) oraz: „w polityce 
przeważają interesy aksjologiczno-polityczne, dlatego nakazem politologii jest 
badać przede wszystkim tego typu interesy” (Sielski, 2009, s� 75)12� Wątpliwe 
jest jednak, by post-prawda miała przyczynić się do wzmocnienia świadomości 
metodologicznej i teoretycznej badaczy rzeczywistości społeczno-politycznej 
i czy w ogóle jest to potrzebne akurat z pomocą post-prawdy�

Rację ma Pertti Alasuutari, pisząc, że „opisy ludzkiej rzeczywistości są jej 
nieodłączną częścią” (Alasuutari, 2004, s� 163) i mogą mieć znaczny wpływ na 

11  Dodać warto w ślad za B� Krauz-Mozer, iż „politologia to coś różnego od wiedzy potocznej: 
nie jest też ani czystą empirią, ani czystą teorią” (Krauz-Mozer, 2007, s� 9)�

12  Zdarzenia tak często wymieniane jako przejawy post-prawdy wydają się właśnie tego rodzaju 
przykładami, o których pisze Jerzy Sielski� Ujawniają one bowiem „fundamentalną naturę polityki, 
gdzie nie ma niepodważalnych faktów, istniejących tylko w jeden sposób” (Böcskei, 2017, s� 258)�
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jej kształt� W przypadku kategorii post-prawdy, będącej wynikiem myślenia 
potocznego, spostrzeżenie to jest wyjątkowo trafne� Jak pisał w innym kontek-
ście Ronald David Laing: „Wybór składni i słownika jest aktem politycznym, 
definiującym i określającym to, w jaki sposób »fakty« mają być doświadczane� 
W rzeczywistości wybór ów sięga nieco dalej i może nawet tworzyć fakty, które 
się później bada” (Laing, 2005, s� 64)� Jest to oczywista przestroga przed uprawia-
niem – również przez ludzi nauki – swoistej „polityki prawdy” (por� Alasuutari, 
2004, s� 162–168; Baderin, 2016, s� 209–233)�

KONKLUZJE

Termin post-prawda zadomowił się w dyskursie publicznym za sprawą zadzi-
wiającego klimatu, który charakteryzuje się m�in� wieszczeniem „kryzysu 
rzeczywistości”, kryzysu demokracji, erozji zaufania, rozpadu wspólnoty oraz 
wołaniem o „nową narrację” (zob� np� Bendyk, 2017a, s� 11), która miałaby być 
obroną przed post-prawdą� Wydaje się, że przynajmniej w pewnej mierze owa 
potrzeba „nowej narracji” przyczyniła się do rozwoju narracji o post-prawdzie, 
napędzanego pochopnymi wnioskami z pobieżnych obserwacji i niejednokrotnie 
dyletanckim podejściem do lokalnych i globalnych procesów społeczno-poli-
tycznych� Post-prawda to kategoria moralnego niepokoju, w której odciśnięta 
jest publicystyczna niecierpliwość�

Nierzadko badacze i komentatorzy życia społeczno-politycznego poddają 
się entuzjazmowi związanemu z atrakcyjnością lub iluzyjną nowością jakichś 
terminów czy koncepcji� Wyrażają przy tym zadowolenie z powodu ich rzeko-
mego powabu i niezwykłości, mają wrażenie, że celnie i kompletnie opisują one 
otaczającą rzeczywistość� Nie inaczej jest z kategorią post-prawdy� Warto jednak 
zwrócić uwagę, że w nauce droga wiedzie od badań, obserwacji i teoretycznych 
interpretacji do ekscytacji z powodu wyników, jakie się uzyskuje (nieważne 
już czy dlatego, że zawodzą badacza, czy też dlatego, że zdają się potwierdzać 
jakieś przypuszczenia) – drogę odwrotną nauka zasadnie odrzuca� Oznacza to, 
że ekscytacja z jakiegoś powodu nie może być źródłem twierdzeń naukowych, 
których cechą jest to, że roszczą sobie prawo do statusu wiarygodnych opisów 
i wyjaśnień rzeczywistości lub jakiegoś jej wycinku� Modny dziś koncept post-
-prawdy jest od takiego statusu daleki, także z tego powodu, iż jego stosowanie 
w dyskursie publicznym jak dotąd odbywało się z pominięciem wszelkich 
naukowych rygorów� Małgorzata Lisowska-Magdziarz wyraża zasadną opinię, 
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iż „postprawda to absurdalne pojęcie”, które zostało „niedbale wprowadzone 
do sfery komunikacji politycznej, gdzie okazało się propagandowo skuteczne”13 
(zob� także: Płoszczyniec, 2018, s� 141–166)� Taka kategoria nie jest teoretykom 
polityki i pozostałym grupom politologów do niczego potrzebna� Jednocześnie 
warto nadmienić, iż składniki tego, co różni autorzy określają jako elementy 
definicyjne post-prawdy, mogą – istotnie – wskazywać obszary, kierunki czy 
przedmiot badań� I tak np� politolodzy skupiający się na komunikacji politycznej 
mogą weryfikować rozliczne hipotezy dotyczące m�in� sposobu powstawania fake 
news i ich roli w dyskursie politycznym (zob� np�: Piotrowska, 2018, s� 185–204; 
por� Rydlewski, 2017, s� 81–89); badacze sięgający po narzędzia psychologiczne 
mogą rozwijać dociekania nad kwestią emocji w zachowaniach politycznych, 
w tym w procesach decyzyjnych; teoretycy polityki mają sposobność konfrontacji 
stosowanych teorii politycznych lub konkretnych kategorii teoriopolitycznych 
z nowymi próbami opisu rzeczywistości� Nawet filozoficznie zorientowani polito-
lodzy, „unikając pochopnych sądów”, mogą „formułować długofalowe wizje tego, 
jak zbudować etos i uczciwość w życiu publicznym (Rose, 2017, s� 558)� Mimo 
wszystko jednak post-prawda nie stanowi czynnika, który rewolucjonizuje, czy 
nawet znacząco modyfikuje perspektywy badawcze w politologii�

Post-prawda powstała jako quasi-naukowy opis rzeczywistości i wydaje się, że 
takim właśnie pozostanie� Tak chętnie stosowana kategoria post-prawdy jawi się 
jednak jako przykład naiwnej spekulacji i (zbyt) daleko idącego, mylnego prze-
konania, że to, co obserwujemy, musi dowodzić tego, co przyjęliśmy wcześniej 
za właściwy opis zjawisk i procesów społecznych (por� Böcskei, 2017, s� 258–259; 
Rose, 2017, s� 558; Jasanoff, Simmet, 2017, s� 751–754)� Należy przy tym zauważyć, 
iż opisowe i wyjaśniające roszczenia terminu post-prawda są żywo promowane 
przez tych uczestników dyskursu politycznego, którzy mają (w pełni zrozumiałą) 
aspirację kształtowania tego dyskursu i zmiany relacji władzy� Patrząc jednak 
na kategorię post-prawdy z perspektywy kryteriów naukowości, wydaje się ona 
czymś tak mętnym, niejasnym i „naciąganym”, że trudno ją uznać użyteczną dla 
badań politologicznych w ogóle i dla teorii polityki w szczególności�

13  Postprawda� Niebezpieczne zjawisko, wywiad Rafała Cieńka z Małgorzatą Lisowską-Magdziarz� 
Onet.pl,  15�02�  2017,  http://wiadomosci�onet�pl/tylko-w-onecie/postprawda-niebezpieczne-zjawisko 
/71h1bq5�
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UWAGI WSTĘPNE

Celem niniejszego artykułu jest rekonstrukcja nauczania papieża Benedykta 
XVI odnoszącego się do władzy politycznej� Główny problem badawczy wyrazić 
można w formie następującego pytania: „Czy Papież Benedykt XVI wniósł do 
katolickiej nauki społecznej (dalej KNS) nowe charakterystyczne i nieobecne 
wcześniej elementy związane z rozumieniem władzy politycznej?”� Odpowiedzi 
na te pytanie autor poszukuje w oparciu o metodę analizy źródeł, którymi są 
pisma papieża Benedykta XVI (Encykliki, Adhortacje apostolskie, Listy apostol-
skie, Orędzia) oraz nauczanie papieskie publikowane m�in� na łamach wydania 
polskiego L’Osservatore Romano1� Autor stawia tezę, że następca Jana Pawła II był 
twórczym kontynuatorem ukształtowanego po II wojnie światowej nurtu KNS, 
który afirmował system liberalnej demokracji�

Mówiąc o zakorzenieniu nauczania Benedykta XVI w tradycji KNS, konieczne 
jest przypomnienie jej definicji, genezy oraz głównych założeń� KNS sama siebie 
definiuje jako pogłębioną refleksję nad egzystencją człowieka w społeczeństwie 
w kontekście międzynarodowym, która rozwijana jest w świetle wiary i tradycji 
Kościoła� Swój podstawowy cel widzi w wyjaśnieniu rzeczywistości w kontekście 
ewangelicznej nauki o człowieku, jego powołaniu doczesnym oraz transcen-
dentnym (Kompendium Nauki Społecznej Kościoła, 2005, s� 102)� Twórcy KNS 
dystansują się jednak od określania jej jako programu politycznego� Vittorio 
Possenti podkreśla, że KNS nie proponuje żadnego konkretnego modelu ani 
zbioru zasad, które mogą stanowić potencjalną alternatywę dla reguł liberalnych, 
marksistowskich, kontraktualistycznych i neokontraktualistycznych (Possenti, 
2000, s� 33)� Zauważyć również należy, że KNS nie powinno się rozpatrywać jako 
standardowej dyscypliny naukowej, a jako interakcję podmiotów� Pierwszym 
z nich jest społeczność religijna, którą rozmieć należy jako zbiorowość ludzi 
w rożnym stopniu identyfikujących się z religią katolicką� Kolejnym jest autorytet 
normatywny społeczności religijnej, czyli magisterium Kościoła� W Kościele 

1  Autor starał się bazować przede wszystkim na materiałach, w których Benedykt XVI wypowiada 
się z perspektywy Nauczycielskiego Urzędu� Od tej reguły nastąpiły jednak wyjątki� Najważniejszym 
z nich jest wydana w 2004 (w Polsce w 2005) roku książka kard� J� Ratzingera (2004)� Autor zdecy-
dował się włączyć ją do bibliografii niniejszego artykułu, gdyż tezy w niej prezentowane w dużym 
stopniu uzupełniają wiele kwestii, które Benedykt XVI jako papież poruszał w swym nauczaniu� Warto 
podkreślić, że sam Papież zwracał szczególną uwagę na to, aby nie było wątpliwości, które z jego 
wypowiedzi mają status Nauczycielskiego Urzędu, a które są wynikiem jego osobistej refleksji 
(J� Ratzinger/Benedykt XVI, 2011, s� 15)� 
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katolickim jest to władza autorytatywnego określania prawdy, sprawuje ją papież 
wraz z biskupami� Ostatnim podmiotem KSN są analitycy i specjaliści zajmujący 
się interpretacją założeń doktrynalnych (Góra-Szopiński, 2010, s� 52)� W związku 
z tym KNS traktować należy w dużym stopniu jako dyscyplinę normatywną, czyli 
zajmującą się opracowaniem postulatów dotyczących tego, jak rzeczywistość 
powinna wyglądać, a nie jaka jest empirycznie� Można również zgodzić się z Józe-
fem Kellerem (1989, s� 14), który w wydanej w 1989 r� pracy stwierdza, że KNS 
jest w gruncie rzeczy tym samym co katolicka etyka społeczna, ale dostosowana 
do nowych sytuacji i problemów związanych z działalnością Kościoła w świe-
cie� Podkreślić także należy, że w toku swego ponad stuletniego rozwoju KNS 
wykrystalizowała trzy uniwersalne zasady, na podstawie których rozwija ona swe 
twierdzenia� Pierwszą z nich jest antropocentryzm, który w ujęciu katolickim 
jest ściśle związany z personalizmem i humanizmem chrześcijańskim� Uznaje 
on osobę ludzką za byt najwyższy, jedyny i niepowtarzalny� Z antropocentryzmu 
chrześcijańskiego wynika zasada pomocniczości (subsydiarności)� Stanowi ona 
jego doprecyzowanie w obszarze sprawiedliwości rozdzielczej� Subsydiarność 
zakłada, że każdy szczebel władzy powinien realizować tylko te zadania, które 
w sposób efektywny nie mogą być realizowane przez władze niższe lub inne 
instytucje społeczne� Ostatnim z fundamentów KNS jest solidarność� Idea ta 
stanowi ważną część chrześcijańskiego przesłania, gdyż związana jest z przy-
kazaniem miłości bliźniego� Początkowo rozumiano ją przede wszystkim jako 
cnotę, później interpretacja jej ewoluowała w kierunku rozumienia jako zasady 
życia społecznego (Góra-Szopiński, 2007, s� 400)� 

Symboliczny początek nowożytnej formy nauki społecznej Kościoła łączony 
jest z encykliką „Rerum novarum” ogłoszoną przez papieża Leona XIII w 1891 
roku� W związku z tym najważniejsze dokonania KNS przypadają na wiek 
XX� W opracowaniu dotyczącym ustrojowej wizji państwa w nauczaniu spo-
łecznym Kościoła katolickiego Dariusz Góra-Szopiński zaproponował podział 
XX-wiecznej KNS na trzy okresy rozwojowe� Odpowiadają one zmianom 
w zewnętrznym otoczeniu Kościoła� Przypomnienie ich jest ważne ze względu 
na fakt, że nauka społeczna papieża Benedykt XVI stanowi egzemplifikację 
trzeciego, czyli ostatniego okresu rozwoju KNS w wieku XX� Pierwszy etap 
zamyka się w latach 1900–1940� KNS tego okresu charakteryzuje się krytycznym 
nastawieniem wobec rozwijających się totalitaryzmów, ale również projektów 
demokratycznych� Na jej gruncie wypracowany zostaje także własny konstruk-
tywistyczny program polityczny� Drugi etap to lata 1940–1980� W tym okresie 
ze sceny politycznej zniknęły nazizm i faszyzm, a ruchy prawicowe pogrążyły się 
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w kryzysie� Atrakcyjność w dużym stopniu utraciło także autorytarne centrum� 
Można zaś przyjąć, że najsilniejszy wpływ na życie społeczne miały doktryny 
szeroko pojętej lewicy� KNS tego czasu otwiera się szerzej na świat, ewoluując 
w kierunku politycznej lewicy� Ostatni, trzeci etap rozpoczął się w latach 80� 
dwudziestego wieku i można przyjąć, że trwa do dziś� Rozpoczął się on wraz 
z końcem dwubiegunowego porządku światowego oraz postępującą globalizacją 
liberalnego modelu ustrojowego� Nowy status quo wspierany jest przez nowe 
postacie doktryn konserwatywnych oraz socjaldemokratycznych ewoluujących 
w kierunku socjalliberalnych� KNS tego czasu nie popiera ruchów autorytarnych 
i nacjonalistycznych� Można zaś przyjąć, że usiłowała ona tworzyć intelektualne 
podstawy dla akceptacji dominującego programu liberalnego (Góra-Szopiński, 
2007, s� 393–397)� 

Odnosząc się do zaprezentowanej periodyzacji rozwoju KNS, zauważyć 
należy, że obserwowalne są już zjawiska, które pozwalają na przypuszczenie, że 
etap rozwojowy KNS rozpoczęty w latach 80� dwudziestego wieku zmierza ku 
swemu końcowi lub już miał on miejsce� Wiązać to należy z przekształceniami 
ładu globalnego bogato opisywanymi w literaturze politologicznej� Funkcjo-
nuje opinia, że wykrystalizowany po zakończeniu zimnej wojny ład światowy 
przekształca się w ład wielobiegunowy� Obecna zaś sytuacja charakteryzuje się 
tym, że stare reguły systemowe już nie funkcjonują w sposób wydajny, nowe 
zaś jeszcze nie zostały ustanowione (Cimek, 2016, s� 8)� Immanuel Wallerstein 
określa taką sytuację zapożyczonym z nauk przyrodniczych terminem bifurka-
cja� Bifurkację rozumieć należy jako sytuację, w której elementarne równania 
jakiegoś systemu dają się rozwiązać na dwa odmienne sposoby (Wallerstein, 
2007, s� 111)� 

Kościół jako instytucja funkcjonująca w ramach systemu globalnego zapewne 
będzie musiał uwzględniać w swej doktrynie społecznej tego systemu przemiany� 
Jeśli tego nie zrobi, trudno będzie mu realizować swoją misję ewangelizacyjną� 
Kościół rozumiany jako instytucja musi trwać w czasie i mieć możliwości 
oddziaływania na rzeczywistość społeczną� Dlatego KNS zmuszona jest umieć 
twórczo odpowiadać na nowe społeczne problemy, które niesie ze sobą globali-
zacja� Niewątpliwie, pośrednio z sytuacji zdawał sobie sprawę papież Benedykt 
XVI� Papież Senior w ostatnim udzielonym przez siebie wywiadzie rzece pt� 
„Ostatnie rozmowy” sam siebie nazwał mianem Papieża „pomiędzy czasami”� 
Poproszony przez interlokutora Petera Seewalda o sprecyzowanie, co ma na 
myśli, Ojciec Święty podkreślił, że uważa, iż nie należy on już do „starego świata”, 
nowy jednak ciągle nie istnieje (Benedykt XVI, 2016, s� 270)�
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BENEDYKT XVI – PAPIEŻ ZACHODNIEJ DEMOKRACJI 

Władza polityczna, określana także jako władza państwowa, stanowi jedno z cen-
tralnych pojęć nauki o polityce� Według klasycznej definicji Maxa Webera władza 
to szansa przeprowadzenia swej woli nawet w sytuacji oporu, w ramach pewnego 
stosunku społecznego (Weber, 2002, s� 39)� Sprawowanie władzy w praktyce może 
polegać na wywieraniu wpływu, przekonywaniu, manipulacji, a w skrajnych przy-
padkach wręcz na przemocy (Von Beyme, 2007, s� 170)� Konieczność istnienia 
stosunków władczych stanowi bezpośrednią konsekwencję faktu występowania 
sprzeczności pomiędzy interesami jednostek i grup społecznych� Obok zjawiska 
władzy wyróżnia się także wspomniany wcześniej fenomen politycznego wpływu� 
Definiowany jest on jako zdolność skutecznego nakłaniania do postępowania 
zgodnego z nasza wolą lub zdolność spowodowania zmiany w sposobie myślenia, 
dążeniach i postępowaniu (Gulczyński, 2007, s� 57 i 60)� 

Fenomen władzy politycznej stanowi również jeden z  najważniejszych 
przedmiotów zainteresowania nauki społecznej Kościoła� Źródło pierwotnych 
wskazań odnośnie tego, jaki winien być stosunek chrześcijan do władzy, twórcy 
Kościoła upatrują – rzecz oczywista – w Biblii� Autorzy wydanego w 2005 roku 
Kompendium Nauki Społecznej Kościoła wskazują, że biblijne przesłanie stanowi 
ustawiczną inspirację dla myśli chrześcijańskiej na temat władzy politycznej� 
Pismo Święte, ich zdaniem, przede wszystkim przypomina, że władza ma swe 
źródło w Bogu i stanowi część stworzonego przez niego porządku (Kompendium 
Nauki Społecznej Kościoła, 2005, s� 774)�

Na kartach Biblii czytamy, że Jezus odrzuca władzę tych, którzy ciemiężą 
narody� Nie podważał on jednak w sposób bezpośredni legitymacji ówczesnych 
władz politycznych (Mk 10, 42; Łk 22, 25)2� Co więcej, w dyskusji na temat płace-
nia podatków cezarowi podkreślił on, że jest to konieczność, przy jednoczesnym 
zastrzeżeniu, że władza nie powinna ingerować w sferę religijną (Mk 12,13–17; 
Mt 22, 15–22; Łk 20, 20–26)� 

Obok spisanych w Ewangeliach słów i czynów Jezusa wyraźne biblijne odnie-
sienie do zagadnienia władzy politycznej odnaleźć można w refleksji św� Pawła� 
Apostoł doprecyzował zasady stosunku do władzy oraz obowiązków wobec niej� 
Stał on na stanowisku, że chrześcijanin powinien podporządkować się władzy, ale 
nie w sposób bierny� Warunki brzegowe podporządkowania powinno wyznaczać 

2  Wszystkie przypisy dotyczące Biblii odwołują się do: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. 
Biblia Tysiąclecia, 2012�



167Paweł Kusiak : Władza polityczna w nauczaniu papieża

sumienie, które pozwala dostrzec ustanowiony przez Boga porządek (Rz 13,1–7)� 
Ponadto zalecana przez św� Pawła modlitwa za rządzących wskazuje minimum, 
jakie władza polityczna powinna zagwarantować wiernym (1 Tm 2, 1–2)�

Stosunek KNS do władzy politycznej pozostaje wyraźnie związany z definicją 
wspólnoty politycznej� Kościół naucza, że osoba ludzka jest istotą społeczną 
i polityczną� Przypomina on także, że wspólnota polityczna istnieje dlatego, że 
spełnia określone zadanie� Celem istnienia wspólnoty politycznej jest stworzenie 
warunków do możliwie najpełniejszego wzrostu każdego z jej członków� Zdaniem 
Kościoła wspólnota polityczna swój najpełniejszy wymiar wyraża w narodzie 
(Kompendium Nauki Społecznej, 2005, s� 779–780)� 

W bezpośrednim odniesieniu do władzy politycznej KNS podkreśla, że 
Kościół stoi na gruncie konieczności obrony modelu opartego na społecznej 
naturze osób� Władza polityczna potrzebna jest więc dla realizacji powierzonych 
jej zadań� Dlatego powinna ona być częścią społeczności cywilnej� Zadaniem jej 
jest porządkowanie życia wspólnoty i ukierunkowywanie go na realizację dobra 
wspólnego� Władza nie może jednak zastępować wolnego działania jednostek� 
Podmiotem jej jest naród, który jest suwerenny w swoim całokształcie� Naród 
ten, jak i poszczególna jednostka, mogą też wypowiedzieć posłuszeństwo władzy, 
jeśli ta postępuje niezgodnie z zasadami moralnego porządku, podstawowymi 
prawami osób lub wskazaniami Ewangelii (Kompendium Nauki Społecznej, 2005, 
s� 799–803 i 820)� 

W kontekście współczesnej rzeczywistości politycznej ważny jest także 
stosunek KNS do demokracji� Zdaniem Kościoła „prawdziwa demokracja” nie 
ma jedynie formalnego charakteru, ale jest rezultatem wartości, które procedury 
demokratyczne inspirują� Jeśli chodzi o zagrożenie dla współczesnej demokracji, 
to KNS upatruje je przede wszystkim w relatywizmie etycznym prowadzącym 
do negacji obiektywnych kryteriów określających hierarchię wartości w życiu 
politycznym (Kompendium Nauki Społecznej, 2005, s� 838)�

Powyżej zarysowane zostało doktrynalne tło, na jakim Benedykt XVI musiał 
tworzyć swoje koncepcje związane z władzą polityczną� Z punktu widzenia 
głowy współczesnego Kościoła katolickiego kluczowym problemem zdaje się 
być to, jak połączyć postulat boskiego pochodzenia władzy z powszechnością 
faktu (przynajmniej w kręgu kultury zachodniej), że władza musi posiadać jakąś 
formę demokratycznej legitymizacji� Problem ten rozwiązany został na gruncie 
personalizmu chrześcijańskiego, który wypracował koncepcję, zakładającą, że 
demokracja może działać prawidłowo jedynie wtedy, gdy stoją za nią metapoli-
tyczne chrześcijańskie wartości� Taka interpretacja znosi problem ewentualnego 
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braku boskiej legitymizacji, gdyż politycy walczący o władzę w ramach opartego 
o chrześcijańskie wartości systemu demokratycznego sami muszą je wyznawać� 
W innym wypadku „prawdziwa” demokracja musi niechybnie upaść�

Analizując nauczanie Benedykta XVI odnośnie do władzy politycznej, pod-
kreślić należy, że Papież rozwijał je, trzymając się ścisłych założeń, o których 
wielokrotnie w swych wypowiedziach przypominał� Pierwsze z nich dotyczy 
tego, że Jezus nie był mesjaszem politycznym� Jego celem było przede wszystkim 
zbawienie pogrążonej w grzechu ludzkości� Papież podkreślał, że błędem jest 
utożsamianie posłannictwa Jezusa z reformami politycznymi nawet w sytuacji, 
kiedy mówi on o Królestwie Bożym (Mt 5, 1–12)� Drugie założenie związane 
było z postulowanym stosunkiem wiernych do instytucji państwa� W duchu 
tradycji KNS Benedykt XVI przypominał o wyrażonej przez Jezusa akceptacji 
dla płacenia podatków (Mt 22, 21)� Ostatnie dotyczy tego, że chrześcijanin nie ma 
prawa głosić Ewangelii przy użyciu przemocy� Społeczną aktywność chrześcijan, 
zdaniem Papieża, charakteryzować powinna miłość i posłuszeństwo (Benedykt 
XVI, 2007a; Benedykt XVI, 2009a; Ratzinger, 2004a, s� 56–57)� 

Pierwszy, dotyczący zagadnienia władzy politycznej problem, jaki podnosił 
Benedykt XVI, związany jest z jej pochodzeniem i kwestią posłuszeństwa wła-
dzy� W zgodzie z KNS Papież podkreślał, że jedynym źródłem władzy jest Bóg� 
W uzasadnieniu odwoływał się on do fragmentu Listu do Rzymian autorstwa 
św� Pawła� Apostoł Narodów mówi w nim wprost, że władza ma charakter hie-
rarchiczny i nie istnieje żadna władza, która nie miałaby boskiego źródła (Rz 13, 
1–7)� Benedykt XVI, odnosząc się do słów św� Pawła, przypomina, że w ten boski 
porządek wkomponowany jest człowiek, który w stosunku do innych stworzeń 
posiada szczególną godność� Jeszcze jako kardynał Ratzinger podkreślał, że 
w uznaniu autorytetu władzy przejawia się boski porządek, w którym człowiek 
jako osoba może partycypować (Ratzinger, 2004a, s� 53)� Niemniej brak podpo-
rządkowania władzy musi nieść ze sobą konsekwencje� W takim wypadku, jak 
wskazuje Benedykt XVI, interweniować powinny instytucje państwa, które ze 
względu na posiadanie bożej legitymacji mają prawo do zwalczania zła w świecie 
polityki� W refleksji dotyczącej moralnego charakteru władzy Benedykt XVI, 
jako Papież, utrzymał swój artykułowany wcześniej pogląd (odwołujący się do 
św� Pawła), że władza ma przede wszystkim charakter moralny, który dotyczy 
rządzących oraz rządzonych (Ratzinger, 1999, s� 48–51)� 

Obok zagadnienia pochodzenia i posłuszeństwa władzy Benedykt XVI 
rozważał również, w jaki sposób powinna być ona sprawowana� Odwołuje się 
on do sformułowanego na gruncie KNS postulatu komplementarności� Jako 
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doktrynalne uzasadnienie tej myśli przywołać można encyklikę Jana XXIII 
„Pacem in terris” (Jan XXIII, 2007)� Papież wskazuje w niej m�in�, że głównym 
obowiązkiem państwa jest układanie i regulowanie stosunków pomiędzy człon-
kami społeczeństwa tak, aby prawa wszystkich uczestników życia społecznego 
były poszanowane� W tym duchu, nawiązując do doświadczeń egzystencjalnych 
człowieka, rozwija swą refleksję na temat wykonywania władzy państwowej 
Benedykt XVI (Szulist, 2016, s� 365)� 

Liczne wskazania na temat polityki i  władzy Benedykt XVI wygłosił 
w kontekście refleksji o charakterze antropocentrycznym� Następca Jana Pawła 
II w swych wystąpieniach podkreślał, że naczelnym postulatem władzy pań-
stwowej powinna być zawsze troska o dobro osoby ludzkiej� Przypominał on, 
że społeczeństwo powinno być zorganizowane tak, aby ludzie mogli żyć godnie� 
W swej refleksji na temat godności Papież nie lekceważył drobnych kwestii 
materialnych� Obok godnego życia niemniej ważnym społecznym minimum 
były dla Papieża warunki umożliwiające przetrwanie rodziny� Wychodząc od 
tych postulatów, Benedykt XVI apelował do ludzi sprawujących władzę oraz 
tych, którzy uczestniczą w procesie przekazywania wartości, aby mieli odwagę 
mówić „prawdę o człowieku”, czyli przypominać o istocie człowieczeństwa� 
Zewnętrzne, utrudniające przekazywanie owej „prawdy”, ograniczenia Papież 
widział w takich zjawiskach, jak: dążenie do władzy i zysku za wszelką cenę, 
narkomania, nieuporządkowane związki uczuciowe, zamieszanie w kwestii 
małżeństwa oraz nieuznawanie ludzkiej istoty na wszystkich etapach jej życia 
(Benedykt XVI, 2009b)�

Niezależnie od potępiania dla zjawisk, które w jego ocenie mają charakter 
szkodliwy dla człowieka, Benedykt XVI w żadnym wypadku nie postulował 
dystansowania się katolików od świata polityki� Uważał, że wierni (szczególnie 
w krajach, gdzie stanowią oni większość) powinni angażować się w życie spo-
łeczne i rozwijać relacje z instytucją państwa� Podkreślał on, że w relacji pomiędzy 
życiem kościelnym a społeczno-politycznym znów na plan pierwszy wysuwa się 
fenomen osoby jako podmiotu najważniejszego� Benedykt XVI podkreślał, że 
solidarność realizowana może być jedynie wtedy, gdy żywotne siły społeczne 
będą angażować się na rzecz przyszłości, dającej pokój i nadzieję wszystkim 
ludziom (Benedykt XVI, 2007b)� 

Obok zwykłych obywateli zaangażowanych na rzecz życia społecznego 
osobną refleksję Benedykt XVI poświęcał ludziom politykę uprawiającym 
zawodowo� Reprezentował on stanowisko akcentujące, że głównym zadaniem 
polityków jest działanie na rzecz dobra wspólnego� Przypominał on, że ludzie 
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jedynie w ramach wspólnoty mogą je osiągnąć (Benedykt XVI, 2010a)� W ślad 
za KNS Benedykt XVI przypominał także, że politycy sprawujący funkcje 
państwowe robić muszą to w duchu sankcji moralnej oraz szukać inspiracji 
w bożych nakazach� Zadaniem polityka jest także budowanie „prawdziwych 
wspólnot”, czyli takich, które w sposób bezgraniczny będą podporządkowane 
osobie (Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym, 2005)� 
Ponadto Benedykt XVI zwracał uwagę, że w osobie polityka obecna jest jed-
nocześnie tożsamość Chrystusowa i narodowa� Odpowiedzialność rządzących 
wobec narodu dotyczy zaś dwóch kwestii� Po pierwsze troski o przestrzeganie 
praw człowieka w ramach społeczności narodowej; po drugie obrony i rozwoju 
tradycji narodowej� Problemu pielęgnowania wymienionych wartości Papież nie 
zostawia jednak jedynie w rękach państw narodowych� Podkreśla, że na zasadach 
określonych w prawie międzynarodowym mogą one liczyć na pomoc ze strony 
organizacji międzynarodowych oraz innych państw (Benedykt XVI, 2008a)� 

Obok zagadnienia prawdy o człowieku i wizji polityki na niej opartej, w antro-
pocentrycznej refleksji Benedykta XVI pojawiło się również tak ważne z punktu 
widzenia różnych filozofii i doktryn politycznych pojęcie, jak „wolność”� Ojciec 
Święty stał na stanowisku, że wolność to z punktu widzenia rozwoju człowieka 
we wspólnocie politycznej kwestia fundamentalna� Definiował ją jako podążanie 
drogą prawdy, w zgodzie z sumieniem i ze świadomością, że po śmierci nasze 
uczynki zostaną ocenione� Papież podkreślał także, że droga dobrego postępo-
wania nie jest łatwa, ale wiąże się z wieloma wymaganiami i trudami (Benedykt 
XVI, 2008a)� 

Krytycznie odnosząc się do poglądów Benedykta XVI, należy zwrócić uwagę, 
że w dużym stopniu stanowią one powtórzenie klasycznych tez KNS� Nowym 
elementem wprowadzonym przez następcę Jana Pawła II jest przede wszystkim 
rozwinięcie rozumienia zasady solidarności jako „solidarności globalnej”� Zda-
niem Benedykta XVI solidarność globalna winna być realizowana przez rządzą-
cych poprzez działania na rzecz likwidacji ubóstwa stanowiącego konsekwencję 
postępujących procesów globalizacyjnych (Nowacka, 2009, s� 27)�

Osobnym, wspominanym pokrótce wcześniej, a wartym szerszego omówienia 
problemem jest stosunek papieża Benedykta XVI do dominującego współcześnie, 
w kręgu kultury zachodniej, systemu politycznego, jakim jest demokracja� Ideą 
nieodłącznie związaną z demokracją jest różnie definiowana „wolność”� Kościół 
uczy, że niezależnie od starań poszczególnych jednostek, człowiek nie będzie 
w stanie rozwijać siebie w duchu wolności, jeśli władze polityczne nie będą go 
w tym wspierać� W tym kontekście Papież wygłosił jedną z najciekawszych swych 
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wypowiedzi, w której odwołał się do konkretnego modelu współpracy pomiędzy 
władzą polityczną a obywatelami� W trakcie swojej wizyty w Angoli w roku 2009, 
mówiąc o przemianach społeczności tego kraju, Ojciec Święty zwracał uwagę, że 
powinna ona opierać się na zasadach współczesnych demokracji obywatelskich� 
System ten, zdaniem Papieża, bazuje na: poszanowaniu i umacnianiu praw czło-
wieka, przejrzystym sprawowaniu rządów, niezawisłym sądownictwie, wolności 
w sferze przekazu społecznego, uczciwej administracji publicznej, sieci właściwie 
działających szkół i szpitali oraz woli położenia kresu korupcji (Benedykt XVI, 
2009c)�

Przytoczona powyżej opinia Papieża wyraźnie wskazuje, że w systemie demo-
kratycznym, zorganizowanym wedle tradycji zachodniej, widział on optymalną 
polityczną propozycję dla państw współczesnych� W innej wypowiedzi zauważył 
on także, że współczesny system polityczny, w ramach którego wolność przyj-
muje najbardziej wyrazistą formę, to właśnie demokracja (Benedykt XVI, 2009d, 
s� 126–127)� W jego interpretacji elementami systemu demokratycznego winno 
być odniesienie do Boga oraz nienaruszalność dóbr natury osobowej� Gwarantem 
zachowania tych elementów jest kultywowanie zasady sprawiedliwości i dobra 
wspólnego� Papież podkreślał, że umożliwiają one jednostkowy rozwój człowieka 
oraz chronią wspólnotę, stanowiąc podstawę solidarnej odpowiedzialności za 
nią, niezależną od statusu społecznego� W refleksji Benedykta XVI dotyczącej 
demokracji jej wymiar przedmiotowy (rozstrzygnięcia polityczne), jak i formalny 
(procedury demokratyczne), wzajemnie się warunkują w kontekście jądra, jakim 
jest byt osobowy� W myśli Benedykta XVI odnajdujemy ponadto postulat koegzy-
stencji substancjalnego oraz proceduralnego pojęcia demokracji� Zadaniem rzą-
dzących jest wypracowanie takiego konsensusu, który zagwarantuje uszanowanie 
człowieka jako osoby� W opinii Ojca Świętego odejście od prymatu człowieka 
poprzez zakwestionowanie jego nienaruszalnego statusu w życiu społecznym 
prowadzi do powstania demokracji pozornej, w istocie jedynie proceduralnej� 
Sytuacja taka prowadzi do kryzysu państwa� Ojciec Święty mówi o tym nastę-
pującym słowami: „(…) proszę, abyście pracowali nad osiągnięciem większego 
konsensusu w kwestii ogółu wspólnie podzielanych zasad� W przeciwnym razie 
istnieje niebezpieczeństwo, że nawoływanie do demokracji pozostanie jedynie 
formalnością proceduralną, która utrwala różnice i sprawia, że problemy stają 
się jeszcze poważniejsze”� (Benedykt XVI, 2006a)� 

Narzędziem, które w ocenie Benedykta XVI może pomóc ochronić społe-
czeństwo przed wypaczeniem demokracji, jest akt prawny konstytucji� Winien 
on regulować funkcjonowanie mechanizmów państwowych, określać pozycję 
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obywatela w strukturach władzy oraz służyć budowie jedności społecznej� 
Dzięki ustawie zasadniczej łatwiejsza jest ochrona podmiotowości jednostki� 
Papież zaznacza, że w zapisach samego aktu muszą znaleźć się wskazania, które 
ograniczą zakres ingerencji państwa w życie człowieka, aby ten mógł zachować 
wolności, które są warunkiem godności (Benedykt XVI, 2011a)� 

Konstytucja sama jednak nie wystarczy, aby ochronić człowieka� Niezbędne 
jest, aby była ona oparta na wartościach, z których najważniejszą jest Bóg� 
W odwołaniu do nauczania Benedykta XVI można sformułować wniosek, iż 
wspólnoty polityczne wręcz domagają się istnienia Boga (Ratzinger, 2004a, 
s� 52–55)� Aksjomat ten pozostaje zaś nierozerwalnie związany z zagadnieniem 
wolności religijnej� W ocenie Benedykta XVI wolność religijna jest pierwszym 
z praw człowieka� Ponadto uważa on, że realizacja prawa do wolności religijnej 
i wolności sumienia stanowi dowód chrześcijańskiego wkładu w życie społeczne� 
Mówi on, że: „(…) krzewienie prawdziwej wolności religijnej i wolności sumienia, 
będącej jednym z podstawowych praw człowieka, którego winno przestrzegać 
zawsze każde państwo”� (Benedykt XVI, 2010b)� Benedykt XVI, odwołując się do 
Alexisa de Tocqueville’a, podkreśla, że wolność religijna sprzyja kształtowaniu 
się demokracji� Łączność wolności religijnej i demokracji, zdaniem Papieża, 
warunkują dwa elementy� Pierwszy związany jest z tym, że religijność stanowi 
cechę naturalną człowieka jako osoby; drugi wynika z tego, że w dobie masowych 
ruchów migracyjnych pokojowe formy współżycia przedstawicieli różnych religii 
są warunkiem przetrwania wspólnot politycznych w ogóle� Demokracja w tym 
zakresie tworzy wykluczające przemoc warunki rozwiązywania konfliktów 
(Benedykt XVI, 2008b)� 

Innym warunkiem funkcjonowania demokracji – zdaniem Benedykta 
XVI – jest obecność i oddziaływanie sumienia� Na bazie KNS naucza on, że 
z  perspektywy moralności chrześcijańskiej człowiek jest w  stanie oceniać 
sytuację społeczno-polityczną� Dlatego, zdaniem Benedykta XVI, demokracja 
zdolna jest do funkcjonowania tylko wówczas, gdy działa sumienie (Benedykt 
XVI, 2008b)� Warto nadmienić, że ten konkretny temat Ojciec Święty poruszył 
w trakcie pobytu w Polsce w roku 2007� Podkreślił on przy tym, że historia pol-
skiej wolności jest dobrym przykładem wzajemnego uzupełniania się sumienia 
i demokracji�

Analizując nauczanie Benedykta XVI na temat demokracji, można sformu-
łować opinię, że niektóre jego wypowiedzi mają charakter mocno waloryzujący 
ten system polityczny� Ojciec Święty zauważa m�in�, że jedynie demokratyczna 
forma rządów stanowi system polityczny, który jest w stanie zagwarantować 
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równość wobec prawa� Dlatego też obywatele oraz społeczność międzynarodowa 
powinny działać na rzecz demokratyzacji (Benedykt XVI, 2006b)� Żeby system 
ten mógł się w przyszłości rozwijać, konieczne jest spełnienie takiego warunku 
jak budowa instytucji, które będzie cechowała odpowiedzialność, wiarygodność 
oraz powszechnie uznany autorytet� Podmioty te będą sprawnie działać oraz 
kształtować aktywnych społecznie obywateli (Benedykt XVI, 2011b)� Drugi 
wskazany przez Benedykta XVI warunek dotyczy rozwoju demokracji� Zdaniem 
Papieża rozwijać się ona może tylko w sytuacji, gdy istnieje stan sprawiedliwości 
społecznej, czyli wtedy, gdy całość społeczeństwa jest w posiadaniu optymalnej 
ilości dóbr egzystencjalnych oraz nie istnieje zjawisko wyzysku grup zmargina-
lizowanych (Benedykt XVI, 2011d)� 

PODSUMOWANIE

Odnosząc się do nauczania Benedykta XVI w zakresie władzy politycznej, należy 
zauważyć, że w sposób wyraźny i jednoznaczny odrzuca on interpretację postaci 
Jezusa jako fenomenu stricte politycznego� Myślenie to jest spójne z rozwijaną 
wcześniej przez Josepha Ratzingera krytyką południowoamerykańskiej teologii 
wyzwolenia, widzącej w Jezusie wyzwoliciela politycznego� Ówczesny prefekt 
Kongregacji Nauki Wiary odrzucał taką interpretację, argumentując, że program 
teologii wyzwolenia zakładał fizyczną walkę ze strukturami bezprawia: wówczas 
zbawienie nabiera charakteru procesu politycznego opartego na filozofii mark-
sistowskiej (Ratzinger, 2004b, s� 93–94)� 

Benedykt XVI stoi niewątpliwie na gruncie tradycyjnego dla KNS rozu-
mienia rozdziału Kościoła i władzy politycznej, który zakłada ich odrębną 
koegzystencję� Jako źródło pierwotne władzy Papież wskazuje jednak na 
Boga, odrzucając idee legitymizacji wynikającej z kontraktu społecznego� KNS 
i Benedykt XVI podkreślają, że obywatele w wyniku aktu demokratycznego 
przyznają politykom uprawnienia i nakładają na nich zadania� Sama władza 
pochodzi jednak niezmiennie od Boga� Umowa społeczna jest tutaj elementem 
pochodnym� 

Benedykt XVI w swym nauczaniu społecznym często odwołuje się do sta-
nowiącej jeden z filarów KNS, zakorzenionej w personalizmie chrześcijańskim, 
idei antropocentrycznej� W oparciu o nią wysuwa on postulaty o niewątpliwym 
socjalnym zabarwieniu, które mówią o konieczności zapewnienia przez państwo 
godnych warunków materialnych niezbędnych do życia ludzi� Odpowiedzialnym 
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za realizację tych idei jest jednak państwo� Kościół może być tu jedynie recen-
zentem określonych strategii politycznych� 

Niewątpliwie jednak, w sposób najszerszy swoje nauczanie odnoszące się do 
władzy politycznej papież Benedykt XVI wykładał w kontekście zagadnienia 
demokracji� Zauważyć należy, że optymalny wariant systemu demokratycz-
nego postrzegał on w modelu, który ukształtował się po II wojnie światowej 
w kręgu kultury zachodniej� Demokracja ta podstawę swą znajdować powinna 
w opartych na przesłaniu chrześcijańskim wartościach, na których ufundowana 
będzie konstytucja� System ten gwarantować powinien poszanowanie praw 
człowieka, transparentny system rządów, istnienie niezawisłego sądownictwa 
oraz działanie instytucji wspierających człowieka� Żeby lepiej zrozumieć poglądy 
Benedykta XVI na demokrację, warto wrócić do tocznej przez niego w roku 2004 
debaty z Jürgenem Habermasem� W jej ramach wyraźnie zarysowany został, 
tak ważny z punktu widzenia dyskusji na temat współczesności, rozdzierający 
Europę podział na kulturę wiary chrześcijańskiej i świeckiej racjonalności3� 
Rozmowa między filozofami wykazała, że najistotniejsza sprzeczność między 
dwoma typami europejskiej racjonalności (chrześcijańskim i świeckim) nie 
leży w interpretacji zasad, wedle których powinno funkcjonować współczesne 
demokratyczne społeczeństwo, ale w definicji ich źródeł� Habermas opowiadał 
się za wypracowywaniem reguł współżycia społecznego na drodze dyskusji� 
J� Ratzinger uważał zaś, że zasad nie trzeba tworzyć, tylko ponownie odnaleźć, 
gdyż obecne są one w chrześcijańskich korzeniach Europy (Iwanicki, 2010, 
s� 185–190; A� Kobyliński, 2007, s� 331–334; Korab-Karpowicz, 2011, s� 175–190; 
Obirek, 2014, s� 13–25; Teinert, 2006, s� 151–168; Wigura, 2012, s� 146–167)� 

W odniesieniu do zaproponowanej na początku periodyzacji rozwoju KNS 
można stwierdzić, że Benedykt XVI i jego nauczanie w pełni wpisują się w jej 
ostatni, rozpoczęty po zakończeniu zimnej wojny, etap� Papież wyraźnie deklaro-
wał swe poparcie dla systemów demokratycznych, dystansując się od innego typu 
rozwiązań politycznych dotyczących zarządzania państwem� Niemniej należy 
także zauważyć, że w okresie pontyfikatu Benedykta XVI (2005–2013) zaczęły 
uwidaczniać się procesy polityczne (np� obiektywne słabnięcie Stanów Zjedno-
czonych, wzrost potęgi Chin, kryzys zachodniego systemu gospodarczego i poli-

3  Przebieg debaty opublikowany został w wydanej w języku niemieckim w roku 2005 książce 
(Habermas, Ratzinger, 2005)� W roku 2006 książka została wydana w języku angielskim (Habermas, 
J� Ratzinger, 2006)� Publikacja nie została przetłumaczona na język polski (stan na 2017 rok)� Niemniej 
w Polsce wystąpienia z debaty zaprezentowano m�in� w „Tygodniku Powszechnym” nr 18/2005, oraz 
w tygodniku „Europa” nr 1/2004� 
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tycznego czy wielkie ruchy migracyjne w Europie), które pozwalają przypuszczać, 
że KNS w odpowiedzi na te wyzwania będzie musiała dokonać reinterpretacji 
i rozwinięć niektórych swych elementów� Prawdopodobnie wyraźniej widoczne 
będzie to w nauczaniu społecznym następców Benedykta XVI� Przedsmak tego 
zjawiska widoczny jest już w wystąpieniach papieża Franciszka� 

BiBliografia:

Benedykt XVI� (2007a)� List Ojca Świętego Benedykta XVI do Biskupów, do Kapłanów, 
do Osób Konsekrowanych oraz do Wiernych Świeckich Kościoła katolickiego 
w Chińskiej Republice Ludowej� L’Osservatore Romano, 9� Pobrane z: https://opoka�
org�pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/listy/chiny_27052007�html�

Benedykt XVI� (2008a)� Prawa człowieka są wyrazem sprawiedliwości� L’Osservatore 
Romano, 5� Pobrane z: https://opoka�org�pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/
przemowienia/usa_onz_18042008�html�

Benedykt XVI� (2009a)� Królestwo Jezusa przechodzi przez krzyż i jest uniwersalne� 
L’Osservatore Romano, 6� Pobrane z: https://www�deon�pl/religia/serwis-papieski/
benedykt-xvi/homilie-benedyktaxvi/art,141,krolestwo-jezusa-przechodzi-przez-
krzyz-i-jest-uniwersalne�html� 

Benedykt XVI� (2016)� Ostatnie rozmowy� Kraków�
Benedykt XVI� (2006a)� Dla dobra człowieka i całego społeczeństwa� L’Osservatore 

Romano, Pobrane z: https://opoka�org�pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/prze-
mowienia/acli_27012006�html�

Benedykt XVI� (2007b)� Katolicy winni w sposób szczególny służyć wspólnemu dobru 
narodu� L’Osservatore Romano, 7/8� Pobrane z: https://opoka�org�pl/biblioteka/W/
WP/benedykt_xvi/przemowienia/brazylia_powitalne_09052007�html�

Benedykt XVI� (2008b)� Brońmy razem życia i wolności religijnej na świecie, L’Osserva-
tore Romano, 5� Pobrane z: https://opoka�org�pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/
przemowienia/usa_religie_17042008�html�

Benedykt XVI� (2009c)� Afrykanie powinni być pierwszymi twórcami swego rozwoju� 
L’Osservatore Romano, 5� Pobrane z: https://opoka�org�pl/biblioteka/W/WP/bene-
dykt_xvi/przemowienia/afryka_angola2_20032009�html�

Benedykt XVI� (2009d)� Kościół. Wspólnota w drodze� Kielce� 
Benedykt XVI� (2009b)� Pomagajcie ludziom budować lepsze życie� L’Osservatore 

Romano, 6� Pobrane z: https://opoka�org�pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/
przemowienia/akademiapar_10022007�html�

Benedykt XVI� (2010a)� Osoba ludzka i dobro wspólne w centrum zarządzania spra-
wami publicznymi� L’Osservatore Romano, 3/4� Pobrane z: https://opoka�org�pl/
biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/przemowienia/lacjum_14012010�html�

Benedykt XVI� (2010b)� Pokój jest warunkiem godnego życia� L’Osservatore Romano, 
12� Pobrane z: https://opoka�org�pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/homilie/
bliskiwschod_24102010�html�



176 ATHENAEUM
Polskie Studia Politologiczne

vol. 62(2)/2019

Benedykt XVI� (2011a), Serce rozumne� Refleksje na temat podstaw prawa, L’Osservatore 
Romano, 10–11� Pobrane z: https://opoka�org�pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/
przemowienia/niemcy2011_bundestag_22092011�html�

Benedykt XVI� (2011c)� Jak naprawić demokrację? L’Osservatore Romano, 9–10� Pobrane 
z https://opoka�org�pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/przemowienia/demokra-
cja_19052006�html/�

Benedykt XVI� (2011d)� Prawo do wolności religijnej jest ściśle związane z godnością 
każdego człowieka� L’Osservatore Romano, 7� Pobrane z: https://opoka�org�pl/
biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/przemowienia/akademians_29042011�html�

Benedykt XVI� (2011b)� W zmieniającym się świecie strzeżcie wielkiego dziedzictwa tej 
ziemi� L’Osservatore Romano, 6� Pobrane z https://opoka�org�pl/biblioteka/W/WP/
benedykt_xvi/przemowienia/akwilea-triveneto_07052011�html�

Cimek, G� (2016)� Podstawowe problemy geopolityki i globalizacji� Gdańsk: AMW� 
Góra-Szopiński, D� (2007)� Złoty środek. Kościół wobec współczesnych wizji państwa� 

Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek� 
Góra-Szopiński, D� (2010)� Katolicka nauka społeczna jako wyzwanie dla politologii� 

Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne, 24.
Gulczyński, M� (2007)� Nauka o polityce� Warszawa: AlmaMer�
Habermas, J�, Ratzinger, J� (2005)� Dialektik der Säkularisierung. Über Vernunft und 

Religion� Freiburg�
Habermas, J�, Ratzinger, J� (2006)� The Dialectics of Secularization. On Reason and 

Religion� San Francisco�
Iwanicki, J� (2010)� Spór i dialog Jürgena Habermasa z Josephem Ratzingerem o miejsce 

religii w życiu publicznym Europy� Przegląd Religioznawczy, 4�
Jan XXIII� (2017)� Encyklika Pacem in terries� Pobrane z: http://www�opoka�org�pl/

biblioteka/W/WP/jan_xxiii/encykliki/pacem_in_terris_11041963�html�
Keller, J� (1989)� Katolicka Doktryna Społeczna� Warszawa�
Kobyliński, A� (2007)� Etica, religione e stato liberale� Joseph Ratzinger – Jurgen Haber-

mas [recenzja]� Studia Płockie, 35. 
Kompendium Nauki Społecznej Kościoła� (2005)� Kielce�
Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym� (2005)� Poznań�
Korab-Karpowicz, W�J� (2011)� Religia, rozum i to, co zostało utracone: dyskusja z Jürge-

nem Habermasem� W: Religa a prawo i państwo (Wrocławskie Studia Erazmiańskie: 
zeszyt naukowy studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego)�

Nowacka, E�J� (2009)� Wprowadzenie do doktryny społecznej Benedykta XVI� Wrocław�
Obirek, S� (2014)� O sekularyzacji dialektycznie� Case study Habermas-Ratzinger, 

Humaniora. Czasopismo Internetowe, 2�
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia� (2012)� Poznań�
Possenti, V� (2000)� Katolicka nauka społeczna wobec dziedzictwa oświecenia� Kraków: 

WAM� Ratzinger, J� (2004a)� Europa. Jej podwaliny dziś i jutro� Kielce: Jedność�
Ratzinger, J� (1999)� Urząd nauczycielski Kościoła – wiara – moralność� W: Podstawy 

moralności chrześcijańskiej� Poznań: W drodze�



177Paweł Kusiak : Władza polityczna w nauczaniu papieża

Ratzinger, J� (2004b)� Wiara – prawda – tolerancja. Chrześcijaństwo a religie świata� 
Kielce: Jedność�

Ratzinger, J�, Benedykt XVI� (2011)� Jezus z Nazaretu. Część I. Od chrztu w Jordanie do 
Przemienienia, Kraków: Wydawnictwo M� 

Szulist, J� (2016)� Teologia państwa w pismach Josepha Ratzingera (Benedykta XVI)� 
Toruń�

Teinert, Z� (2006), Habermas i Ratzinger: wiara i wiedza w dobie sekularyzacji� Poznań-
skie Studia Teologiczne, 20�

Von Beyme, K� (2007)� Współczesne teorie polityczne� Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 
Scholar�

Wallerstein, I� (2007)� Analiza systemów-światów. Wprowadzenie, Warszawa: Wydaw-
nictwo Akademickie Dialog�

Weber, M� (2002)� Gospodarka i społeczeństwo� Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 
PWN� 

Wigura, K� (2012)� Pokolenie pomocników artylerii� Habermas, Ratzinger, Luhmann 
i niemieckie spory� Stan Rzeczy, 1(2)�



vol� 62(2)/2019, ss� 178–192
DOI: 10�15804/athena�2019�62�11
www�athenaeum�umk�pl
ISSN 1505-2192

POST-PRAWDA, PRAWDA I COŚ JESZCZE   
W KONCEPCJI STANÓW ZJEDNOCZONYCH EUROPY 
PRZEDSTAWIONEJ W CZASOPIŚMIE OPOKA W KRAJU

POST-TRUTH, TRUTH AND SOMETHING MORE  
IN THE CONCEPT OF THE UNITED STATES OF EUROPE 

PRESENTED IN THE MAGAZINE OPOKA W KRAJU

Marcin Płoski* 

* Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych�

— ABSTRAKT —

Czasopismo Opoka w  Kraju redagowane jest 
przez profesora Macieja Giertycha, który w swo-
ich artykułach porusza różnorakie kwestie: 
począwszy od konfliktu cywilizacji, kończąc na 
problematyce integracji europejskiej� Jednakże 
kwestia Stanów Zjednoczonych Europy, której 
Maciej Giertych przeciwstawia ideę Europy 
Ojczyzn, budzi uzasadnione kontrowersje, 
ponieważ w krytyce tej pierwszej posługuje się 
retoryką, która często odnosi się do ingerencji 
masonów w wewnętrzne sprawy integracji euro-
pejskiej� Zasadniczym celem artykułu jest wyod-
rębnienie zwłaszcza tych zagadnień, które budzą 
wątpliwości ze względu na brak wystarczającego 
ich udokumentowania� Maciej Giertych w swojej 
publicystyce podjął nierówną grę z organizacjami 
masońskimi, które ze względu na swój ezoteryzm 
nie mają w zwyczaju wchodzić w polemiki, dys-
kusje czy recenzować opinii swoich adwersarzy� 

— ABSTRACT —

The magazine Opoka w Kraju is edited by Profes-
sor Maciej Giertych, who discusses various issues 
in his articles: from the conflict of civilizations to 
the problems of European integration� However, 
the question of the United States of Europe, 
which in Maciej Giertych’s view opposes the idea 
of   a European Fatherland, raises a justified con-
troversy, because in the criticism of the former 
topic, Professor Giertych uses rhetoric which fre-
quently refers to the interference of Freemasons 
in the internal matters of European integration� 
The main aim of the article is to isolate especially 
those issues which raise doubts due to the lack 
of sufficient documentation� Maciej Giertych, in 
this political journalism, undertook an unequal 
competition with Masonic organizations, which 
due to their esotericism are not in the habit of 
entering into polemics, discussing or reviewing 
the opinions of their adversaries� In this situa-
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WSTĘP

Problematyka Stanów Zjednoczonych Europy jest często poruszanym zagad-
nieniem w publicystyce Macieja Giertycha, który redaguje czasopismo Opoka 
w Kraju� Jest ono adresowane przede wszystkim do czytelnika o poglądach 
prawicowych, szczególnie do odbiorców, którzy związani są z ruchami i organi-
zacjami narodowymi� Czasopismo Opoka w Kraju trafia również do środowisk 
związanych z Kościołem katolickim�

Zagadnienie Stanów Zjednoczonych Europy jest poruszane w artykułach 
wspomnianego czasopisma w sposób niechronologiczny, toteż przytaczane 
fragmenty jego artykułów będą porządkowane tak, aby stanowiły merytorycznie 
spoistą koncepcję�

Owa problematyka budzi w środowiskach prawicowych uzasadnione kon-
trowersje� Można wyróżnić dwie grupy: entuzjastów i sceptyków przedstawianej 
przez Macieja Giertycha koncepcji� Celem niniejszego artykułu jest jednak 
przedstawienie tego zagadnienia bez opowiadania się po którejkolwiek stronie, 
lecz obiektywne ukazanie jego metodologicznych aspektów� Dlatego artykuł 
będzie miał formę analizy materiałów prasowych, a jego zasadniczym celem 
będzie udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie badawcze: czy koncepcja 
Stanów Zjednoczonych Europy prezentowana przez Macieja Giertycha posiada 
znamiona naukowości? Pytanie to wpisuje się w motto, które mu towarzyszy, 
a mianowicie: „Post-prawda� Między prawdą, nieprawdą i czymś jeszcze”� Dla 
potrzeb niniejszego artykułu konieczne było w związku z tym przedstawienie defi-
nicji post-prawdy, która będzie determinowała w dalszej części wywodu to, co jest 
oparte na przesłankach naukowych i nienaukowych w koncepcji zaprezentowanej 
przez Macieja Giertycha� Post-prawda jest zatem „okolicznościami w kulturze 
politycznej, w których obiektywne fakty mają mniejszy wpływ na kształtowanie 
opinii publicznej, niż odwoływanie się do emocji i osobistych przekonań”1�

1  Post-truth, Pobrane z: https://en�oxforddictionaries�com/definition/post-truth�

W tej sytuacji otrzymujemy jednostronny przekaz 
prezentowany w Opoce w Kraju� 

Słowa kluczowe: Maciej Giertych; Opoka 
w Kraju; Stany Zjednoczone Europy; masoneria; 
spiski masońskie; post-prawda

tion, we receive a unilateral message presented 
in Opoka w Kraju�

Keywords: Maciej Giertych; Opoka w  Kraju; 
United States of Europe; Freemasonry; Masonic 
conspiracy; post-truth
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W rozważaniach nad koncepcją Stanów Zjednoczonych Europy będzie miało 
znaczenie to, jak jest ona ukazywana na gruncie europeistyki i w artykułach 
Macieja Giertycha, który po części powołuje się na prądy myślowe, które były 
udziałem – w jego mniemaniu – masonerii� W publicystyce Maciej Giertych 
posługuje się specyficzną nomenklaturą naukową, a mianowicie nie dokonuje 
rozgraniczenia koncepcji federacyjnej Europy Konrada Adenauera od koncepcji 
Stanów Zjednoczonych Europy, stosowanej przez masonerię, a więc według 
Macieja Giertycha koncepcja federacyjna i koncepcja Stanów Zjednoczonych 
Europy oznacza to samo� Jednakże na gruncie europeistyki i masologii (nauki 
o masonerii, subdyscyplinie nauk historycznych) wiemy, że istnieją w tej materii 
pewne niuanse, które zaprezentuję w toku dalszych rozważań� Jednocześnie, aby 
nie wprowadzać chaosu terminologicznego, będę posługiwał się terminologią 
wprowadzoną przez Macieja Giertycha, czyli terminem Stany Zjednoczone 
Europy�

KONCEPCJA STANÓW ZJEDNOCZONYCH EUROPY KONRADA 
ADENAUERA NA GRUNCIE EUROPEISTYKI

Konrad Adenauer uważał, że zjednoczenie Europy nie nastąpi na skutek jednego 
procesu zjednoczeniowego z zamkniętym horyzontem czasowym, który łatwo 
da się przewidzieć� W jego koncepcji Europa jednoczyć będzie się stopniowo, 
a proces ten przebiegać będzie w sposób, który można by określić jako perma-
nentną ewolucję� Konrad Adenauer postrzegał Europę jako organizm unitarny 
(federalny), który kończy proces integracji na zasadzie konfederacji (związku 
państw)� „Kanclerz natomiast pozostawał pod wpływem wizji federalistycznych 
i postulował, aby państwa zachodnioeuropejskie zrzekły się swej suwerenności na 
rzecz jednego europejskiego państwa związkowego – miały to być Stany Zjedno-
czone Europy� Struktura ta charakteryzowałaby się uniwersalizmem politycznym, 
służącym przezwyciężeniu narosłych w przeszłości konfliktów i antagonizmów 
na tle państwowym, narodowym oraz gospodarczym� W zamyśle Adenauera 
powstanie Stanów Zjednoczonych Europy było uzależnione od odbudowania 
europejskiej wspólnoty narodów, w której każdy naród wniósłby swój konieczny 
wkład do europejskiej cywilizacji” (Białas-Zielińska, 2011)� 

Istotne znaczenie w tak zjednoczonej Europie miał stanowić tandem państw, 
czyli Niemcy i Francja� W swoim zamyśle miało to w przyszłości niwelować 
konflikty europejskie, zwłaszcza militarne�
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Kanclerz Adenauer w zasadzie prezentował w swojej koncepcji ‘integralny 
federalizm’, który w swej istocie zasadzał się na federalnej strukturze Europy, 
w którą miały być wmontowane federalne struktury jej narodowych członków� 
Dlatego niemiecka federacja miała być pierwowzorem dla innych narodów 
tworzących Europę�

Inne założenia koncepcji Konrada Adenauera to stwierdzenie, że Europa nie 
była pojęciem geograficznym, ale pojęciem ideowo-politycznym, które jest oparte 
na takich wartościach jak: filozofia grecka, prawo rzymskie oraz idee Oświecenia� 
Dla Adenauera Europa oznaczała socjalną gospodarkę rynkową�

Bardzo istotnym akcentem w politycznym testamencie Konrada Adenauera 
było jego wystąpienie na konferencji w Madrycie w dniu 16 lutego 1967 roku, 
na krótko przed swoją śmiercią� Przedstawił on geopolityczną wizję ówczesnego 
świata, który był podzielony między Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, 
Związek Radziecki, Chińską Republikę Ludową i Europę� Zaznaczył on w swoim 
przemówieniu, iż Europa została ubezwłasnowolniona przez pozostałe mocar-
stwa, które dysponują bronią atomową i jej nośnikami� Taka nierównowaga 
w stosunkach międzynarodowych prowadzi, według niego, do podporządkowa-
nia Europy tym trzem mocarstwom� Nasuwa się w związku z tym konstatacja, iż 
Konrad Adenauer chciał zapobiec istnieniu tej nierównowagi, zwłaszcza w sferze 
militarnej poprzez postulat stworzenia Europejskiej Wspólnoty Obronnej, która 
w efekcie nie doczekała się realizacji�

STANY ZJEDNOCZONE EUROPY JAKO KONCEPCJA MASOŃSKA

Maciej Giertych rozpoczyna swoje rozważania dotyczące koncepcji integracji 
europejskiej od Francji, a szczególnie od momentu Wielkiej Rewolucji Fran-
cuskiej� Bez wątpienia ma on rację, gdy stwierdza, iż Unia Europejska wyrosła 
na wartościach Wielkiej Rewolucji Francuskiej� Niewątpliwie w sferze wartości 
Unia Europejska zbudowana jest na republikańskich zasadach rewolucji fran-
cuskiej: „Francja jest przekonana, że odgrywa przemożną rolę w kształtowaniu 
ideologicznym Unii Europejskiej poprzez wpływy masońskie� Jest w tym sporo 
prawdy� To głównie ona oponuje przeciwko wstawieniu wzmianki o chrześcijań-
stwie do konstytucji europejskiej� Jak słusznie zauważa Arnaud de Lassus, Unia 
Europejska budowana jest na Rewolucji Francuskiej, na zasadach republikań-
skich, dziedzictwie Oświecenia, prawach człowieka z 1789 r� Nie ma porządku 
nadprzyrodzonego, objawionego wszystkim – każdy wybiera sobie religię według 
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własnego upodobania� Faktycznie hołduje się okultyzmowi, czyli religii Szatana” 
(Giertych, 2003a)�

Maciej Giertych podkreśla w swoich badaniach, iż we Francji masoneria jest 
traktowana w szczególnie uprzywilejowany sposób, niewspółmiernie do innych 
instytucji reprezentujących inne wartości, np� chrześcijańskie, co wynika przede 
wszystkim ze świeckiego charakteru tego państwa oraz faktycznego, a nie tylko lite-
ralnego, rozdziału państwa od Kościoła: „«Okazuje się, że mimo rzekomych różnic 
i rywalizacji jest coś takiego jak Grand Collège des Rites», czyli wyższa masoneria 
tajna (Haute Maçonnerie secrète) skupiająca najwyższych rangą masonów różnych 
rytów� W swoim przemówieniu do nich Chirac dziękował masonom za ich «ważny 
wkład w opracowanie i promowanie idei republikańskich», za ich «czynną rolę 
w obronie i potwierdzaniu zasad republikańskich», za ich «wkład w narodzenie się 
III Republiki» i za ich «kluczową rolę w zakorzenianiu ideału republikańskiego we 
Francji»� Innymi słowy republika to masoneria� Obowiązujący we Francji od 1905 
roku rozdział Kościoła i Państwa jest ściśle przestrzegany� Między religią masońską 
a państwem żadnego rozdziału nie ma” (Giertych, 2003a)� 

Maciej Giertych ekstrapoluje myśl masońską na Wielką Rewolucję Francu-
ską, skoro można przyjąć, że jej przywódcy, Jean-Paul Marat i Georges Jacques 
Danton, byli masonami, to ona sama i jej idee były wytworem masonerii� Należy 
podkreślić, iż w tamtym okresie w zwołanej przez króla Ludwika XVI Burbona 
w 1789 roku Konstytuancie było według Jeana Ousseta 477 masonów (por� 
Baszkiewicz, 1990)� Okres tuż przed Wielką Rewolucją Francuską i w czasie 
jej trwania był okolicznością sprzyjającą gwałtownemu rozwojowi liczebnemu 
masonerii we Francji� Z kolei Jean Ousset uważa, iż w tamtym okresie, tj� od 1789 
roku, wszystkie siły napędowe we Francji wpadają w ręce masonów (Ousset, 
1986)� Wielu badaczy wskazuje, iż był jakiś wpływ masonerii na Wielką Rewo-
lucję Francuską, choćby ze względu na fakt jej liczebnego rozrostu w tamtym 
okresie� Nie wszyscy przywódcy Wielkiej Rewolucji Francuskiej w tamtym 
okresie byli masonami� Do pewnego stopnia można uznać, że koncepcje repu-
blikańskie i masońskie w tamtym czasie wzajemnie się przenikały� W związku 
z tym trudno jest oddzielić to co masońskie od tego, co republikańskie� Maciej 
Giertych próbuje w swojej retoryce narzucić narrację, iż to bezapelacyjnie maso-
neria miała w tym względzie decydujący wpływ� Niewątpliwie jest to daleko idące 
uogólnienie tego zagadnienia� 

Masoneria była obecna zarówno w środowiskach politycznych związanych 
z królem Ludwikiem XVI Burbonem, jak i uczestniczyła w Wielkiej Rewolucji 
Francuskiej, której celem było obalenie władzy monarszej�
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Drugą kwestią poruszaną przez Macieja Giertycha jest świecki charakter zdo-
byczy Wielkiej Rewolucji Francuskiej, co kłóci się z jego światopoglądem� W tej 
sytuacji przeciwstawia on wartości Wielkiej Rewolucji Francuskiej: wolność, 
równość, braterstwo – wartościom chrześcijańskim, określając je jako nieprzy-
stające jedne do drugich, o czym świadczą jego słowa: „Po wizycie w Brukseli 
grupy polskich biskupów abp� Henryk Muszyński przyznał, że Kościół w pełni 
uznaje wartości wypisane na sztandarach rewolucji francuskiej: «równość, 
wolność i braterstwo, które w istocie są wartościami głęboko chrześcijańskimi»� 
Będziemy działać na rzecz zjednoczenia z Unią Europejską – zadeklarował 
sekretarz Episkopatu Polski bp� Tadeusz Pieronek� Przypomnijmy, że rewolucję 
i hasła te dała masoneria, a nie chrześcijanie” (Giertych, 1998)�

W badaniach nad kwestią Stanów Zjednoczonych Europy a federalizmem 
europejskim zaznaczają się rozbieżności, których nie dostrzega Maciej Giertych� 
W swojej publicystyce zakłada on, iż Stany Zjednoczone Europy i federalizm 
europejski Konrada Adenauera to w istocie to samo� Wątpliwości co do tych 
zasadniczych kwestii rozwiewa Pierre Virion, który stwierdza: „Ujmując naj-
ogólniej, idea Stanów Zjednoczonych Europy polega na stworzeniu jednego 
i jedynego rządu rozciągającego swą władzę na wszystkie narody europejskie 
przemienione w wielkie prowincje� Natomiast federalizm europejski zmierza 
raczej do rządu, który byłby jedynie emanacją rządów poszczególnych narodów 
istniejących nadal w swej własnej formie� Miałby on władzę bardziej ograniczoną 
[…]”(Virion, 1999)� Obecnie Unia Europejska ma hybrydalny charakter, tzn� 
łączy w sobie niektóre cechy państw narodowych z koncepcji Europy Ojczyzn, 
której twórcą był Charles de Gaulle, oraz z adenauerowskiej federacyjnej koncep-
cji Europy� Kolejne traktaty europejskie coraz bardziej zbliżają Unię Europejską 
do federacji, lecz obecnie nie stała się ona jeszcze federacją� Jednak, jeśli Unia 
Europejska nie stanie się federacją, to grozi jej rozpad� Faktem historycznym jest 
to, iż wszystkie unie: personalne, realne, polityczne i gospodarcze w przeszłości 
zawsze rozpadały się (por� Płoski, 2016a)� 

Maciej Giertych w swoich badaniach nad Stanami Zjednoczonymi Europy 
zauważa, iż koncepcja ta powstała w wyniku spisku masońskiego� Jednak należy 
zaznaczyć, iż jest ona tylko przyczynkiem do powstania republiki światowej 
z jednym rządem światowym, o czym świadczą słowa: „Utworzenie przestrzeni 
europejskiej – pisze Jacąues Ploncard d’Assac – jest dla masonów tylko zapowie-
dzią przestrzeni uniwersalnej, Ziemi – Ojczyzny”� Wielki mistrz Wielkiej Loży 
Francji, Guy Piau, potwierdza to: „Zabieganie o wspólnotę europejską, a następ-
nie uniwersalną, wchodzi oczywiście w zakres naszych studiów i naszych działań” 
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(Points de vue initiatiąues, 1989, nr 72) „Republika uniwersalna”, „wspólnota 
uniwersalna” ���od Ramsaya aż do Guy Piau myśl masońska w tym punkcie nie 
uległa zmianie (Points de vue initiatiąues, 1989, nr 71)� W mniemaniu Macieja 
Giertycha wpływ na powstanie koncepcji Stanów Zjednoczonych Europy mieli 
przede wszystkim masoni� Jednocześnie marginalizuje znaczenie faktycznych 
inicjatorów integracji Europejskiej: Alcide de Gaspariego, Roberta Schumana 
i Konrada Adenauera� W swoich wywodach sugeruje, iż na tę koncepcję mieli 
wpływ czołowi masoni z wielu państw europejskich, stwierdzając: „Euroentu-
zjaści wielokrotnie odwołują się do chadeckich korzeni UE, do jej rzekomych 
inicjatorów: Alcide de Gaspariego, Roberta Schumana i Konrada Adenauera� 
Jest to nieporozumienie� To nie jest chadecki pomysł� UE ma zupełnie inny 
rodowód� Niemiecki, ale też i masoński� Może warto przypomnieć, że w dniach 
28–30�06�1917 roku, w siedzibie Grand Orientu w Paryżu odbyła się wielka 
międzynarodowa konferencja z udziałem lóż masońskich Francji, USA, Włoch, 
Belgii, Serbii i wielu innych krajów, ale bez udziału Anglii� Na wstępie tej konfe-
rencji podkreślano, że nie będzie tam miejsca na politykę, tylko na zagadnienia 
humanitarne, ale zaraz przystąpiono do politycznego ustawiania powojennego 
świata� Przede wszystkim zajmowano się konstytucją Ligi Narodów� Ustalono, że 
skoro Niemcom nie udało się zjednoczyć Europy, to trzeba powołać Federację 
Stanów Zjednoczonych Europy, zgodnie z teorią Mazziniego: «życie narodowe 
jest drogą, a międzynarodowe celem»” (Giertych, 2003b)�

Masoni uważają projekt Ligi Narodów za własny� Podobnie jak koncepcja Sta-
nów Zjednoczonych Europy był on tylko zaczynem do powstania w przyszłości 
jednego rządu światowego� Jak wyjaśnia to Leon de Poncins w dziele „Societe des 
Nations, super-Etat maconniąue” („Liga Narodów, masońskie superpaństwo”): 
„Liga Narodów odgrywała role jakby superpaństwa, którego zadaniem było 
podtrzymanie hegemonii masońskich zasad usankcjonowanych przez traktat 
wersalski” (de Poncins, 1942)� Maciej Giertych zauważa, iż oba projekty, tj� Ligi 
Narodów i Stanów Zjednoczonych Europy, łączą w pośredni lub bezpośredni 
sposób nazwiska masonów: „Z Unii Paneuropejskiej i nieboszczki Ligi Narodów 
z czasem wyłonił się pomysł obecnej Unii Europejskiej� Łącznikiem był tu mason 
Jean Monnet (1888–1979), zausznik Schumana, pracownik Ligi Narodów i ini-
cjator Komitetu Akcji na Rzecz Stanów Zjednoczonych Europy� Wtórował mu 
Józef Hieronim Retinger (1888–1960), agent wszelkich możliwych wywiadów, 
sekretarz Komitetu Koordynacji Międzynarodowych Ruchów na Rzecz Zjed-
noczenia Europy i inicjator tajnych spotkań faktycznego zakulisowego rządu 
światowego, czyli Klubu Bilderberg (dziś do niego zapraszany jest Andrzej Ole-
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chowski)� Retinger działał z ramienia Winstona Churchilla (masona), który już 
w 1942 r� mówił o Stanach Zjednoczonych Europy, a 19�09�1946 r�, przemawiając 
w Zurychu, rekomendował dla nich kantonalną strukturę, jak w Szwajcarii” 
(Giertych, 2003c)� 

Maciej Giertych podkreśla także znaczenie współpracy wysokiej rangi przed-
stawicieli Unii Europejskiej z organizacjami masońskimi� Zauważa, iż projekt 
europejski można uznać za punkt styczny władz Unii Europejskiej i masonerii, 
stąd bardzo przychylne stanowisko władz Unii Europejskiej do inicjatyw euro-
pejskich masonerii, o czym świadczą słowa: „Wszyscy posłowie do Parlamentu 
Europejskiego otrzymali pismo od pana Jean-Michel Quillardeta, Wielkiego 
Mistrza i Prezydenta Rady Wielkiego Wschodu Francji� W piśmie tym autor 
informuje nas o spotkaniu w dniach 20–22�VI�2008, w Atenach, II Masońskiego 
Zgromadzenia Międzynarodowego »Delphi« grupującego 40 obediencji masoń-
skich� Tematem spotkania było »Budowanie Europy, budowaniem świata«� Do 
listu załączone są wnioski ze Zgromadzenia i adres Prezydenta Komisji Europej-
skiej José Manuela Barroso skierowany do jego uczestników� We wnioskach tych 
podkreślono, że był to pierwszy przypadek oficjalnego odniesienia się Prezydenta 
Komisji Europejskiej do organizacji masońskich� Barroso uznał rolę i wkład 
masonerii w rozwój społeczeństw i w promocję wartości europejskich na cały 
świat” (Giertych, 2009)�

Maciej Giertych zauważa, iż masoneria w swoich działaniach proeuropejskich 
skwapliwie korzysta również z przywilejów, jakie dają organizacjom społecznym 
traktaty europejskie� W sposób pośredni dowodzi, iż przedstawiciele organizacji 
masońskich mają istotny wpływ na procesy decyzyjne w Unii Europejskiej, 
poprzez możliwość spotkania się z czołowymi przywódcami Unii Europejskiej� 
Należy to potraktować jednak jako tylko domniemanie, ponieważ nie mamy do 
dyspozycji stenogramów z rozmów między przedstawicielami Unii Europejskiej 
a masonami: „Przywódcy Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej José Barroso, 
Rady Europejskiej Herman Van Rompuy i Parlamentu Europejskiego Jerzy 
Buzek spotkali się 15�X�2010 r� z przedstawicielami organizacji masońskich na 
trzygodzinnej rozmowie� Obliguje ich do takich spotkań art� 17§2 i §3 dodany 
do Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę przez Traktat Lizboński” 
(Giertych, 2010)�

W publicystyce Macieja Giertycha rola Niemiec w integracji europejskiej 
schodzi na dalszy plan w stosunku do siły sprawczej masonerii w tej mierze� 
Niemniej należy również dostrzec ten głos w dyskursie zaproponowanym przez 
niego� Dostrzegalne jest tu pewne zróżnicowanie ról poszczególnych państw 
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graczy na europejskiej scenie politycznej� O ile rola Francji jest identyfiko-
wana z wpływami masońskimi na przebieg integracji europejskiej – bardziej 
w sferze aksjologicznej, o tyle Niemcy postrzegani są jako kraj, który swoje 
wpływy w scalaniu Europy na modłę adenauerowskiej federacji zbudowały na 
sile swojej gospodarki i finansjery� „Drugi filar Unii Europejskiej to Niemcy, 
którzy oddziaływują poprzez siłę swojej gospodarki i prężność organizacyjną� 
Okazując tradycyjną pogardę wobec pokonanych, Niemcy, jako główny płatnik 
Unii, zaplecze finansowe euro i silna armia coraz częściej narzucają swoją wolę 
pozostałym członkom� Krok po kroku realizują rozpoczęty przez Bismarcka plan 
podporządkowania Prusom całej Europy� Zaczynając od obszaru wolnocłowego, 
a kończąc na strukturze federalnej ze zdominowanym przez siebie rządem cen-
tralnym, stopniowo realizują swe odwieczne marzenia dominowania nad Europą� 
Wnet się przekonamy, że niemiecka nadrzędność nie jest milsza od sowieckiej” 
(Giertych, 2010)�

Maciej Giertych nie omieszkał, omawiając koncepcje masońskie, odwołać się 
do wątku polskiego tej kwestii, a mianowicie rozpatruje on podatność Polaków na 
wpływy masońskie z pozycji narodowca oraz z perspektywy polonocentrycznej� 
W okresie PRL-u masoneria działała w głębokiej konspiracji ze względu na walkę 
reżimu komunistycznego z masonerią� Niewątpliwie po 1989 roku w Polsce 
nastąpił nagły przyrost organizacji masońskich i paramasońskich� Maciej Gier-
tych jednoznacznie twierdzi, że masoneria i organizacje paramasońskie w Polsce 
są reprezentantami „obcych” interesów� „Program narodowy musi być oparty 
wyłącznie na ocenie tego, co jest dobre dla Polski� Innymi słowy nie można się 
oglądać na to, co o tym sądzą za granicą� Wszelkie sugestie, zalecenia, dyrektywy 
czy naciski, płynące z zagranicy, nie mają na względzie naszych interesów, a więc 
w ogóle nie należy ich brać pod uwagę przy podejmowaniu decyzji� Dlatego tak 
bardzo ryzykownym jest włączanie w proces decyzyjny osób, reprezentujących 
interesy obce� Chodzi zarówno o pracowników międzynarodowych korporacji, 
jak i o posiadających obce obywatelstwa, czy też należących do tajnych lub pół-
tajnych międzynarodowych gremiów, takich jak masoneria, kluby Bilderberg, 
Komisja Trójstronna, Rotary, Lions i inne� Ludzie tacy z reguły myślą bardziej 
internacjonalistycznie niż narodowo� Są podatni na podszepty obcych interesów” 
(Giertych, 2005)� 

W Opoce w Kraju podejrzliwie podchodzono do sprawy podziału admi-
nistracyjnego kraju z 1998 roku, a więc podziału Polski na 16 województw 
i utworzenie powiatów – trzeciego stopnia administracji� Maciej Giertych ocenia 
tę koncepcję krytycznie, określając ją jako landyzację Polski, a więc przypisuje 
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polskiemu rządowi intencje stworzenia federacyjnego podziału administracyj-
nego państwa polskiego na wzór podziału administracyjnego Niemiec, który 
jest bliski masońskiej koncepcji Stanów Zjednoczonych Europy� Jest to niewąt-
pliwie nieporozumienie, ponieważ reforma administracyjna w swej zasadniczej 
mierze odwracała gierkowską reformę administracyjną, w której województwa 
stały się tak naprawdę sztucznymi tworami administracyjnymi, bo jak można 
określić istnienie karłowatych województw, np� ostrołęckiego, kaliskiego i wielu 
innych, o niewielkim potencjale demograficznym, gospodarczym, naukowym 
etc� Przeprowadzona w roku 1998 reforma terytorialna i ustrojowa państwa, 
a zwłaszcza utworzenie nowych 16 dużych województw, stworzyło podstawy 
instytucjonalne dla spełnienia celów i zadań polityki regionalnej w ramach euro-
pejskiej polityki regionalnej� Np� art� 158 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę 
Europejską (Dz� U� z 2004 r� Nr 90, poz� 864/2 z późn� zm�) wskazuje, że jednym 
z celów Wspólnoty jest jej harmonijny rozwój służący wzmocnieniu jej spójności 
gospodarczej i społecznej oraz zmniejszeniu dysproporcji w poziomach rozwoju 
różnych regionów, czy wręcz zacofaniu niektórych z nich, zwłaszcza obszarów 
wiejskich� Polityka spójności powinna przyczyniać się do wzrostu gospodarczego, 
zwiększenia konkurencyjności i zatrudnienia, dla jej realizacji ustanowiono 
Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski 
Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich 
oraz Europejski Fundusz Rybołówstwa� Dla realizacji trzech pierwszych wydane 
zostało rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 roku, 
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 
i uchylająca rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz� U� UE L z 2006 r� Nr 210, 
poz� 25)�

„Jeżeli władza jest mocna, pozwala sobie na decentralizację, co prowadzi do 
rozbudowania struktury terytorialnej, która umożliwia decentralizację, kreując 
jej podmioty terytorialne� Władza słaba dąży do centralizacji, którą łatwiej 
realizować w układzie uproszczonym� Podział trójstopniowy był w Polsce znany 
i stosowany od wieków� Jedynie w okresach niewoli okupant narzucał własne 
podziały terytorialne, obce państwowości polskiej� W 1975 r� ówczesne władze 
socjalistycznego państwa dokonały zmiany podziału terytorialnego państwa 
z trójstopniowego na dwustopniowy� Przeprowadzano go pod hasłem »władza 
bliżej obywatela«, w rzeczywistości jednak zabieg ten był skierowany przeciw 
obywatelowi� Likwidacja powiatów i utworzenie 49 województw nie przybliżyło 
władzy do obywatela, a raczej ją oddaliło, większość bowiem decyzji podejmo-
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wanych przez małe województwa wymagało uzgodnień z władzą centralną� 
W dodatku podział przeprowadzono wbrew jakimkolwiek zasadom tworzenia 
jednostek podziału terytorialnego, niszcząc dotychczasowe struktury społeczne, 
gospodarcze i kulturowe” (Chrisidu-Budnik, Korczak, 2013)� Oto pogląd, który 
w tej materii prezentuje Maciej Giertych: „Komentując separatyzmy Szkocji, 
Walii, Śląska itd� prof� Andrzej Piskozub z Uniwersytetu Gdańskiego twierdzi, 
że «Dezintegracja państw Europy jest procesem ozdrowieńczym, który w przy-
szłości doprowadzi do integracji Europy jako całości»� Gazeta Wyborcza coraz 
to jakiś makroregion zachwala, podkreślając jego historyczne racje (np� 7�X�97 r� 
pisała rzewnie o aktualności Galicji)� Program podziału Polski na makroregiony 
(co się nagłaśnia pod hasłem powrotu do powiatów) ma na celu ułatwienie dez-
integracji (landyzacji) Polski, by w zjednoczonej Europie był kiedyś tylko rząd 
federalny i rządy regionów� W masońskich planach rządu światowego nie ma 
miejsca dla rządów państw narodowych, które trzeba stopniowo zdyskredytować 
i wyeliminować” (Giertych, 1997)� 

W związku z tym nasuwa się zasadnicze pytanie: co jest post-prawdą i prawdą 
w koncepcji Stanów Zjednoczonych Europy prof� Macieja Giertycha? Dokonano 
również próby odpowiedzi: czy oprócz post-prawdy i prawdy jest coś jeszcze? 
Odpowiedź na te pytania zamieszczona została w formie zestawienia tabela-
rycznego�

Tabela 1. Post-prawda, prawda i coś jeszcze w koncepcjach Stanów 
Zjednoczonych Europy prezentowanych przez Macieja Giertycha

Co jest post-praw-
dą w koncepcjach 
prezentowanych 
przez Macieja 
Giertycha?

• Dokonanie zabiegu semantycznego polegającego na zamianie podmiotu spraw-
czego odnośnie integracji europejskiej z Alcide de Gaspariego, Roberta Schumana 
i Konrada Adenauera na masonów i Niemców.
• Przyjęcie, że twórcą koncepcji Stanów Zjednoczonych Europy (koncepcji federa-
cyjnej) nie był Konrad Adenauer, lecz masoni.
• Wykazanie, że Wielka Rewolucja Francuska i jej ideały: wolność, równość, 
braterstwo była wytworem masonów.
• Założenie, że skoro podstawą Wielkiej Rewolucji Francuskiej i jej ideałów: 
wolność, równość, braterstwo, była myśl masońska, a Unia Europejska wyrosła na 
tych ideałach, to Unia Europejska jest koncepcją masońską.
• Założenie, że masońska koncepcja Stanów Zjednoczonych Europy to to samo co 
koncepcja federacyjna Konrada Adenauera.
• Założenie, że reforma administracyjna Polski w 1998 r. miała na celu utworzenie 
federalnej struktury państwa polskiego na kształt podziału administracyjnego 
Niemiec, co ma wynikać z planów masońskich stworzenia rządu światowego.
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Czy oprócz post-
-prawdy jest coś 
jeszcze?

• różnego rodzaje spekulacje
• różnego rodzaju domniemania, przypuszczenia, domysły
• spiski masońskie

Co jest prawdą 
w koncepcjach 
prezentowanych 
przez Macieja 
Giertycha?

Wszystkie spotkania masonów we własnym gronie, a także z reprezentantami władz 
różnych krajów oraz z wysokiej rangi przedstawicielami władz Unii Europejskiej, 
jednakże trudno ocenić wpływ masonów na ich decyzje, ponieważ nikomu nie 
udało się zbadać naukowo tego zagadnienia, ze względu na półtajny charakter 
masonerii.

Źródło: opracowanie własne�

PODSUMOWANIE

Wszystkie organizacje tajne i półtajne mają jedną wspólną cechę, a mianowicie 
wszelkie informacje pochodzące od nich zazwyczaj nie są autoryzowane przez 
ich członków, stąd w wielu przypadkach nie wiemy, kto jest twórcą jakiejś kon-
cepcji� Najczęściej bywa tak, iż dowiadujemy się, że za jakąś teorią, np� dotyczącej 
Stanów Zjednoczonych Europy, stoi taka czy inna obediencja masonerii� Jest 
to jedna z zasadniczych przyczyn, dlaczego masońskie koncepcje integracji 
europejskiej nie zostały implementowane przez naukę, a w szczególności przez 
europeistykę� Czasami tylko dowiadujemy się, że jakaś teoria integracji europej-
skiej jest stworzona przez myśliciela, który jednocześnie był masonem, ale z tego 
nie wynika fakt, że akurat tę teorię można przypisać konkretnie masonerii� Jest to 
tym trudniejsze, gdyż sama masoneria nie stanowiła nigdy monolitu� W jej skład 
wchodzi wiele organizacji o zróżnicowanym zapleczu intelektualnym� Podobne 
stanowisko prezentuje Ludwik Hass, który twierdzi, że „sztuka królewska przeży-
wała w ciągu ponad ćwierćtysiąclecia swego istnienia różnokierunkową ewolucję� 
Podzieliła się ona na wyraźnie wyodrębnione odłamy-nurty (…) niekiedy wręcz 
nawzajem negujące swój wolnomularski charakter� Mimo to nadal stanowi, 
przynajmniej dla patrzących na nią z zewnątrz, określoną całość” (Hass, 1993)�

Jak zauważa Piotr Grabowiec, Stany Zjednoczone Europy są jedną z wielu 
koncepcji masońskich, ale nie jest ona najważniejsza, ponieważ „głównym (…) 
celem wolnomularstwa jest zjednoczenie całej ludzkości w formie powszechnej 
republiki obejmującej cały świat� Dążyć należy, zdaniem masonerii, do utworzenia 
stanów zjednoczonych świata� Praktyczna działalność masonerii w osiągnięciu 
celu przyniosła trzy inicjatywy: zawiązanie Ligi Narodów, inicjatywa jej reformy 
oraz koncepcja Stanów Zjednoczonych Europy (Paneuropa)” (Grabowiec, 1998)� 
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Bronisław Malinowski zalicza masonerię do instytucji społecznych na równi 
z: rodziną, zalotami, grupą sąsiedzką, miastem, czarownikami, szpitalem dla 
umysłowo chorych, państwem, narodem (por� Malinowski, 1958)� Wydaje się to 
bardzo szerokim podejściem terminologicznym do kwestii masonerii� Niewąt-
pliwie masoneria zalicza się do zrzeszeń� Według klasyfikacji Murray’a Hausk-
nechta, dzieli on zrzeszenia na: „1) obywatelskie i usługowe (civic and service), 2) 
loże i bractwa, 3) kościół i związki religijne (church and religions), 4) społeczne 
(towarzyskie) i rekreacyjne, 5) zrzeszenia weteranów, wojskowe i patriotyczne, 
6) ekonomiczne, zawodowe i  profesjonalne, 7) kulturalne, wychowawcze 
i wychowanków, 8) polityczne i nacisku (pressure)” (Hausknecht, 1962)� Według 
historyka Bernarda Lazare „stowarzyszenia sekretne reprezentują dwie strony 
judaistycznego ducha: racjonalizm praktyczny i panteizm” (de Lassus, 1993)�

Bez wątpienia problem z implementacją teorii integracji europejskiej wynikał 
również z tego, że masoneria jeszcze w niedalekiej przeszłości była organizacją 
tajną� Obecnie podkreśla się jej półtajny charakter� Taka sytuacja nie jest sprzyja-
jąca rozwojowi naukowemu, a tym bardziej adaptowaniu koncepcji masońskich 
przez naukę, w tym szczególnie europeistykę� Trudno sobie wyobrazić „robienie 
nauki” w ukryciu, gdzieś zza węgła� Nauka opiera się na pytaniach badawczych, 
hipotezach, tezach i ich potwierdzaniu lub obalaniu, na prowadzeniu otwartej 
dyskusji akademickiej ze wszystkimi jej konsekwencjami� Koncepcje masońskie 
w związku z tym musiałyby być poddane dyskusji, polemice i recenzji środowiska 
naukowego, na co nie jest z kolei otwarta masoneria, gdyż dotąd nie podjęła ona 
tego wyzwania i nie rozpoczęła obrony swoich teorii na forum naukowym�

Niewątpliwie Maciej Giertych w swojej publicystyce dotyczącej masońskich 
koncepcji integracji europejskiej wcielił się w rolę advocatus diaboli. Z jednej 
strony emocjonalnie angażuje się w udowodnienie naukowego charakteru teorii 
masońskich, wypierając niejako teorie naukowe, choćby istniejące na gruncie 
europeistyki� W ten sposób przydaje splendoru masonerii – w swoisty sposób 
udowadniając jej sprawstwo w przypadku procesu integracji europejskiej, co 
wydaje się być przesadą� Koncepcje masońskie w swej przeważającej mierze 
nigdy nie wyszły poza obszar subdyscypliny naukowej – masologii, jak również 
nie zasiliły w sposób znaczący innych nauk humanistycznych i społecznych� 

Maciej Giertych jest postrzegany jako osoba pełniąca kierownicze role 
w organizacjach narodowych, w tym w Lidze Polskich Rodzin, dlatego dla 
laika może wydawać się jego rola entuzjasty masońskiej koncepcji integracji 
europejskiej jako co najmniej niezrozumiała� Przyjmując rolę advocatus diaboli, 
uzyskuje on dwie zamierzone korzyści: po pierwsze poddaje krytyce proces 
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integracji europejskiej, której sprawstwo przypisuje masonerii, a nie powszechnie 
uznanym autorytetom ze świata nauki i polityki� W ten sposób, w swoim mnie-
maniu, deprecjonuje znaczenie integracji� Po drugie swoimi artykułami nadaje 
rozgłos teoriom masońskim, na którym aż tak bardzo masonerii nie zależy� Taka 
taktyka publicystyczna ze strony Macieja Giertycha wynika również z faktu, że 
środowiska narodowe, w tym Liga Polskich Rodzin, uważają, że „udział Polski 
w UE nie byłby zagrożeniem dla suwerenności zdaniem liderów Ligi, gdyby 
UE była organizacją na wzór EWG� Unia Europejska zmierzająca w kierunku 
federacji na wzór Stanów Zjednoczonych w Europie staje się destrukcyjna dla 
państw narodowych, łamie ich suwerenność� Istotnym zagrożeniem jest również 
doktryna wielokulturowości� Dlatego UE była postrzegana przez członków LPR 
jako narzędzie destrukcji narodowości i państwowości� Narodowość przeszkadza 
w tworzeniu homogenicznego organizmu europejskiego� Największymi zagroże-
niami dla państw narodowych były także według Ligi: laicyzacja i respektowanie 
dyrektyw UE oraz orzeczeń strasburskich” (Płoski, 2016b)� 

To co łączy masonerię i organizacje mafijne to ich półtajny, sekretny charak-
ter� Dlatego odwołam się do przykładu z serialowej fabuły, obrazującego sytuację, 
w jakiej znalazł się Maciej Giertych� W latach 80� XX wieku ogromnym powo-
dzeniem u telewidzów cieszył się włoski serial mafijny Ośmiornica, emitowany 
w telewizji publicznej� Fabuła tego serialu sprowadza się do walki dzielnego 
i bezkompromisowego komisarza Corrado Cattaniego – w którego wcielił się 
Michele Placido – z organizacją mafijną� Komisarz Corrado Cattani jest już bliski 
skompletowania wszystkich dowodów przeciwko mafijnym bossom, ale cały czas 
brakuje mu kluczowych zeznań świadków, co wynika z sekretnego charakteru 
organizacji mafijnej� Wtedy zrozpaczony komisarz Cattani stwierdza, że jego 
działania wymierzone przeciwko mafii to w istocie „walka z cieniami”� Maciej 
Giertych w swojej publicystyce walczy właśnie z ‘cieniami’� Nie da się uprawiać 
nauki, tworzyć koncepcji naukowych, wymieniać myśli, gdy interlokutorem 
jest ‘cień’, jakaś ‘bliżej niezidentyfikowana osoba z organizacji masońskiej’, jakaś 
‘obediencja masońska’�

Maciej Giertych podjął się bardzo ambitnego przedsięwzięcia naukowego, 
a mianowicie starał się udowodnić naukowy charakter koncepcji masońskich 
dotyczących Stanów Zjednoczonych Europy oraz wykazać, iż to w zasadzie 
masoneria była siłą sprawczą w przypadku integracji europejskiej� Z tych zadań 
Maciej Giertych się nie wywiązał, ponieważ są one karkołomne i niewykonalne 
na gruncie nauki�
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— ABSTRAKT —

W artykule podejmuję refleksję nad zjawiskiem 
profesjonalizacji komunikacji politycznej w dobie 
przeobrażeń wynikających z procesu mediatyza-
cji� Stanowiskiem wyjściowym w podejmowanej 
dyskusji jest twierdzenie, że profesjonalizacja 
kampanii wyborczych nie jest równoznaczna 
z  profesjonalizacją komunikacji politycznej 
w  ogóle� W  poniższych analizach przyjmuję 
perspektywę strategicznego podejścia do działań 
komunikacyjnych podejmowanych przez organi-
zacje partyjne� W pierwszej części dokonuję kry-
tycznej analizy dotychczasowego spojrzenia na 
proces profesjonalizacji komunikacji politycznej 
oraz prezentuję wybrane propozycje badawcze, 
które mają na celu próbę ustrukturyzowania 
badań profesjonalizacji� W  efekcie podjętych 
analiz, a także na podstawie dotychczasowych 
doświadczeń badawczych, w drugiej części tekstu 
proponuję spojrzenie na proces profesjonalizacji 
z  perspektywy sposobu organizacji działań 
komunikacyjnych przez partie polityczne�

— ABSTRACT —

The article examines the phenomenon of profes-
sionalization of political communication in the 
age of mediatization� The starting point in the 
discussion is the statement that professionaliza-
tion of election campaigns is not synonymous 
to professionalization of political communica-
tion� The discussion is conducted from the 
strategic approach to communication activities 
undertaken by party organizations� In the first 
part, the hitherto recognition of the profes-
sionalization process is analyzed� The next step 
presents selected research methods that attempt 
to structure professional research� As a result of 
the previous research experience and undertaken 
analyzes, a new look at the professionalization 
process is suggested� 
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WPROWADZENIE

W dyskursie naukowym przyjęło się określanie komunikacji politycznej mianem 
profesjonalnej� Profesjonalizacja uznawana jest za zjawisko powszechne i postępu-
jące, a przesłanką do takiego twierdzenia jest przede wszystkim fakt, że w obszar 
komunikacji politycznej wprowadzane są coraz to nowe narzędzia i techniki 
komunikacyjne� Wnioski na temat profesjonalizacji formułowane są najczęściej 
w oparciu o przebieg kampanii wyborczych lub na podstawie analiz tego, jak 
aktorzy polityczni budują wizerunek medialny� Karen Sanders, Christina Holtz-
-Bacha i Maria Jose Canel Crespo słusznie zauważają, że pomimo niewielkiego 
zainteresowania badawczego codziennym (permanentnym) komunikowaniem 
politycznym, panuje dość powszechny konsensus, że profesjonalizacja komuni-
kacji politycznej zachodzi i, co więcej, obejmuje wiele płaszczyzn komunikacji 
(2011, s� 524; zob� także Brodzińska-Mirowska, 2013, s� 64–78)� Profesjonalizacja 
komunikacji politycznej, jako wszelkich działań podejmowanych przez partie 
polityczne, wydaje się w takim kontekście dość nieuprawnioną generalizacją�

Profesjonalizacja kampanii wyborczych, w  tym relacji z  mediami, jest 
z jednej strony koniecznością, z drugiej odpowiedzią na kluczową rolę mediów 
w procesie komunikacji (zob� Brodzińska-Mirowska, 2013; Mazur, 2011; Hess, 
2010)� Dlatego to właśnie sposób, w jaki organizacje partyjne adaptują się do 
konieczność kooperacji z mediami, jest często wyznacznikiem profesjonalizacji� 

Celem tego artykułu jest zwrócenie uwagi na problematyczne kwestie zwią-
zane z badaniem profesjonalizacji komunikacji politycznej i podjęcie krytycznej 
analizy dotychczasowego ujęcia tego zjawiska� W toku dyskusji chciałabym 
odpowiedzieć na następujące pytania: 1) w jaki sposób definiowane jest zja-
wisko profesjonalizacji oraz 2) czy i jak zmieniło się podejście do tego procesu 
w ostatnim czasie? 3) Jakie czynniki i dlaczego warto uwzględnić w analizach 
procesu profesjonalizacji? Chcę wskazać także na trudności i ograniczenia, które 
mogą towarzyszyć próbom strukturyzacji badań stopnia profesjonalizacji� Aby 
osiągnąć postawiony cel, w pierwszej kolejności dokonany zostanie przegląd 
dotychczasowych podejść do profesjonalizacji� Odpowiedzią na stawiane 
w ramach podejmowanej analizy pytania będzie zaproponowanie narzędzia 
umożliwiającego ocenę profesjonalizacji komunikacji politycznej� 

Słowa kluczowe: mediatyzacja; profesjonalizacja; 
komunikacja polityczna; amerykanizacja

Keywords: mediatization; professionalization; 
political communication; americanization
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JEDNOWYMIAROWA PERSPEKTYWA PROFESJONALIZACJI 
KOMUNIKACJI POLITYCZNEJ? PRZEGLĄD STANOWISK

Na przestrzeni lat można zauważyć zmianę spojrzenia na proces komunikacji 
politycznej, w tym także na proces jej profesjonalizacji� Pierwszy okres badań 
określam mianem ery amerykanizacyjnej� Tym, co w tym okresie charakteryzuje 
podejście do komunikacji politycznej, a w konsekwencji także do zjawiska profe-
sjonalizacji, jest fakt, że doświadczenia amerykańskie stały się punktem wyjścia 
dla wielu analiz komunikacji politycznej (skoncentrowanych głównie na komu-
nikacji w okresie kampanii wyborczych) (zob� Blumler, Gurevitch, 1995)� Stąd też 
o profesjonalizacji w analizach naukowych wspomina się głównie w kontekście 
korzystania z usług specjalistów z zakresu komunikacji1 (konsultantów politycz-
nych) (Mancini, 1999; Green, Smith, 2003) oraz wsparcia wyspecjalizowanych 
agencji reklamowych, dbających o przygotowanie materiałów promocyjno-rekla-
mowych, wykorzystywania szerokiego spektrum narzędzi komunikacyjnych, 
przede wszystkim z  obszaru marketingu politycznego, z  dużym sukcesem 
stosowanych w amerykańskich kampaniach wyborczych (Plasser, 2001; Mazur, 
2011; Dobek-Ostrowska, Wiszniowski, 2007; Kolczyński, 2007, s� 375; Stępińska, 
2004; Mazur, 2002; Churska-Nowak, Drobczyński, 2011; Gibson, Römmele, 2001, 
2009)2, wreszcie korzystania z całego spektrum narzędzi badawczych, umoż-
liwiających analizę postaw i opinii wyborców (Mazur 2002)� Amerykanizacja 
stała się więc synonimem profesjonalizacji (zob� Gurevitch, 1999, s� 281–284; 
Negrine, Papathanassopoulos, 1996; zob� szerzej Brodzińska-Mirowska, 2013, 
s� 63–103)� Następstwem przyjęcia takiego spojrzenia jest: 1) utożsamianie pro-
fesjonalizacji kampanii wyborczych z procesem profesjonalizacji komunikacji 
politycznej w ogóle, 2) traktowanie amerykanizacji jako synonimu profesjona-
lizacji i wreszcie 3) mediacentryczność, czyli traktowanie medialnego wymiaru 

1  Jak podkreślają Karen Sanders i współpracownicy, koncepcja profesjonalizacji związana jest 
ściśle z socjologią pracy� Chociaż, jak zauważają badacze, bardzo trudno jest jednoznacznie wskazać, 
od kiedy określamy kampanie wyborcze mianem profesjonalnych� Nie zmienia to faktu, że profesjo-
nalizacja jest ściśle utożsamiana właśnie z zaangażowaniem specjalistów z zakresu komunikacji 
w obszar działań komunikacji politycznej (Sanders i in�, 2011 s� 525–526)� 

2  Zdaniem Gibson i Römmele profesjonalizacja komunikacji politycznej doprowadziła do sytu-
acji, w której partie polityczne w zasadzie nie dyskutują ze swoimi wyborcami na tematy ściśle 
związane z polityką, ale dyskutują na temat swojego produktu, co zdaniem przytaczanych autorek 
prowadzi do sytuacji, w której lojalnego zwolennika zastąpił konsument (Gibson, Römmele 2001, 
s� 32)� 
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działań komunikacyjnych (w tym wykorzystania narzędzi ICT) jako głównego 
kryterium profesjonalizacji (por� Brodzińska-Mirowska, 2014, 2018) (schemat 1)�

Od połowy pierwszej dekady XXI wieku pojawiły się nieco inne ujęcia 
i spojrzenia na komunikację polityczną, w tym na profesjonalizację� W celach 
systematyzujących dorobek badawczy w  tym zakresie określam ten okres 
postamerykanizacyjnym� Coraz częściej profesjonalizacja zaczyna być wówczas 
ujmowana jako przejaw szerszego procesu zmian społecznych, zaś odnośnie 
samego procesu komunikacji akcentuje się konieczność strategicznego podejścia, 
a więc uwzględnia się także okres międzywyborczy� Innymi słowy, na poziomie 
teoretycznych rozważań badacze wykraczają poza wymiar wyborczy i związany 
wyłącznie z aktywnością na poziomie medialnym� W perspektywie postameryka-
nizacyjnej nie chodzi o ocenę podobieństwa do praktyk amerykańskich czy skalę 
zastosowanych technik, choć oczywiście mogą być one pewnym wskaźnikiem, 
ale o ocenę specyfiki procesu, który zachodzi w konkretnym otoczeniu spo-
łeczno-politycznym i kulturowym (Pfetsch, Esser, 2004; Nielsen, 2014, s� 5–22; 
Brodzińska-Mirowska, 2013; Mazur, 2011; Nord, 2001, 2006; Negrine, 2008, 
s� 152–157; Holtz-Bacha, 2007, s� 63–79)�

Mediatyzacja zmienia nie tylko sposób uprawiania polityki, ale także zmienia 
reguły komunikacji politycznej, które podporządkowują się logikom medialnym 

Schemat 1. Dotychczasowe spojrzenie na proces profesjo-
nalizacji komunikacji politycznej

Źródło: opracowanie własne�
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(Mazzoleni, Schulz, 1999; Strömback, 2008, 2009, 2011; Hess, 2010)3� Dotarcie 
do wyborców z ważnym dla partii przekazem bywa poważnym wyzwaniem, 
zaś agendę tematyczną dyktują cele krótkoterminowe� Mediatyzacja niesie za 
sobą także szereg konsekwencji, m�in� tabloidyzację, zorientowanie na konflikt, 
a także negatywizm w przekazach dotyczących polityki (zob� Vliegenthart i in�, 
2011)� Jednak te i wiele innych konsekwencji powoduje, że konieczne jest wielo-
wymiarowe spojrzenie na sam proces komunikacji politycznej, w tym także na 
profesjonalizację, co wydaje się jednym z najtrudniejszych zadań, przed którymi 
stają aktorzy polityczni� 

Dlatego na proces profesjonalizacji będę patrzyła z perspektywy strategicz-
nego podejścia do aktywności komunikacyjnej� W strategicznym rozumieniu 
profesjonalizacji należy uwzględniać, na ile proces kształtowania komunikacji 
w obszarze działań wewnętrznych i zewnętrznych ma charakter planowany, 
poprzedzony pogłębionymi i wielowymiarowymi analizami (Wojcik, 2015; 
zob� Brodzińska-Mirowska, 2018; por� Wincławska, Brodzińska-Mirowska, 
2016, s� 34–37)4� Strategiczne rozumienie profesjonalizacji wpisuje się zatem 
w rynkową orientację podmiotów politycznych5� Profesjonalizację komunikacji 
politycznej będę rozumiała „jako proces obejmujący wiele płaszczyzn komuni-
kacyjnych, manifestujący się nie tylko w wymiarze efektów, ale także organizacji 
komunikacji, dotyczący aktywności zarówno w okresie wyborczym, jak i między-
wyborczym, znajdujący odzwierciedlenie w ciągłym doskonaleniu i rozwijaniu 
działań zmierzających do jak najpełniejszego wykorzystania wszelkich dostęp-
nych zasobów organizacji politycznych w celu realizacji celów komunikacyjnych, 
a za ich pośrednictwem także politycznych” (por� Brodzińska-Mirowska, 2013, 
s� 73–74)� Konsekwencją przyjęcia takiego rozumienia profesjonalizacji jest 

3  Wobec bardzo dużej dywersyfikacji mediów i specyfiki ich działania, zwłaszcza w kontekście 
rozwoju technologicznego badacze sugerują stosowanie liczby mnogiej (zob� Meyen i in�, 2014; 

Hepp, 2012)�
4  W strategicznym myśleniu o komunikacji szczególne znaczenie mają działania z zakresu public 

relations, które w rozumieniu Jamesa Gruniga mają zastosowanie w procesie zarządzania komunikacją 
organizacji, a więc wdrażaniem rozwiązań komunikacyjnych, które sprzyjają działaniu całej organi-
zacji i realizacji jej celów dzięki wykorzystaniu dostępnych zasobów (Grunig, 2009, s� 4, 2011, s� 13; 
zob� także Mazur, 2005, s� 103–113)�

5  Orientacja rynkowa zakłada zwracanie uwagi także na wewnętrzne funkcjonowanie organizacji 
politycznych, zwłaszcza zaś znajomość potrzeb i oczekiwań ważnych dla organizacji grup (Ormrod, 
Savigny 2011, s� 489)� Wymogi orientacji organizacji partyjnej w kierunku rynku politycznego (PMO 
– ang. political market orientation), o których piszą Ormond i Savigny (przynajmniej na poziomie 
założeń normatywnych), znajdują zastosowanie zarówno w okresie kampanii wyborczej, jak i w okre-
sie międzywyborczym�
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to, że za jej przejaw mogą być uznane zarówno efekty medialne, tj� spójność 
wizerunkowa, zadowalająca dla partii widzialność medialna, przebieg kampa-
nii wyborczej, dzięki któremu partia realizuje swoje cele, ale także aktywność 
komunikacyjna prowadzona między wyborami, a wykraczająca poza relacje 
z mediami, czy wreszcie profesjonalna komunikacja prowadzona w sytuacji 
kryzysu wizerunkowego (Brodzińska-Mirowska, 2018, s� 39–63)� 

PRÓBY OBIEKTYWIZOWANIA I MIERZENIA PROFESJONALIZACJI 
KOMUNIKACJI POLITYCZNEJ 

W literaturze przedmiotu znajdziemy kilka przykładów analiz, w ramach których 
badawcze podjęli próbę ustrukturyzowania badania procesu profesjonalizacji� Są 
one ważnym głosem w dyskusji na temat komunikacji politycznej, a ponadto są 
użyteczne w poszukiwaniu kolejnych propozycji badań profesjonalizacji� Najbar-
dziej znaną propozycją analizy procesu profesjonalizacji jest Indeks Camprof, 
zaproponowany przez Rachel Gibson oraz Andreę Römmele (2009, s� 265–293)� 
Autorki koncentrują się przede wszystkim na wykorzystanych narzędziach 
komunikacyjnych oraz współpracy ze specjalistami� Analizują one profesjonali-
zację przez pryzmat kampanii wyborczej� Propozycja Römmele i Gibson nie jest 
wolna od pewnych nieścisłości, szczególnie w zakresie wprowadzenia kategorii 
kampanii permanentnej w obszar oceny profesjonalizacji kampanii wyborczej 
(Brodzińska-Mirowska, 2013; Sanders i in�, 2011, s� 526)� Należy jednak podkre-
ślić, że propozycja autorek nie tylko stała się inspiracją dla wielu badaczy, którzy 
zaproponowali zmodyfikowane i często niezwykle zaawansowane narzędzia 
analizy procesu profesjonalizacji komunikacji wyborczej (zob� Tenscher i in�, 
2012 s� 145–168; Strömback, 2009)6, ale przede wszystkim zwróciła uwagę na 

6  Jens Teschner, Juri Mykkänen i Tom Moring w analizach, których przedmiotem był przebieg 
kampanii wyborczych do Parlamentu Europejskiego, poszerzają i pogłębiają indeks oceniający po-
ziom profesjonalizacji kampanii� Jako największą słabość dotychczasowych ujęć kampanii Teschner, 
wraz ze współpracownikami, wskazują koncentrację na strukturze kampanii, z pominięciem kwestii 
badania strategii� Jak podkreślają: “struktura odzwierciedla organizacyjne warunki kampanii, jest 
swoistym »hardware« podczas gdy strategiczne prowadzenie kampanii stanowi kampanijny »softwa-
re«” (Teschner i in�, 2012, s� 149)� W związku z tym w zaproponowanym przez siebie modelu analizy 
profesjonalizacji wyszczególniają dwa poziomy 1) struktura kampanii i 2) strategia kampanii� Na 
pierwszym poziomie analizy wyróżniają osiem wskaźników z maksymalną liczbą 24 punktów (liczba 
członków sztabów, poziom centralizacji w zakresie organizacyjnym, outsourcing niektórych zadań 
na zewnątrz sztabu, współpraca z agencjami reklamowymi, narzędzia wykorzystywane do prowa-
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konieczność badania i mierzenia profesjonalizacji� Tym bardziej że przyjmowa-
nie a priori faktu, że proces ten zachodzi, jest dużym uproszczeniem, zwłaszcza 
że praktyka społeczna pokazuje, że zachodzi nie zawsze i nie we wszystkim przy-
padkach w takich samym zakresie (Strömback, 2009, s� 95–116; Nord, 2001, 2006; 
Brodzińska-Mirowska, 2013)� Z uwagi na szereg czynników determinujących ten 
proces (Gibson, Römmele, 2001) nie jest to wcale zaskakujące�

Komunikowanie polityczne to nie tylko kwestia kampanii wyborczej, zaś 
profesjonalizacja kampanii wyborczej nie jest, rzecz jasna, równoznaczna z pro-
fesjonalizacją komunikacji także w okresie międzywyborczym (zob� Brodziń-
ska-Mirowska, 2013; Sanders i in�, 2011, s� 524)� Profesjonalizacja w kontekście 
permanentnych działań komunikacyjnych jest omawiana w literaturze rzadko, 
a próby ustrukturyzowanych badań komunikacji międzywyborczej najczęściej 
dotyczą komunikacji rządowej (Sanders, Canel, 2013; Sanders, Canel, 2012; 
Sanders, Crespo, Holtz-Bacha, 2011, s� 523–547; Sanders, 2011; Horsley i in�, 
2010; Kasińska-Metryka, 2007; Anaszewicz, 2015)� Na kanwie dotychczasowych 
rozważań chciałabym zaproponować jeszcze inne spojrzenie na proces profe-
sjonalizacji� Efektywne działanie komunikacyjne zarówno w okresie kampanii 
wyborczej, jak i komunikacji międzywyborczej wymaga spojrzenia na proces 
profesjonalizacji od podstaw� 

dzenia działań mobilizacyjnych wobec członków partii: analizy i badania w celu uzyskania feedbacku, 
analiza konkurencji, czas implementacji działań)� Na poziomie strategii wyszczególnili siedem 
wskaźników, z maksymalną liczbą 26 punktów� Na tym poziomie skupili się przede wszystkim nad 
wyborem poszczególnych kanałów dystrybucji przekazu; są to: skala targetowania przekazów, skala 
podejmowanych bezpośrednich działań komunikacyjnych z grupami docelowymi, ocena wartości, 
jaką mają dla kampanii płatne przekazy, np� reklamy, ocena wartości dla kampanii poszczególnych 
mediów, np� krajowych, lokalnych czy też tabloidów, ocena relewancji udziału kandydatów w forma-
tach typu talk show, ocena poziomu orientacji sztabów na organizację eventów pod kątem oczekiwań 
mediów, poziom personalizacji) (Teschner i in�, 2012, s� 145–168)� Zatem, jak widać, skala oceny była 
bardzo szczegółowa� Jak każde narzędzie, także i to budzić może pewne zastrzeżenia� Nie ma tu 
miejsca na szerszą dyskusję i polemikę, podkreślę tylko, że największe wątpliwości budzi poziom 
strategiczny� Oczywiście wskaźniki wyszczególnione przez autorów są interesujące i ocena ich zakresu 
i znaczenia jest z badawczego punktu widzenia wiedzą bardzo istotną, jednak tak zaprezentowane 
ujęcie poddaje ocenie raczej taktykę niż strategię�
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INDEKS PROFESJONALIZACJI KOMUNIKACJI POLITYCZNEJ 

Poniższa propozycja zakłada przede wszystkim analizę tego, jak wygląda proces 
organizacji komunikacji� Umożliwia odpowiedź na pytanie, na ile wdrażane 
działania mają charakter zaplanowany, powtarzalny, poddawany ewaluacji – 
słowem: strategiczny� W związku z powyższym wyróżniam kilka płaszczyzn 
oceny zakresu profesjonalizacji: 1) organizacyjną, 2) strategiczną, 3) medialną 
i 4) technologiczną7� Do każdej z nich przyporządkowane zostały poszczególne 
aktywności, które, w mojej ocenie, są wskaźnikiem profesjonalnego podejścia 
do działań komunikacyjnych, bez względu na to, czy są podejmowane w okresie 
kampanii wyborczej, czy poza nią� W proponowanej koncepcji analizy procesu 
profesjonalizacji będę uwzględniała wskaźniki, które dają pogląd m�in� na to, czy 
organizacje partyjne uwzględniają wielowymiarowość działań komunikacyjnych, 
a w dalszej kolejności także, czy wykorzystują wszystkie swoje zasoby, w tym 
ludzkie i organizacyjne (zob� Wincławska, Brodzińska-Mirowska, 2016), i czy 
dominuje w tym podejściu perspektywa strategicznego podejścia do komunikacji 
(Kolczyński, 2007)� W kontekście dotychczasowych analiz wnioskuję, że w zakre-
sie komunikacji politycznej, zwłaszcza zaś profesjonalizacji, warto w pierwszej 
kolejności poddawać analizie fundamentalne, najbardziej podstawowe, aczkol-
wiek determinujące działania i aktywności, zwiększające efektywność w zakresie 
komunikacji�

Szczegóły proponowanego modelu przedstawiam w tabeli 1�

Tabela 1. Indeks profesjonalizacji komunikacji politycznej

Wymiar organizacyjny Skala punktowa

1. Program ustrukturyzowanych działań komunikacji wewnętrznej (z człon-
kami, strukturami) 
• spotkania bezpośrednie liderów partyjnych w terenie w roku niewybor-
czym (partia rządząca – min. 7 rocznie – 1 p, partia opozycyjna min. 10 
rocznie – 1p)
• materiały prasowe, opracowania merytoryczne, informacje nt. spraw 
partyjnych skierowane wyłącznie do członków 
• wewnątrzpartyjne wydawnictwa skierowane do wyborców, sympatyków 
(online/offline)

0–1

0–1

0–1

7   W ramach pierwszych prób operacjonalizacji pojęcia profesjonalizacji wyszczególniałam 
nieco inne jej wymiary, tzn� organizacyjny, medialny, technologiczny, marketingowy oraz zasobów 
ludzkich (por� Brodzińska-Mirowska, 2013, s� 74)�
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Wymiar organizacyjny – cd. Skala punktowa

2. Badania opinii członków na temat partii, programu lub kwestii ważnych 
dla partii (min. 1 w kadencji – 1 p., więcej niż 1 w kadencji – 2p) 0–2

3. Badania opinii pracowników administracyjnych partii z regionów na temat 
organizacji pracy partii lub ważnych dla partii problemów organizacyjnych 
(min. 1 w kadencji) (1p.) 

0–1

4. Obligatoryjne działania komunikacyjne obowiązujące w partii w zakresie 
liczby konferencji prasowych, spotkań bezpośrednich, eventów w regionach 0–1

5. Prowadzony z poziomu centralnych struktur partii monitoring działań 
komunikacyjnych prowadzonych przez niższe struktury organizacyjne 
(w systemie kwartalnym)

0–1

6. Współpraca partii na poziomie centralnym z partią na poziomie regional-
nym w zakresie know-how (tzn. szkolenia z zakresu komunikacji w różnych 
obszarach, udzielania wsparcia organizacyjnego strukturom niższego 
szczebla w realizacji inicjatyw w regionie m.in. 1 rocznie) 

0–1

7. Zespół osób/osoba/jednostka odpowiedzialna za integrowania działań 
komunikacyjnych całej partii zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak 
i zewnętrznym 

0–1

8.Min. jedna osoba w zespole w centralnym biurze administracyjnym partii 
odpowiedzialnym za komunikację posiada doświadczenie w pracy w ob-
szarze komunikacji (marketing, public relations) lub wykształcenie z tego 
obszaru (1p.)

0–1

9. Organizacja szkoleń z zakresu komunikacji z wyborcami, komunikacji 
z mediami, organizacji konferencji prasowych dla posłów (min. 1 w kadencji) 0–1

max. punktów 12

Wymiar strategiczny Skala punktowa

1. Funkcjonowanie w ramach partii stałego zespołu osób zajmujących się 
komunikacją i wizerunkiem partii i jej liderów 0–1

2. Praktyka współpracy z ekspertami zewnętrznymi ds. komunikacji 
w systemie działań wyborczych: konsultacyjna rola specjalisty (1p.), szkolenie 
dotyczące komunikacji dla sztabu wyborczego (1p), opracowanie strategii 
komunikacyjnej (1p), koordynacja wdrażania strategii (1p.)

0–4

3. Praktyka współpracy z ekspertami zewnętrznymi ds. komunikacji w syste-
mie działań międzywyborczych: min. 2 konsultacje rocznie odnośnie strategii 
komunikacyjnej (1p.), wsparcie w sytuacjach kryzysu komunikacyjnego lub 
wizerunkowego (1p.)

0–2

4. Badania opinii publicznej na użytek wewnętrzny partii (min. 1 w roku, 
więcej niż raz w roku – 2p) 0–2

5. Analizy powyborcze (na podstawie badań własnych lub na podstawie 
danych zastanych) elektoratu (mapping kto, jak i dlaczego głosował) 0–1

6. Badania wizerunkowe partii (min. 1 w kadencji) 0–1
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Wymiar strategiczny – cd. Skala punktowa

7. Ogólna strategia komunikacyjna dla całej organizacji (zawierająca główne 
przekazy, grupy docelowe, główne wartości prezentowane przez partię) 0–1

8. Strategie szczegółowe dotyczące konkretnych zmian/ reform (w przypadku 
partii rządzącej) lub propozycji zmian lub wizji (partia opozycyjna) 0–2

9. Prowadzenie ewaluacji (ocena efektów) działań komunikacyjnych (po 
kampanii wyborczej) (1p), po każdej kampanii informacyjnej (1p) 0–2

max. punktów 16

Wymiar medialny Skala punktowa

1. Funkcjonowania biura prasowego partii (rzecznik prasowy plus min. 1 
osoba) 0–1

2. Funkcjonowanie w ramach biur regionalnych jednostek/osób odpowie-
dzialnych za relacje z mediami 0–1

3. Prowadzenie biura prasowego (online) 0–1

4. Współpraca z ekspertami z zewnątrz w zakresie komunikacji medialnej 
(m.in. 1 konsultacja rocznie). 0–1

5. Stały monitoring mediów (w kampanii wyborczej – 1 p; w okresie 
międzywyborczym 1p) 0–2

6. Przekazy dnia (dla parlamentarzystów) 0–1

7. Min. 1 pracownik biura prasowego z doświadczeniem pracy z mediami ( 
w mediach) lub z wykształceniem w obszarze komunikacji 0–1

max. punktów 8

Wymiar ICT Skala punktowa

1. Strona internetowa partii 0–1

2. Stały monitoring Internetu 0–1

3. Dodatkowe platformy dedykowane konkretnym projektom realizowanym 
przez partie m.in. 1 w ostatnim roku 0–1

4. Systematyczne prowadzeniu profilu na portalu/portalach społecznościo-
wych ( min. 1 portal i min. 3 wpisy w tygodniu) 0–1

5. Intranet/grupy dyskusyjne w ramach komunikacji wewnętrznej 0–1

6. Newslettery (wysyłka m.in. 2 razy w miesiącu) 0–1

7. Transmisje na żywo ważnych wydarzeń partyjnych 0–1

8. Jednostka/zespół osób/osoba odpowiedzialna za komunikację online 0–1

max. punktów 8

Suma całość 44 punktów

Źródło: opracowanie własne�
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Głównym założeniem, leżącym u podstaw tej propozycji, była możliwość 
prześledzenia procesu zarządzania komunikacją, szczególnie, że efekty komuni-
kacyjne zwykle analizowane są w kontekście case study� Bardzo często to właśnie 
na poziomie organizacji, planowania i wdrażania działań komunikacyjnych 
upatruje się przyczyn niepowodzeń w zakresie komunikacji międzywyborczej, 
a w konsekwencji także wyborczej (zob� Brodzińska-Mirowska, 2018; Drobczyń-
ski, 2011)� Propozycja ta wychodzi tym samym poza techniczną, zewnętrzną 
i wyborczą analizę efektów działań komunikacyjnych� Badania profesjonalizacji 
mają na celu przede wszystkim analizę tego, w jakim zakresie partia polityczna 
korzysta z organizacyjnego potencjału, jaki posiada (Wincławska, Brodzińska-
-Mirowska, 2016; Brodzińska-Mirowska, Wincławska, 2018), szczególnie przy 
założeniu, że rynek profesjonalnego wsparcia zewnętrznego w zakresie komu-
nikacji politycznej zasadniczo różni się od rynku konsultantów politycznych 
znanego z doświadczeń amerykańskich� I tak profesjonalizacja w wymiarze 
organizacyjnym jest podstawowym elementem wspierającym i zwiększającym 
skuteczność zarówno w komunikacji wewnętrznej, jak i zewnętrznej� Wielowy-
miarowa komunikacyjna uwzględniająca także stały kontakt z członkami partii, 
jej sympatykami, i wyborcami jest koniecznością w dobie mediatyzacji, gdzie 
reguły funkcjonowania mediów utrudniają kontrolowanie przekazu zgodnie 
z intencjami nadawców/aktorów politycznych�

W przypadku profesjonalizacji komunikacji w wymiarze strategicznym celem 
jest odpowiedź na pytanie o zakres, w jakim partie polityczne opierają swoje 
decyzje komunikacyjne – a co za tym idzie, całościowe strategie wizerunkowe, 
a także działania taktyczne – na gruntownych i miarodajnych analizach� W jakim 
stopniu działaniom merytorycznym towarzyszą planowane i  przemyślane 
w ramach organizacji działania komunikacyjne, czy wreszcie jaki jest charakter 
wsparcia, udzielany partiom politycznym przez ekspertów ds� komunikacyjnych� 
Natomiast profesjonalizacja organizacji komunikacji w wymiarze medialnym 
oraz związana z nowymi technologiami w założeniu ma dać wgląd w to, jakie 
działania podejmuje partia celem maksymalizacji efektów komunikacyjnych 
w tych obszarach� 

W przypadku podejmowania aktywności w wyszczególnionych wymiarach 
przyporządkowałam określoną skalę punktową od 0 do maksymalnie 4 punktów, 
zaznaczając minimalne progi dla niektórych aktywności� Z uwagi na specyfikę 
komunikacji w przypadku partii rządzących i opozycyjnych przy niektórych 
wskaźnikach wprowadzam to rozróżnienie� Organizacja może uzyskać maksy-
malnie 44 punkty� Zakładam przy tym, że z uwagi na różnorodne zasoby orga-
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nizacji partyjnych proces profesjonalizacji zachodzi nierównomiernie� Dlatego 
wyszczególniam dwa poziomy profesjonalizacji: 1) poziom profesjonalizacji 
zrównoważonej, o której mówimy w sytuacji, w której organizacja polityczna 
uzyskuje co najmniej połowę maksymalnej liczby punktów w wyszczególnio-
nych wymiarach, lub 2) profesjonalizacji selektywnej8, o której będziemy mówić 
w sytuacji, w której np� w jednej płaszczyźnie organizacja uzyska wynik mak-
symalny, natomiast w innych nie uzyska połowy maksymalnej liczby punktów� 
Strukturyzacja badania profesjonalizacji pozwala stosować takie same wskaźniki 
oceny zarówno dla partii rządzącej, jak i opozycyjnej, z zastrzeżeniem, że w przy-
padku partii rządzącej poddajemy analizie partię, a nie działania rządu� Badania 
porównawcze dają możliwość ewaluacji rozwoju danego podmiotu politycznego 
w obszarze komunikacji na przestrzeni dłuższego czasu� Powtarzalność badania 
w przypadku zaobserwowania profesjonalizacji selektywnej pozwala sprawdzić, 
czy nastąpiło pełne sprofesjonalizowanie lub w przypadku profesjonalizacji zrów-
noważonej, czy poziom jest utrzymany� Taka analiza daje wgląd w zakres zmian, 
jakie zachodzą w przedmiotowym obszarze w wyniku utraty lub zdobycia władzy 
przez partię albo z uwagi na „cykl życia” produktu politycznego� Występujące 
między partiami politycznymi różnice mogłyby dawać wgląd w to, jakie partia 
podejmuje działania w przypadku znaczących ograniczeń (budżetowych i ludz-
kich)� Analizy w proponowanym wymiarze mogą dać także obraz tego, na jakie 
działania partie kładą nacisk i czy te aktywności wpisują się w działania, które 
można nazywać profesjonalnymi i strategicznymi� Przedstawiona propozycja 
ma wreszcie na celu uchwycenie kwestii newralgicznych dla badań komunikacji 
politycznej� Mowa przykładowo o: 1) współpracy ze specjalistami z zewnątrz, 
2) wykorzystaniu zasobów organizacyjnych zarówno w okresie wyborczym, jak 
i międzywyborczym, a więc kwestiach będących elementem rzadko badanej 
3) komunikacji wewnętrznej (zob� Wincławska, Brodzińska-Mirowska, 2016; 
Brodzińska-Mirowska, Wincławska, 2018)� 

8   Na zagadnienie selektywności procesu profesjonalizacji, ale w kontekście kampanii wybor-
czej zwraca uwagę w swoich analizach także Strömbäck (2009)�
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WYZWANIA I OGRANICZENIA BADAWCZE: DYSKUSJA

Fundamentalne wyzwania koncepcyjne w zakresie badania profesjonalizacji, 
tak jak starałam się ukazać w pierwszej części artykułu, związane są przede 
wszystkim z samym pojęciem, czyli z odpowiedzią na pytanie, jak rozumiemy 
profesjonalizację komunikacji politycznej i gdzie poszukujemy jej manifestacji, 
szczególnie w dobie intensyfikacji takich zjawisk, jak coraz mniejsze zaufanie 
do polityki z jednej strony, a narastający problem fake newsów czy zagrożeń, 
jakie niosą dla procesów politycznych nowe media, po reaktywację propagan-
dowych form aktywności komunikacyjnej z drugiej strony� To z kolei wiąże 
się z wyzwaniami badawczymi� Z uwagi na to, że komunikacja polityczna jest 
zjawiskiem wieloaspektowym i złożonym, a priori należy przyjąć konieczność 
projektowania wielu narzędzi dostosowanych do precyzyjnie określonego 
obszaru badań profesjonalizacji� Wypracowanie jednego narzędzia badawczego, 
za pomocą którego można dokonać gruntownej oceny zakresu profesjonalizacji 
komunikacji politycznej rozumianej całościowo, jest niezwykle trudne� Analiza 
poszczególnych wymiarów, nawet przy dostosowaniu narzędzi w zależności 
od badanego obszaru, mogłaby dać pełniejszy ogląd całego procesu� Warunku 
tego nie wypełniają analizy profesjonalizacji wyłącznie w zakresie kampanii 
wyborczych� Elementem łączącym złożone analizy, np� profesjonalizacji komu-
nikacji kryzysowej w polityce czy profesjonalizacji w zakresie media relations lub 
w obszarze komunikacji rządowej mogłoby być porządkowanie według zapro-
ponowanych kategorii oceny: profesjonalizacji zrównoważonej i selektywnej� 

Kolejny element, który przy badaniach profesjonalizacji komunikacji poli-
tycznej może być problematyczny, to kwestia wskaźników� Przy czym nie chodzi 
li tylko o ich wybór, tzn� jakie elementy uwzględnić przy badaniu poszczegól-
nych obszarów, a jakie nie, ale o kwestię dostosowania wskaźników do realnych 
możliwości ich zastosowania przez organizacje partyjne� Wyzwaniem może być 
selekcja związana z tym, że na obszar komunikacji politycznej przykładana jest 
często swego rodzaju kalka aktywności komunikacyjnej podejmowanej przez 
podmioty komercyjne� Trudność polega zatem na zachowaniu elementarnych 
ram, bez których trudno osiągnąć podstawowe cele komunikacyjne także w sfe-
rze politycznej, jednak z uwzględnieniem specyfiki materii, która jest badana�
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PODSUMOWANIE

Celem powyższych rozważań było podjęcie dyskusji i  refleksji nad samym 
procesem profesjonalizacji już na etapie jej planowania i kształtowania� Jest 
to zadanie szczególnie istotne z punktu widzenia wyzwań komunikacyjnych, 
z którymi muszą się mierzyć aktorzy polityczni w dobie mediatyzacji� Powyższa 
propozycja jest próbą zwrócenia uwagi na konieczność wieloaspektowego 
i różnorodnego podejścia do zjawiska profesjonalizacji, ale także refleksji nad 
złożoną i problematyczną materią, jaką są analizy profesjonalizacji komunikacji 
politycznej� Pogłębiona refleksja nad procesem profesjonalizacji komunikacji 
politycznej rodzi szereg pytań i wyzwań� Przykładowo, czy proces profesjonaliza-
cji rozumianej jako strategiczne podejście do komunikacji w dobie mediatyzacji 
jest w przypadku organizacji partyjnych w ogóle możliwy? Czy wymagania 
w zakresie profesjonalizacji z silnie komercyjnymi konotacjami mają rację bytu 
w otoczeniu politycznym? Jak w dobie mediatyzacji, a więc konieczności ada-
ptacji aktorów politycznych do zasad i potrzeb mediów, partie polityczne radzą 
sobie z wielowymiarową komunikacją, w tym komunikacją międzywyborczą? 
W jaki sposób włączyć w proces badania profesjonalizacji kwestię podejmowania 
decyzji dotyczących komunikacji, który jest istotny dla całego procesu, a jedno-
cześnie mógłby ukazać np� rolę specjalistów z zakresu komunikacji w procesie jej 
kształtowania? Badania profesjonalizacji, zwłaszcza w szerszym rozumieniu, są 
godne uwagi i dalszych prac teoretycznych, metodologicznych i empirycznych� 
Wielopłaszczyznowe badania profesjonalizacji komunikacji politycznej dają 
wgląd w to, jak proces ten jest kształtowany, jaka jest jego specyfika w konkret-
nych kontekstach społecznych i politycznych� 
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UWAGI WSTĘPNE

Kooperatyzm jako ruch samopomocy warstw ekonomicznie upośledzonych 
ukształtował się w warunkach dziewiętnastowiecznego kapitalizmu� Podstawą 
rozwijającego się wówczas systemu gospodarczego, bazującego na prywatnej wła-
sności środków produkcji, była zasada maksymalizacji korzyści� Celem działań 
gospodarczych w warunkach wolnej konkurencji było osiąganie możliwie wyso-
kiego zysku i tym samym pomnażanie kapitału� Prowadziło to do maksymalnego 
wykorzystywania środków produkcji i siły roboczej� W rezultacie gospodarczy 
system wolnorynkowy stał się systemem wyzysku biednych przez bogatych� 
Stan ten w znacznej mierze generowała rewolucja przemysłowa przełomu XVIII 
i XIX stulecia� Pozwalała ona na zastępowanie zdolności ludzi możliwościami 
produkcyjnymi maszyn� Z jednej strony rezultatem postępu technologicznego 
i udoskonalania narzędzi pracy (maszyn) były nowe możliwości urządzania życia, 
zwłaszcza podniesienia jego standardów w wypadku klas zamożnych� Z drugiej 
natomiast – właśnie w warunkach liberalizmu ekonomicznego – sytuacja ta 
prowadziła do pozbawiania środków do życia tej części społeczeństwa, która 
nie posiadała środków produkcji� Skutkowało to nie tylko pauperyzacją tych 
warstw społecznych, ale także ich uprzedmiotowieniem� Przedstawiciele tych 
warstw stawali się, jako siła robocza, jednym z elementów środków produkcji, 
a więc koniecznymi do produkcji przedmiotami� 

Pogłębiające się rozwarstwienie społeczne pod względem ekonomicznym 
prowadziło do wykluczania nieposiadających kapitału z życia społeczno-poli-
tycznego� Na skutek ekonomicznych i politycznych wpływów przedstawicieli klas 
posiadających kapitał ubogich pozbawiano „prawa do życia”� Stan ten znajdował 
potwierdzenie w prawnym zabezpieczeniu warunków gospodarki wolnoryn-
kowej� Polityka państwa sprowadzała się do ograniczania praw obywatelskich 
utrzymującym się z pracy najemnej i pozostającym bez środków do życia� 
Doświadczającym nędzy, a nawet głodu, pozostawało albo pogodzenie się z tą 
sytuacją, albo podjęcie prób jej zmiany� W tym ostatnim wypadku próby te przy-
bierały formę protestów czy też masowych ruchów społecznych i politycznych, 
w swych założeniach reformistycznych bądź radykalnych� Nasilały się one wraz 
z narastaniem negatywnych skutków społecznych uprzemysłowienia i gospo-
darki wolnorynkowej, najpierw na początku wieku XIX w Anglii, w jego latach 
30� we Francji, a w latach 40� w Niemczech� Miały one także miejsce w innych 
społeczeństwach Europy, czy też w Stanach Zjednoczonych Ameryki� 
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Odmienną drogę zmiany tej sytuacji od radykalnych ruchów społecznych 
wypracowano w ramach kooperatyzmu� Zwolennicy tego sposobu działania, 
zmiany sytuacji ekonomicznej ludzi ubogich (resp. – warstw społecznie pokrzyw-
dzonych) nie upatrywali w następstwie działań radykalnych, odwołujących się do 
stosowania przemocy wobec bogatych� Kooperatywiści wybrali drogę odwołu-
jącą się do „dobrej woli” oraz idei pomocy wzajemnej w zabezpieczaniu środków 
utrzymania� Realizowali ją w ramach powoływanych stowarzyszeń, przyjmując 
zasadę wolności i równości praw wszystkich członków� W Anglii, gdzie ruch ten 
ma swój początek, najbardziej powszechną formą współdziałania gospodarczego 
stały się stowarzyszenia spożywców� We Francji, szczególnie w początkowym 
okresie rozwoju działalności stowarzyszeniowej, przypadającej na pierwszą 
połowę XIX wieku, rozpowszechniły się stowarzyszenia wytwórców� W Niem-
czech natomiast, gdzie kooperatyzm rozwinął się później niż w społeczeństwie 
angielskim czy francuskim, dominującą formą kooperatyw stały się stowarzy-
szenia oszczędnościowo-kredytowe� Na ukształtowanie się wskazanych modeli 
kooperatyzmu wpływ miały zarówno uwarunkowania społeczno-ekonomiczne, 
jak i polityczne poszczególnych społeczeństw� Celem artykułu jest wskazanie 
uwarunkowań społeczno-politycznych rozwoju kooperatyzmu niemieckiego� 
Znaczące w tym zakresie jest omówienie dwóch głównych nurtów spółdziel-
czości niemieckiej, a mianowicie schulze-delitzschowskiego i raiffeisenowskiego� 
Koncentrując się na ideowym ich uzasadnieniu oraz na ich odrębnościach 
wynikających z zakresu działalności oraz form organizacyjnych, podejmę także 
kwestię roli politycznej obu typów kooperatyw, zwłaszcza w kontekście narodo-
wościowym�

WIELOWYMIAROWOŚĆ KOOPERATYZMU I JEGO CELE

Kooperatyzm niemiecki rozwijał się kilkutorowo i w różnych obszarach życia 
społeczno-gospodarczego� Pierwsze inicjatywy dające początek kształtowania się 
ruchu samopomocy podejmowano pod koniec lat 40� XIX wieku� Jego znaczący 
rozwój nastąpił w drugiej połowie XIX stulecia� Wraz z rozwojem ilościowym 
kooperatyw i  łączenia ich w związki, formowały się poszczególne kierunki 
działalności spółdzielczej� Nie oznaczało to jednak, że ruch ten kształtował się 
w wyniku harmonijnej współpracy wszystkich stowarzyszeń czy też powsta-
jących związków� Część kooperatyw nie zrzeszała się� Inne, działając lokalnie 
i łącząc się w związki o takim charakterze, ograniczały się do współdziałania 
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wewnątrzzwiązkowego� Powstające powszechne związki niemieckie, mające na 
celu jednoczyć ruch spółdzielczy, same podlegały wewnętrznym podziałom, 
głównie z przyczyn ideowych� Te ostatnie powodowały także powstawanie 
odmiennych nurtów w ramach określonego kierunku działalności spółdzielczej� 
Tak było w wypadku spółdzielczości bankowej� Wyznaczana ona była dwoma 
nurtami – schulze-delitzschowskim i raiffeisenowskim� Pierwszy z nich znajdo-
wał uzasadnienie w koncepcjach Hermanna Schulze-Delitzsch, w tym jego idei 
banków ludowych� Uznawane one były za stowarzyszenia pomocowe dla dzia-
łalności produkcyjnej� Ten rodzaj kooperatyw znajdował zwolenników głównie 
wśród średniozamożnych mieszczan podejmujących działalność wytwórczą� Dla 
przedstawicieli tej warstwy społecznej działalność stowarzyszeniowa stanowiła 
przede wszystkim metodę jednoczenia sił ekonomicznych, zwiększania możli-
wości produkcyjnych i konkurowania z potentatami przemysłowymi� 

Podobne nadzieje pokładano w działalności spółdzielczej na wsi� W wymiarze 
gospodarczym miała ona prowadzić do zwiększania możliwości produkcyjnych 
i wzmacniania ekonomicznego gospodarstw rolnych� Stowarzyszenia oszczęd-
nościowo-kredytowe postrzegano również jako kooperatywy pomocowe, w tym 
wypadku dla gospodarstw rolnych� Mimo tych zbieżności w postrzeganiu zadań 
kooperatyw wyznaczanych przez koncepcje H� Schulze-Delitzsch, idea banków 
ludowych wśród społeczności wiejskiej nie rozpowszechniła się� Większą popu-
larność zyskały kasy oszczędnościowo-kredytowe Friedricha Wilhelma Raiffe-
isena� Miały one zwolenników przede wszystkim wśród najuboższych chłopów� 
Dla F�W� Raiffeisena zadanie kooperatyw nie sprowadzało się jedynie do poprawy 
warunków egzystencjalnych ich członków� Równie ważny był wymiar moralny 
współdziałania� Pomoc wzajemną jako formę przezwyciężania egoizmu łączył 
jednocześnie z przesłankami religijnymi (urzeczywistnianiem chrześcijaństwa)� 
O ile H� Schulze-Delitzsch w swych poglądach nie eksponował tego wymiaru 
działalności stowarzyszeniowej, to dla Friedricha Wilhelma Raiffeisena, organi-
zatora wiejskiej spółdzielczości bankowej, miał on znaczenie równorzędne co 
wymiar ekonomiczny kooperatyw� Już choćby pod tym względem wyznaczał 
odmienny nurt ideowy spółdzielczości bankowej (zw� raiffeisenowskim)�

Na wewnętrzne podziały niemieckiego ruchu spółdzielczego wpływały nie 
tylko względy ideowe, ale także polityczne (resp� – ideologiczne)� Związane one 
były z kwestią akceptacji bądź negacji finansowej pomocy państwowej, włączania 
ruchu spółdzielczego w politykę germanizacyjną wobec mniejszości narodo-
wych, czy też politycznego łączenia spółdzielczości z ruchem robotniczym� Były 
to kwestie decydujące o autonomii ruchu spółdzielczego� Próbę łączenia celów 
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politycznych z celami kooperatyzmu podejmowali socjaldemokraci� Pragnęli oni 
włączyć działalność spółdzielczą w przeobrażenia stosunków społecznych, zno-
szących walkę klas drogą parlamentarną� Reprezentantem tego stanowiska był 
Ferdinand Lassalle ze swym planem (nawiązującym do rozwiązań francuskich) 
rozwoju stowarzyszeń wytwórczych dotowanych przez państwo� Na znaczącą rolę 
ruchu spółdzielczego w przekształcaniu systemu kapitalistycznego wskazywali 
także – pod koniec XIX wieku – Eduard Bernstein oraz Karl Kautsky� 

Na polityczno-narodowościowy wymiar spółdzielczości w Niemczech wpływ 
miała polityka germanizacyjna� Z perspektywy rządu dotowanie działalności 
spółdzielczej było formą wzmacniania niemczyzny i tym samym eliminowania 
mniejszości narodowych pod względem gospodarczym� Wśród mniejszości 
narodowych na terenach niemieckich w wieku XIX najliczniejszą grupę stanowili 
Polacy (w 1890 roku, była to społeczność licząca 3 mln z 49 428470 mieszkańców 
Rzeszy) (zob� Łuczak, 1984, s� 18, 21)� Byli to także Francuzi (220 tys�), Duńczycy 
(139 tys�), Litwini (122 tys�), Serbołużyczanie (120 tys�), Czesi (82 tys�), Walloni 
(11 tys�) (zob� Łuczak, 1984, s� 21)1� Z perspektywy mniejszości narodowych 
organizowany przez nich ruch spółdzielczy był formą obrony przed polityką 
germanizacyjną� Spółdzielczość w tym wypadku, łącząc kryteria gospodarcze 
z narodowościowymi, stanowiła pokojową formę oporu wobec polityki germa-
nizacyjnej zaborcy� Szczególnym tego wyrazem był polski ruch spółdzielczy� 

W POSZUKIWANIU DRÓG ROZWOJU  
SPÓŁDZIELCZOŚCI NIEMIECKIEJ

Ruch spółdzielczy w Niemczech poprzedzały idee i stowarzyszenia powstające 
już w pierwszych dziesięcioleciach XIX wieku w Wielkiej Brytanii i Francji� Na 
nich także koncentrowała się początkowo aktywność niemieckich aktywistów 
społeczno-gospodarczych� Podejmowali oni próby ich adaptacji, koncentrując się 
na możliwościach ich realizacji w niemieckich warunkach społeczno-gospodar-
czych� Znane i dyskutowane były, rozpowszechnione w ówczesnej Europie, kon-
cepcje Claude’a-Henriego de Saint-Simona, Charlesa Fouriera czy też Roberta 
Owena, ale także inne� Do popularyzacji koncepcji tych myślicieli przyczyniały 
się tłumaczenia ich prac na język niemiecki� Jednym ze zwolenników koncepcji 

1  Odrębną grupę mniejszościową, choć niepodlegającą germanizacji z racji utożsamiania się 
z narodowością niemiecką, stanowili Żydzi (570 tys�) (zob� Łuczak, 1984, s� 21)�
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R� Owena, a także angielskiej spółdzielczości spożywców, był Victor Aimé Huber, 
uznawany za pierwszego niemieckiego teoretyka ruchu spółdzielczego (zob� 
Hasselmann, 1971, s� 293, 295; Mercer, 1922, s� xxxv)� Próby zaszczepienia idei 
stowarzyszeń, wzorując się na koncepcjach angielskich, podejmował on w pierw-
szej połowie XIX wieku� Rozwiązanie problemów społecznych widział przede 
wszystkim w dobrej woli pomocy wzajemnej i opieki ze strony państwa� To ostat-
nie, jako konserwatywny monarchista, postrzegał jako monarchię socjalną (zob� 
Schmale, 2011, s� 39)� Zadanie wzajemnej pomocy przypisywał stowarzyszeniom� 
W rozwoju ich działalności upatrywał wsparcia ze strony państwa (zob� Schmale, 
2011, s� 41–42; Tugan-Baranowski, 1918, s� 62)� 

W kwestii poprawienia poziomu życia materialnego i duchowego robotni-
ków V�A� Huber wskazywał na konieczność zmiany ich warunków mieszka-
niowych� W 1848 roku w pracy Die Selbsthülfe der arbeitenden Klassen durch 
Wirthschaftsvereine und innere Ansiedelung, pozostając pod wpływem – choć 
nie bezkrytycznie – idei i działalności R� Owena, proponował budowę osiedli 
wspólnotowych� Nie chodziło mu jednak o zakładanie, na wzór gmin owenow-
skich, samowystarczalnych kolonii, lecz przede wszystkim o poprawę warunków 
mieszkaniowych klasy robotniczej (zob� Hasselmann, 1971, s� 295)� Przy tym 
miały to być wspólnoty tworzone przez sto rodzin robotniczych, zjednoczo-
nych w ramach osiedli przez kształtowanie relacji społecznych wynikających 
z dobrowolnej pomocy wzajemnej (i odwołujących się w swym postępowaniu 
do wartości chrześcijańskich) i w tym sensie autarkicznych (zob� Richter, 2011, 
s� 26; Wygodzinski, 2010, s� 62–63)� Jednocześnie jako entuzjasta pionierów 
roczdelskich� V�A� Huber propagował organizowanie stowarzyszeń spożywców 
według wzoru angielskiego�

Kontynuatorem propagowania spółdzielczości spożywców, jak i budownictwa 
spółdzielczego, był Eduard Pfeiffer� Zarówno idee V�A� Hubera, jak i doświad-
czenia angielskich kooperatyw spożywczych, a szczególnie wizyta w spółdzielni 
roczdelskiej w 1862 roku, utwierdziły E� Pfeiffera w przekonaniu o szczególnym 
znaczeniu spółdzielczości� Tej nie utożsamiał jedynie z możliwością poprawy 
egzystencji� Upatrywał w niej także metody reformowania społeczeństwa kapi-
talistycznego (zob� Hasselmann, 1971, s� 299)� Poglądy w tym zakresie wyraził 
m�in� w jednej z pierwszych swoich prac z 1863 roku Über Genossenschaftswe-
sen – Was ist der Arbeiterstand in der heutigen Gesellschaft? Und was kann 
er werden? Swoją działalnością E� Pfeiffer przyczynił się nie tylko do rozwoju 
spółdzielczości spożywców, ale także do rozkwitu budownictwa spółdzielczego� 
W latach 90� XIX stulecia zaangażował się w budowę osiedli mieszkaniowych 
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w Stuttgardzie� W mieście tym w 1864 roku założył także jedną z pierwszych 
spółdzielni spożywców, funkcjonujących na wzór angielski (zob� Milewski, 1910, 
s� 155)� 

Odmienne stanowisko względem koncepcji V�A�  Hubera w  kwestii nie 
tylko pomocy państwowej w działalności spółdzielczej, ale także jeśli chodzi 
o znaczenie stowarzyszeń spożywców, prezentował H� Schulze-Delitzsch� Choć 
nie negował ich znaczenia, to za najważniejsze dla kształtowania życia społeczno-
-gospodarczego uznawał stowarzyszenia rzemieślnicze (produkcyjne)� W ich 
organizowaniu wzorował się na rozpowszechnianych w tym czasie we Francji 
i Anglii stowarzyszeniach wytwórczych� W nich także upatrywał realnych moż-
liwości w konkurowaniu z przemysłem prywatnym� Postrzegał je za „wieńczące” 
działalność spółdzielczą, choć jednocześnie za najtrudniejszą formę kooperatyw� 
U podstaw ich powodzenia leżała bowiem kwestia umiejętności samopomocy 
w organizowaniu tej działalności przez samych zainteresowanych� Biorąc pod 
uwagę niepowodzenia francuskie, był przeciwnikiem pomocy ze strony państwa 
w dofinansowywaniu tego rodzaju przedsięwzięć�

Organizowanie stowarzyszeń wytwórczych wymagało w  przekonaniu 
H�  Schulze-Delitzscha zarówno umiejętności praktycznych we wspólnym 
zarządzaniu środkami produkcji, wspólnym podejmowaniu decyzji, prowa-
dzeniu rachunkowość itp�, a przede wszystkim zmiany relacji międzyludzkich, 
umożliwiających tworzenie wspólnot, których podstawą jest dobrowolna pomoc 
wzajemna� Stowarzyszenia spożywców uważał za jedne z najbardziej odpowied-
nich do ukształtowania tego rodzaju umiejętności i zachowań społecznych� 
Funkcję pomocową dla stowarzyszeń wytwórczych miały jednocześnie pełnić 
stowarzyszenia kredytowe oraz zaopatrzenia w materiały, a także stowarzyszenia 
wspólnej własności maszyn i urządzeń, czy też stowarzyszenia magazynowe� 
Miały one zapewnić, w jego przekonaniu, warunki powodzenia działalności 
wytwórczej� Tymi warunkami były tanie kredyty, nowoczesne maszyny, moż-
liwość zakupu materiałów (surowców) po cenach hurtowych, jak i organizacja 
sprzedaży wyrobów gotowych na dużą skalę (zob� Tucker, 1922, s� 61–62)� Jako 
liberał i pragmatyk (m�in� współzałożyciel w 1863 roku Partii Postępu – Deutsche 
Fortschrittspartei), H� Schulze-Delitzsch upatrywał w stowarzyszeniach wytwór-
czych możliwości poprawy sytuacji robotników� Miała ona nastąpić w wyniku 
przejmowania przez nich kapitału prywatnego jako współwłaścicieli tworzonych 
przedsiębiorstw oraz konkurencyjnego oddziaływania na przedsiębiorców pry-
watnych� Za główny czynnik przewagi konkurencyjnej produkcji spółdzielczej 
uznawał płacę� Lepsze warunki pracy i płacy w kooperatywach miały przyczynić 
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się do wzrostu wynagrodzeń za pracę w przedsiębiorstwach prywatnych� Za 
sprawiedliwe wynagrodzenie uznawał to, które stanowi formę udziału w zyskach 
przedsiębiorcy (zob� Tugan-Baranowski, 1918, s� 60)� W początkowym okresie 
popularyzowania działalności stowarzyszeniowej, tj� z końcem lat 40� XIX stu-
lecia, H� Schulze-Delitzsch koncentrował się na organizowaniu stowarzyszeń 
wytwórczych� W wyniku niepowodzeń ich działalności zainicjował powoływanie 
stowarzyszeń kredytowych (tzw� banków ludowych), które w drugiej połowie 
XIX wieku, podobnie jak wiejskie kasy oszczędnościowo-pożyczkowe F�W� Raif-
feisena, stały się najbardziej powszechnymi formami kooperatyw niemieckich� 
W ich cieniu pozostawała spółdzielczość rolnicza czy też spółdzielczość spo-
żywców� Ta ostatnia zwiększała liczbę swoich zwolenników z początkiem XX 
wieku (zob� Łuczak, 1984, s� 51)� Jej intensywny rozwój nastąpił po utworzeniu 
w 1903 roku Zentralverbandes deutscher Konsumgenossenschaften z inicjatywy 
i pod kierunkiem ideowym Heinricha Kaufmanna (zob� Bösche, 2011a, s� 45–54)� 

MODELE NIEMIECKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI  
OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ

Niemiecka spółdzielczość bankowa, rozpowszechniona w drugiej połowie XIX 
wieku, rozwijała się dwiema drogami� Pierwszą, jak wspomniałam, wyznaczył 
H� Schulze-Delitzsch, drugą F�W� Raiffeisen� Pierwszy z nich koncentrował się 
na działalności spółdzielczej wśród rzemieślników, drugi na organizowaniu 
stowarzyszeń samopomocy przez społeczność wiejską� Zasady funkcjonowania 
banków ludowych H� Schulze-Delitzsch, zakładanych głównie przez społeczność 
miejską, tak jak i wiejskich kas oszczędnościowo-kredytowych F�W� Raiffeisena 
ukształtowały się w wyniku działalności społeczno-politycznej ich pomysłodaw-
ców�

Kwestie poprawy sytuacji materialnej wśród rzemieślników stały się dla 
H� Schulze-Delitzscha szczególnie bliskie podczas jego przewodniczenia pracom 
komisji rządowej powołanej do tego celu� Jako polityk (wybrany w 1848 roku do 
Pruskiego Zgromadzenia Narodowego) nie pozostawał obojętny na problemy 
społeczno-gospodarcze� Z jego inicjatywy i zaangażowania powstawały koope-
ratywy mające na celu wzmocnienie działalności wytwórczej rzemieślników� 
Swoją działalnością polityczną przyczynił się także do przyjęcia ustawodawstwa 
regulującego funkcjonowanie spółdzielni� W 1849 roku podjął pierwsze próby 
organizowania w Delitzsch stowarzyszeń dla zaopatrzenia w surowce dla stolarzy 
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i szewców� Inicjatywy te jednak, tak jak i kolejne kończące się niepowodzeniami, 
utwierdziły go w przekonaniu, że najważniejszym problemem spółdzielczości 
produkcyjnej są zadłużenia kredytowe wynikające z braku funduszy na płynne 
prowadzenie działalności� Stąd też sposobem na uwolnienie się od pośredników, 
u których kupowano na kredyt, miały być zakładane stowarzyszeniowe kasy 
zaliczkowe (Vorschussvereine)� Pierwszą tego rodzaju była założona przez niego 
w Delitzsch w 1850 roku� Nie od razu jednak powstała wedle zasad, które w póź-
niejszym czasie stanowiły wzorzec dla innych� Reguły funkcjonowania tego sto-
warzyszenia H� Schulze-Delitzsch zmodyfikował pod wpływem założonego przez 
jego przyjaciela – Antona Bernhardiego2 – w tym samym roku, w Eilenburgu, 
stowarzyszenia kredytowego (Kreditverein)� Podstawą jego funkcjonowania 
była solidarna odpowiedzialność wszystkich członków� Zasadę tę przyjął także 
H� Schulze-Delitzsch w Vorschussvereine, choć z czasem została ona ograniczona 
(zob� Wojciechowski, 1930, s� 206)� 

Podstawą działalności banków ludowych (Volksbanks) – jak przyjął określać 
H� Schulze-Delitzsch stowarzyszenia oszczędnościowo-pożyczkowe – było kilka 
praktycznych zasad (zob� Schulze-Delitzsch, 1870, s� 13–15; Tucker, 1922, s� 48)3� 
Wychodząc z założenia, że stowarzyszenia są formą samopomocy, podstawą 
funkcjonowania banku ludowego była nie tylko konieczność członkostwa 
zainteresowanych oszczędzaniem czy też kredytami, ale ich solidarna poręka 
za udzielane pożyczki� Te przyznawano na krótkie okresy (zazwyczaj od 3–6 
miesięcy, a maksymalnie do 2–3 lat) (zob� Stefczyk, 2016, s� 58)� Przy tym 
kredytobiorca musiał być członkiem banku ludowego co najmniej 3 miesiące, 
nie mógł być karany za jakiekolwiek przestępstwo, nie mógł zalegać ze spłatą 
poprzedniej pożyczki, ani jako pożyczkobiorca, ani jako poręczyciel� Ponadto 
sytuacja materialna kredytobiorcy musiała być na tyle dobra, by pozwolić na 
spłatę zadłużenia (zob� Tucker, 1922, s� 49–50)� Warunkiem przystąpienia do 
członkowstwa była wpłata udziału� Obowiązywały także systematyczne wpłaty 
depozytów, jak i regularna spłata pożyczek� Przy tym dywidendy z udziałów 
powiększały w części oszczędności członków, w części zaś fundusz rezerwowy 
banku, przy zachowaniu zasady, iż zysk procentowy z udziałów nie przekra-

2  Stanisław Wojciechowski w swoim opracowaniu podaje nazwisko (bez imienia): dr Bernhardt 
(zob� Wojciechowski, 1930, s� 202)� Podobnie w pracy D�S� Tuckera i W� Wygodzinskiego (zob� Tucker, 
1922, s� 46–47; Wygodzinski, 2010, s� 58)� Natomiast Günther Ringle podaje: Anton Bernhardi (zob� 
Ringle, 2012, s� 12)�

3  Zob� projekt statutu dla stowarzyszeń kredytowych opracowany przez H� Schulze-Delitzsch 
(zob� Schulze-Delitzsch, 1870, s� 33–52)�
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czał stopy procentowej pożyczki (zob� Wojciechowski, 1930, s� 209)� W swojej 
działalności bank przyjmował zasady biznesowe, jeśli chodzi o oprocentowania 
pożyczek i oszczędności, a także wynagradzanie członków zarządu za wyko-
nywaną pracę� Początkowo zakres działalności banków ludowych obejmował 
średniozamożnych rzemieślników� Z czasem jednak stały się powszechnymi, 
zarówno jeśli chodzi o członkowstwo, jak i zasięg terytorialny działalności (zob� 
Wojciechowski, 1930, s� 203)� 

W tym czasie, gdy banki ludowe zdobywały swą popularność głównie wśród 
mieszczaństwa, równie dynamicznie powstawały wiejskie kasy oszczędnościowo-
-pożyczkowe F�W� Raiffeisena� Swoją działalność spółdzielczą rozpoczął on nie-
zależnie od H� Schulze-Delitzsch, choć jej początki datuje się w zbliżonym czasie 
(1846/1847) co twórcy banków ludowych� W pierwszym okresie działalności 
F�W� Raiffeisen koncentrował się na organizowaniu stowarzyszeń pomocowych 
dla ubogiej ludności wiejskiej (zob� Stefczyk, 2016, s� 10–14)�

Działalność F�W�  Raiffeisena, tak jak i  zakładanych z  jego udziałem 
kooperatyw, miała z założenia wymiar materialny (ekonomiczny) i duchowy� 
W wymiarze ekonomicznym było to dążenie do poprawy życia materialnego 
ludzi niezamożnych (w szczególności poprawy egzystencji ubogich społeczności 
wiejskich)� Wymiar duchowy sprowadzał się do negowania egoizmu i podejmo-
wania działalności przede wszystkim z pobudek altruistycznych, dla których 
F�W� Raiffeisen znajdował uzasadnienie w wartościach chrześcijańskich (zob� 
Stefczyk, 2016, s� 16–17)� Pierwsze stowarzyszenia, zakładane z jego inicjatywy 
z końcem lat 40� XIX wieku, miały jednak bardziej charakter filantropijny niż 
samopomocowy� 

Rozpowszechnienie się idei banków ludowych H� Schulze-Delitzscha przy-
czyniło się do zmiany profilu inicjowanych stowarzyszeń przez F�W� Raiffeisena� 
Przybrały one formę spółdzielczych kas oszczędnościowo-pożyczkowych – Spar 
und Darlehnskassen-Vereine� Z założenia miały one prowadzić do poprawy mate-
rialnego i moralnego poziomu życia członków� Podstawową regułą było działanie 
wedle chrześcijańskiej miłości bliźniego (zob� Stefczyk, 2016, s� 16)� Realizacji 
tego celu miało sprzyjać zakładanie stowarzyszeń obejmujących członkowstwem 
jedną gminę lub parafię� Wzajemna znajomość członków i zaufanie dawały pod-
stawy dla solidarnego poręczenia przy udzielaniu pożyczek� Te przyznawano 
w zależności od sporządzonej umowy obejmującej warunki spłaty na różne 
okresy� W początkowym okresie działalności stowarzyszenia zazwyczaj były to 
pożyczki krótkoterminowe, tj� ze spłatą do jednego roku (spłata jednorazowa) 
lub do maksymalnie pięciu lat z rozłożeniem na raty� Maksymalny czas spłaty 
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kredytu wynosił 10 lat w kasach o rozwiniętej działalności (zob� Stefczyk, 2016, 
s� 42)� Przy tym zabezpieczeniem od ryzyka wynikającego z solidarnego poręcze-
nia była konieczność uzasadnienia przez pożyczkobiorcę właściwego wykorzy-
stania pożyczonych środków finansowych i możliwości ich spłaty, przy akceptacji 
jednego lub więcej poręczycieli� Wprowadzono także jawność nadzoru zarządu 
– działającego bez wynagrodzenia (oprócz kasjera), z zachowaniem wspólnej 
odpowiedzialności za gwarancję zwrotu pożyczki – nad wykorzystywaniem 
udzielonego kredytu i zmiany sytuacji gospodarczej kredytobiorcy� Kolejnym 
zabezpieczeniem była reguła tworzenia funduszu rezerwowego powstającego 
z oprocentowania pożyczki (zob� Stefczyk, 2016, s� 23)� W przeciwieństwie do 
zasad funkcjonowania banków ludowych H� Schulze-Delitzscha F�W� Raiffeisen 
był niechętny zasadzie wpłacania udziałów członkowskich oraz podziału zysku 
dla członków� Jednakże ze względu na wymogi ustawowe obowiązujące od 1868 
roku, dotyczące obowiązku uiszczania wkładów członkowskich, stanowiły one 
niskie kwoty (w zależności od przyjętej statutem w danym stowarzyszeniu)� 
Natomiast co do kwestii oszczędności zalecał on, by te można było gromadzić 
systematycznie niskimi wpłatami nie tylko członków, ale także dokonywanych 
przez wszystkich mieszkańców danej gminy, na terenie której funkcjonowało 
stowarzyszenie (zob� Stefczyk, 2016, s� 27, 32, 36)� Przy tym działalność poszcze-
gólnych kas nie oznaczała ich wzajemnego izolowania się� W obrębie regionów 
powstawały tzw� kasy centralne� Tworząc rozległą sieć powiązań, lokalne spół-
dzielnie raiffeisenowskie wzmacniały w ten sposób pozycję względem, jeśli już 
nie konkurujących to, co najmniej opozycyjnych, banków ludowych H� Schulze-
-Delitzsch� 

POLITYKA II RZESZY A MOŻLIWOŚCI ROZWOJU  
SPÓŁDZIELCZOŚCI NIEMIECKIEJ

Korzystne warunki dla rozwoju kooperatyzmu (o ile tak można powiedzieć, 
pomijając nędzę, która była czynnikiem zasadniczym jego powstania) w Niem-
czech wynikały, jak można sądzić, z układu sił politycznych, w tym polityki 
względem ruchu robotniczego, kierunków jego ewolucji, ukształtowania się 
nurtu socjaldemokratycznego, a  także rozwoju gospodarczego� Ten ostatni 
zintensyfikował się po zwycięskiej wojnie z Francją w 1870 roku� Na ten stan 
wpłynęło wysokie dofinansowanie budżetu państwa w wyniku kontrybucji 
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przez przegraną Francję, jak i możliwość eksploatacji złóż, czy też inwestycji 
gospodarczych na ziemiach Alzacji i Lotaryngii odebranych Francuzom� 

Ustanowienie w 1871 roku, po kilkuletnim procesie łączenia ziem niemiec-
kich, II Rzeszy i prowadzenie „żelaznej” polityki przez Otto von Bismarcka, 
przyczyniało się do dynamicznego budowania potęgi gospodarczej i militarnej 
państwa� W konsekwencji z kraju rolniczo-przemysłowego, opóźnionego gospo-
darczo względem Anglii i Francji, Niemcy przekształciły się w kraj przemysłowy 
jeszcze w drugiej połowie XIX wieku (stając się początkiem wieku XX drugą po 
USA potęgą przemysłową świata)� Znamienną formą powstających przedsię-
biorstw tamtego czasu były spółki akcyjne i kartele� Ich dynamiczny rozwój, tak 
jak i ogólny rozkwit gospodarczy, nie oznaczał jednak, że nie występowały okresy 
kryzysu gospodarczego� Załamania w latach 1873–1874, 1883–1886, 1891–1894, 
choć nie hamowały ogólnego tempa wzrostu gospodarczego, w swoich skutkach 
dotykały szczególnie klasę robotniczą (zob� Łuczak, 1984, s� 8, 12–13, 25)� Spadek 
produkcji oznaczał bankructwo przedsiębiorstw, a w konsekwencji wzrost bezro-
bocia i pogarszanie się sytuacji materialnej utrzymujących się z pracy najemnej� 
Przy tym nie tylko zmieniały się nastroje społeczne, ale także cele polityczne�

Ogólny rozwój gospodarczy, jak i rola państwa w kształtowaniu gospodarki 
przez dysponowanie częścią gałęzi przemysłu, kopalń czy kolei, stopniowo powo-
dowały zwiększanie wpływów politycznych przez klasy dysponujące kapitałem� 
Dominujące wpływy we władzy w Rzeszy należały do burżuazji i junkierstwa 
(zob� Łuczak, 1984, s� 14)� Wzrost potęgi ekonomicznej Niemiec oznaczał także 
dążenia imperialne, w tym zdobywanie kolonii, jak i militaryzację kraju� Zmiany 
gospodarcze wpływały również na zmianę struktury społeczeństwa� Poza przyro-
stem liczebnym ludności zmieniała się struktura zawodowa� Zwiększyła się liczba 
utrzymujących się z pracy najemnej w przemyśle, rzemiośle i usługach (zob� 
Łuczak, 1984, s� 27)� Powiększająca się liczebnie klasa robotnicza doświadczała 
ograniczeń praw i złego traktowania przez właścicieli zakładów pracy� Drogą były 
strajki i demonstracje, ale także ruch związkowy wspierany przez Socjalistyczną 
Partię Robotniczą Niemiec (Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands – SAPD4), 
powstałą w 1875 roku w wyniku zjednoczenia Powszechnego Niemieckiego 
Związku Robotniczego (Allgemeiner Deutscher Arbeiterverein – ADAV – las-
salczyków) i Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej (Sozialdemokratische 
Arbeiterpartei – SDAP – eisenachczyków)� Przyjęty program (zw� gotajskim) 

4  Od 1890 roku – Socjaldemokratyczna Partia Niemiec (Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
– SPD)�
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obejmował postulaty partii dotyczące m�in� tworzenia stowarzyszeń wytwórczych 
w przemyśle i rolnictwie z pomocą państwa5� Była to koncepcja przejęta przez 
F� Lassalle’a z doświadczeń francuskich i idei Philippe’a Bucheza oraz Louisa 
Blanca� 

Jednoczenie sił związków zawodowych z  partią robotniczą stwarzało 
zagrożenie dla prowadzonej polityki Otto von Bismarcka� Skutkowało to wpro-
wadzeniem antysocjalistycznych regulacji prawnych obowiązujących w latach 
1878–1890 (zob� Koberdowa, 1976, s� 148–149)� W konsekwencji nastąpił zakaz 
rozpowszechniania treści socjalistycznych, zgromadzeń i tworzenia stowarzy-
szeń tego nurtu� Przeprowadzano aresztowania i wysiedlenia osób związanych 
z ruchem robotniczym� Wprowadzono także nadzór policyjny związków zawo-
dowych� Działania te wprawdzie osłabiały ruch robotniczy, lecz nie oznaczały 
końca dążeń do poprawy warunków materialnych, których podstaw upatrywano 
w przychylnym ustawodawstwie� W wyniku strajków, ale przede wszystkim 
w wyniku polityki Bismarcka, mającej złagodzić antyrządowe nastroje wśród 
robotników i izolować ich od wpływów socjalistów, podjęto reformy społeczne� 
W 1878 roku ustawowo wprowadzono pierwsze ograniczenia pracy dzieci� 
W 1883 roku przyjęto ustawę o obowiązkowych ubezpieczeniach chorobowych, 
w 1884 roku o ubezpieczeniach od nieszczęśliwych wypadków, w 1889 roku 
o ubezpieczeniach na starość i w razie inwalidztwa (zob� Koberdowa, 1976, 
s� 149)� W tymże roku weszła także w życie ustawa o spółdzielczości (Gesetz 
betreffend die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften)� Była ona w pewnej mie-
rze kontynuacją, po wcześniej obowiązującej w Prusach od 1867 roku, powstałej 
m�in� z inicjatywy i w wyniku angażowania się, w tym przygotowania projektu 
przez H� Schulze-Delitzscha (zob� Bösche, 2011b, s� 56–66)� Sytuacja ta wpłynęła 
na wzmacnianie się ruchu spółdzielczego�

Świadczenia socjalne gwarantowane przez państwo nie oznaczały ostatecz-
nego rozwiązania problemów klasy robotniczej, choć niewątpliwie zmieniały 
nastroje społeczne� Złe warunki pracy i płacy były nadal przyczyną strajków� 
Przedsiębiorcy, broniąc własnych interesów, reagowali na żądania strajkujących 
tzw� lokautami� Polegały one na czasowym zamykaniu fabryk i natychmiasto-
wym zwalnianiu wszystkich pracowników (działania te nasilały się szczególnie 
w pierwszych latach XX wieku)� Inną drogą, prócz strajków, dla zmiany sytuacji 

5  W kwestii tej Karol Marks stwierdził (podejmując krytykę programu): „Co się tyczy jednak 
obecnych stowarzyszeń spółdzielczych, to mają one wartość jedynie o tyle, o ile są niezależnym 
tworem robotników, nie protegowanym ani przez rządy, ani przez burżuazję” (Marks, 1947, s� 415)�
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robotników były inicjatywy wpłynięcia na zmianę regulacji prawnych drogą 
parlamentarną� W wyniku tych działań następowało, choć powolne, ograniczanie 
czasu pracy� Z końcem lat 70� XIX wieku czternastogodzinny dzień pracy skró-
cono ustawowo do dwunastogodzinnego� W 1891 roku prawnie ograniczono czas 
pracy kobiet i dzieci� Było to odpowiednio 11 godzin dla kobiet i 10 dla dzieci 
z zakazem ich zatrudniania w nocy� Uchwalono także, przysługujący wszystkim 
robotnikom, dzień wolny w niedzielę (zob� Łuczak, 1984, s� 60)� 

Obronę robotników, drogą legalnej działalności politycznej, przyjęła sobie za 
cel Socjaldemokratyczna Partia Niemiec (Sozialdemokratische Partei Deutsch-
lands – SPD – do 1890 roku jako SAPD)� Legalność działań socjalistów została 
przywrócona po odrzuceniu w 1890 roku przez parlament niemiecki przedłuże-
nia ustawy antysocjalistycznej i ustąpieniu Bismarcka z funkcji kanclerza Rzeszy� 
Przyjęty w 1891 roku przez SPD program (zw� erfurckim) objął m�in� postulaty 
powszechnego prawa wyborczego, równych praw i obowiązków dla wszystkich, 
nadzoru nad warunkami pracy w przedsiębiorstwach, ośmiogodzinnego czasu 
pracy, swobody stowarzyszania się i zgromadzeń, bezpłatnej edukacji� Program 
ten stanowił podstawę działalności parlamentarnej SPD, z czasem odrzucającej 
rewolucjonizm i upatrującej wyparcia kapitalizmu w zmianach pokojowych� 
Kierunek ten nadawał głównie E� Bernstein� Niemniej jego rewizjonistyczne 
poglądy przyczyniły się do wyłonienia frakcji opozycyjnej względem prezen-
towanej przez niego, a mianowicie skrajnie lewicowej (rewolucyjnej) na czele 
z Karlem Liebknechtem (i Różą Luksemburg), jak i centrowej, reprezentowanej 
przez K� Kautsky’ego� Zarówno E� Bernstein, jak i K� Kautsky upatrywali w spół-
dzielczości możliwość realizacji celów zakładanych przez socjaldemokrację� Inną 
kwestią były realne możliwości działania SPD i kształtowania się rzeczywistości 
społeczno-politycznej w XX wieku�

POMOC RZĄDOWA A NEUTRALNOŚĆ POLITYCZNA RUCHU 
SPÓŁDZIELCZEGO (UWAGI KOŃCOWE)

Wzrost liczby stowarzyszeń i rozwój ich działalności w drugiej połowie XIX 
wieku umożliwiało i regulowało prawo spółdzielcze z 1889 roku� Regulacje 
prawne wpływały również na zwiększanie się liczby członków kooperatyw� 
W 1896 roku wprowadzono bowiem kary finansowe za sprzedaż produktów 
osobom niebędącym członkami danej spółdzielni (zob� Krzywicki, 1903, 
s� 174)� W konsekwencji, przykładowo, średnia liczba członków przypadająca 
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na jedno stowarzyszenie spożywców spośród 1372 funkcjonujących w 1899 roku 
wynosiła 842 osoby (zob� Krzywicki 1903, s� 174)6� Przy tym należy dodać, że 
spółdzielczość niemiecka była wzmacniana przez państwo, nie tylko pod wzglę-
dem prawnym, ale także finansowym� Rząd niemiecki udzielał spółdzielniom 
działającym w związkach dotacji za pośrednictwem powoływanych instytucji 
rządowych� Jedną z ważniejszych była utworzona w 1895 roku Pruska Centralna 
Kasa Spółdzielcza (Preußische Zentralgenossenschaftskasse)� W pomocy rządowej 
należałoby upatrywać przede wszystkim gospodarczego wzmacniania spółdzielni 
niemieckich, przyczyniającego się do eliminowania podobnych inicjatyw wśród 
mniejszości narodowych� Był to także sposób na włączenie uboższych warstw 
społeczeństwa w rozwój gospodarczy, co niewątpliwie łagodziło napięcia spo-
łeczne i zapobiegało narastaniu nastrojów rewolucyjnych� 

Oddziaływanie polityczne na kooperatyzm niemiecki szczególnie znaczące 
było w wypadku spółdzielczości rolniczej, w tym kas F�W� Raiffeisena� O ile 
banki ludowe funkcjonowały jako stowarzyszenia samopomocowe, bez finan-
sowej pomocy rządowej, to spółdzielnie raiffeisenowskie korzystały z funduszy 
rządowych� Była to pomoc udzielana w formie tanich kredytów z Pruskiej 
Centralnej Kasy Spółdzielczej za pośrednictwem związków, w ramach których 
działały� Związki natomiast, mając prawo rewizji działalności poszczególnych 
spółdzielni (zob� Świtalski, 1971, s�  64; Nennhaus, 1919, s�  10–11, 58–59), 
kontrolowały wypłacalność finansową poszczególnych kooperatyw� Założony 
przez F�W� Raiffeisena w 1877 roku w Neuwied związek Anwaltschaftsverband 
ländlicher Genossenschaften dotowany był również z funduszy państwowych 
(zob� Świtalski, 1971, s� 65)� Tego rodzaju poparcie rządowe dla kas F�W� Raif-
feisena wpływało wprawdzie na ich rozwój i popularyzację, ale prowadziło do 
ich upolitycznienia� W tym ostatnim wypadku było to włączanie spółdzielczości 
w rządowy plan germanizacji� Związki spółdzielcze, jak i same spółdzielnie 
niemieckie, funkcjonujące na terenach zaborczych, dotowane przez państwo, 
za cel swej działalności przyjmowały umacnianie niemczyzny� Tego rodzaju 
praktyki miały miejsce w Wielkopolsce, Prusach Wschodnich i na Pomorzu (zob� 
Świtalski, 1971, s� 65)� Z tych też względów kasy F�W� Raiffeisena nie zyskały 
w zaborze pruskim akceptacji wśród organizatorów spółdzielczości polskiej 

6  Dane, jak podaje L� Krzywicki, dotyczą stowarzyszeń spożywców należących do Powszechnego 
Związku Samopomocowych Niemieckich Spółdzielni Pracowniczych i Gospodarczych (Allgemeiner 
Verband der auf Selbsthilfe Beruhenden Deutschen Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften)�
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(zob� Świtalski, 1971, s� 65)� Wzorowano się natomiast na bankach ludowych 
H� Schulze-Delitzsch� 

Zarówno próby przypisywania działalności spółdzielczej roli szermierza 
w walce klasowej, jak i oddziaływania politycznego na kooperatyzm przez rzą-
dowe wsparcie finansowe nie, zyskały powszechnej akceptacji kooperatystów� 
Choć inną kwestią pozostaje fakt, że tego rodzaju działania realizowane były 
w praktyce politycznej w wieku XIX czy też XX� Niemniej ani walka klasowa, ani 
pomoc państwa, lecz neutralność polityczna i autonomia stanowią wyznacznik 
kooperatyzmu jako drogi kształtowania społeczeństwa ludzi wolnych i organi-
zujących się dobrowolnie dla dobra wspólnego� 
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Kamil Pietrasik* 

o faktycznej liczbie muzułmanów w Rosji, 
mówiąc, iż brak jest dostępnych statystyk. 
Szacunki wahają się od 12 do 20 milionów, 
chociaż według większości komentatorów 
prawidłowa liczba to około 16 milionów. 
Jednak pomimo tej znaczącej obecności 
ogólny obraz Rosji jest słowiański, chrze-
ścijańsko-prawosławny. Z kolei inne gru-
py w ocenie S. Merati, w tym muzułmanie, 
są często postrzegane jako raczej odręb-
ne mniejszości, zwłaszcza przez obserwa-
torów spoza Rosji. W dalszej części wstępu 
autorka scharakteryzowała muzułmanów 
oraz islam w Rosji, podając ich uwarunko-
wania, przy jednoczesnym wskazaniu uży-
tych w tej pracy metod badawczych. Autor-
ka, podejmując się niniejszego tematu, wy-
brała następujące techniki badawcze: anali-
zę źródeł tekstowych lub socjopolitycznych 
analiz z pozytywnym rezultatem. Główny-
mi źródłami tej książki była analiza tekstów 
w językach rosyjskim, a także angielskim. 
W języku rosyjskim na temat islamu rosyj-
skiego, autorstwa autorytetów z najdalszych 

Islam w Rosji jest od 1991 roku, czyli po 
upadku Związku Sowieckiego, religią naj-
szybciej rozwijającą się na tym obszarze, 
a także najczęściej badaną przez naukow-
ców nie tylko rosyjskich, ale także spo-
za Rosji. Również m.in. badaczka Simona 
E. Merati, która specjalizuje się w sprawach 
dotyczących Rosji, Azji Centralnej oraz 
Kaukazu, spróbowała skupić się w swoich 
badaniach na uwarunkowaniach muzuł-
manów w Rosji. Stała się tym samym au-
torką bardzo ciekawej w mojej ocenie pra-
cy dotyczących wyznawców islamu w Rosji 
za prezydentury Borysa Jelcyna czy Władi-
mira Putina.

Autorka słusznie na początku wstę-
pu wzmiankowała, iż według szacunków 
w Rosji mieszka 16 milionów muzułma-
nów, zaś islam jest drugą najważniejszą re-
ligią w kraju, po chrześcijańskim prawosła-
wiu. S. Merati nie omieszkała wspomnieć 

* Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Między-
narodowych i Politologicznych.
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zakątków świata, instytucji religijnych, śro-
dowisk akademickich, społeczności lokal-
nych, mediów publicznych i niezarejestro-
wanych, podziemnych grup. Analizowane 
źródła zostały wydane zarówno w formie 
drukowanej (książki, czasopisma, czasopi-
sma i gazety), jak i w formie elektronicz-
nej (w tym między innymi oficjalne strony 
internetowe władz religijnych czy publicz-
nych, gazet, kanałów telewizyjnych i blo-
gów). Zakończeniem rozszerzonego wstępu 
są m.in. stwierdzenia, które mówią, iż od-
rodzenie panturkizmu (szczególnie w Ta-
tarstanie) było powszechnym i popularnym 
zjawiskiem w następstwie upadku Związ-
ku Sowieckiego w 1991 roku. Różnoraką 
zachętę, którą rosyjscy muzułmanie często 
otrzymywali ze strony Turcji i Iranu, często 
interpretowały zarówno władze państwo-
we, jak i komentatorzy, jako zbędne, obce 
ingerencje w wewnętrzne sprawy Rosji. Ko-
lejnym rozdziałem jest The Identity of Mu-
slims of Russia, w którym autorka skupia 
się między innymi na przedstawieniu geo-
grafii wyznawców islamu w Rosji. Warto 
wskazać, iż rozdział ten został poświęco-
ny głównie okresowi postsowieckiemu, ale 
także autorka pochyliła się nad omówie-
niem wyrażenia „rosyjska idea”, który w jej 
ocenie odnosi się do ogólnej konceptuali-
zacji rosyjskiej tożsamości wypracowanej 
w XIX i XX wieku. Mówiąc dokładniej, ów 
pomysł jest tytułem bardzo istotnego eseju 
rosyjskiego filozofa Nikołaja Aleksandrowi-
cza Bierdiajewa, opublikowanego w 1946 r., 
w którym zaprezentowano koncepcje mają-
ce za pomocą chrześcijaństwa skonsolido-

wać rozległe i różnorodne Imperium Rosyj-
skie.  

W kolejnym rozdziale Muslims of Rus-
sia Communities autorka skupia się na 
omówieniu konfrontacji między wyznaw-
cami prawosławia a islamu na terytorium 
Federacji Rosyjskiej, ale także w wybra-
nych przez nią regionach tego kraju, przy-
bliża np. sytuację muzułmanów w Kauka-
zie Północnym. Następny rozdział Russia’s 
Islamic Religious Institutions and the State 
to pochylenie się głównie nad kwestiami or-
ganizacji muzułmańskich oraz ich stosun-
kiem względem prawosławnych organiza-
cji religijnych. Rozbrzmiewa pytanie, jakie 
jest znaczenie religii w oczach rządu rosyj-
skiego. 

Islam and Security in Russia to rozdział, 
w którym spróbowano zobrazować w dość 
prosty sposób zagrożenie fundamentali-
stów islamskich i grup radykałów muzuł-
mańskich dla bezpieczeństwa Federacji Ro-
syjskiej. Kolejny rozdział Islam, Terrorism, 
and Revolution in Russia jest nieco podob-
ny do poprzedniego, lecz tak naprawdę jest 
to ukazanie wpływu zjawiska terroryzmu 
na Federację Rosyjską oraz na wyznawców 
islamu w tym kraju. Ciekawe jest to, iż au-
torka dokonała konfrontacji między poli-
tyką a islamem oraz terroryzmem. Przed-
ostatni rozdział The Role of Islam in Russia’s 
Geopolitical Vision oznacza wskazanie, iż is-
lam odgrywa w rosyjskiej polityce i strategii 
geopolitycznej ogromną rolę, gdyż władze 
rosyjskie, utrzymując pozytywne stosunki 
ze środowiskami i przedstawicielami mu-
zułmańskimi, mają dobre relacje z krajami 
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muzułmańskimi - jak autorka wskazuje - 
m.in. z: Islamską Republiką Iranu, Tadży-
kistanem. Poruszone zostały również moty-
wy panturkalizmu i panislamizmu, które po 
ich ponownym rozkwicie w latach 90. XX 
wieku straciły na popularności na obszarze 
rosyjskim, jednak mimo to są zauważalne 
w życiu społeczności muzułmańskich i tym 
samym mogą po pewnym czasie oczekiwa-
nia pojawić się ze zdwojoną siłą.

Warto nadmienić, iż w  rozdziale tym 
autorka poświęciła swoją analizę podej-
ściu Federacji Rosyjskiej wobec muzułma-
nów z Półwyspu Krymskiego po jego anek-
sji. Natomiast w ostatnim rozdziale Conc-
lusions w omawianej pracy naukowej au-
torka nakreśla dla przyszłych badaczy, któ-
rzy podejmą się badania nad tą problema-
tyką, wskazówki oraz sugeruje, na co nale-
żałoby zwrócić uwagę podczas prowadzenia 
badań, a także w jaki sposób je prowadzić.

W recenzowanej pracy naukowej można 
napotkać zauważalny błąd. Otóż po prze-
czytaniu opisu wydarzeń, sytuacji, jak np. 
debaty w programie prowadzonym przez 
Władimira Sołowjewa Poedinok, można 
wywnioskować, iż chodzi w niej o Władi-
mira Żyrinowskiego, lidera Liberalno-De-
mokratycznej Partii Rosji, a nie – jak po-
dała autorka w środku pracy oraz w  in-
deksie osób, wydarzeń i innych istotnych 

kwestii dotyczących poruszanej proble-
matyki – Giennadija Żyrinowskiego. Jed-
nak ów błąd absolutnie w ocenie autora re-
cenzji nie wpływa znacząco na wartość re-
cenzowanej pracy Simony E. Merati, albo-
wiem badacze Wschodu, systemu politycz-
nego w Rosji czy historii państwa rosyjskie-
go/sowieckiego wiedzą, iż osoba Giennadi-
ja Żyrinowskiego nie istnieje (bynajmniej, 
jeśli chodzi o świat polityki i aspekty histo-
ryczne). Recenzowana książka prezentuje 
niezwykle ciekawe spostrzeżenia nad wie-
loma ważnymi zagadnieniami dotyczącymi 
islamu w Rosji, a także jego wyznawców na 
obszarze nie tylko rosyjskim, ale również 
w kontekście historycznym w republikach 
sowieckich (chociażby środkowoazjatyc-
kie republiki związkowe). Walorem pracy 
jest trafny – dokonany przez autorkę – wy-
bór źródeł oraz ocena ich znaczenia w sto-
sunku do innych źródeł oraz kontekstów: są 
to dwa główne wyzwania związane z anali-
zą, która była istotną przesłanką podjętych 
w tej pracy rozważań. Recenzowana praca 
jest cennym źródłem dla ekspertów kwe-
stii wschodnich, religioznawców czy na-
ukowców, zajmujących się kwestiami doty-
czących islamu i muzułmanów, albowiem 
może stanowić skuteczne rozszerzenie wie-
dzy na temat historycznych oraz aktualnych 
losów muzułmanów w Rosji.


