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Peculiarities of Power Transformation  
in the Modern Georgia
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Abstrac t The most significant technological processes which began from the 2nd half of the 20th 
century and were followed by a significant increase of the role of information, changes 
in all areas of social life, led to transformation of power relations. The above-mentioned 
phenomenon was demonstrated by introduction of social media, enhancement of mecha-
nisms of social involvement in the decision-making process and introduction of electronic 
democracy. 

There is a difference of opinions in connection with the above-mentioned transformation 
results among the modern scientists which is expressed in the form of narratives of „cyber 
optimist” and „cyber pessimist” researchers. In this regard, peculiarities of power transfor-
mation in Georgia and its socio-political results are addressed in the article. 

Właściwości transformacji władzy we współczesnej Gruzji

S łowa k luczowe władza, społeczeństwo informacyjne, merytokracja, media społecznościowe, media 
elektroniczne

Abstrak t Najważniejsze procesy technologiczne, które rozpoczęły się w drugiej połowie XX wieku, 
wynikający z nich znaczący wzrost roli informacji oraz zmiany we wszystkich obszarach 
życia społecznego doprowadziły do transformacji stosunków władzy. Zjawisko to objawia 
się użyciem mediów społecznościowych, wzmocnieniem mechanizmów zaangażowania 
społecznego w proces decyzyjny i wprowadzeniem demokracji elektronicznej.

Wśród współczesnych naukowców nie ma zgody w kwestii oceny wskazanych zmian – ba-
dacze dzielą się na cyberoptymistów i cyberpesymistów. Z takiej perspektywy w artykule 
omówiono specyfikę transformacji władzy w Gruzji i jej efekty społeczno-polityczne.
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Introduction
The technological processes, development of information communication networks and 
a significant increase of the role of information which began from the 2nd half of the 20th cen-
tury, served as the basis for significant changes in all areas of social life, including transforma-
tion of power relations. In this regard, practical examples of various countries are interesting. In 
professional literature, we often find reviews of cases of developed countries, which is natural, 
however, from scientific point of view, examples of other countries with various levels of devel-
opment are also interesting. In this respect, the case of Georgia may be interesting, because it is 
a former post-Soviet country which has taken the path of European integration. 

In this article, we will attempt to show peculiarities of power transformation in Georgia and 
its socio-political results. 

Methodology 
The empirical database for obtaining information about the issues to be studied is based on 
qualitative research methods, in particular, analysis of document and in-depth interviews. It 
should be mentioned from the beginning that a qualitative research has specific restrictions, 
which excludes review of data from quantitave and percentage prospective; the above restriction is 
solved in this survey using secondary data, which were obtained based on various administrative 
and scientific sources. 

Within the framework of the survey, study of the target segment was conducted using in-
depth interviews. 18 interviews here conducted in total.

The survey respondents were divided into three main target groups:
 – media experts,
 – politologists and sociologists,
 – “electronic democracy” experts and civil activists. 

Such segmentation of respondents is predetermined by the specific nature of issues to be 
studied. In particular, the issue of power transformation has been studied from the perspective of 
meritocracy, social media and electronic democracy; accordingly, the opinion of experts of the 
above areas better demonstrates the practical aspects of the problem to be studied.

Reports and ratings of the following international, governmental and non-governmental or-
ganizations on the current condition of electronic involvement, media and Internet freedom in 
Georgia were obtained and analyzed during the research process: “Freedom House”, ITU, CRRC, 
IDFI, E-participation in Georgia (eparticipationge.wordpress.com), Data Exhange Agency  
(dea.gov.ge), Citizen’s Portal – My Electronic Government (my.gov.ge) etc.

Peculiarities of power transformation 
First of all, it should be mentioned that the idea of transformation is related to the formation of 

“information society” (Masuda, 1980) and is demonstrated in several directions. It is primarily 
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expressed in the function of granting power to information which implies expansion of spheres of 
influence of information and making it the most significant management resource. Information 
serves as the basis for improvement of the existing and new products and services, defines 
effectiveness of socio-cultural and management processes, therefore, information, as a resource, 
has gained the characteristics of capital (Castells, 2006). In this context, it is important that the 
education has also changed its character, nature and development strategy. It is rapidly updated 
in accordance with the changeable world and is transformed considering new needs.

One of the main peculiarities of informational society is the existence of a qualitatively 
different elite which consists of information workers and technocrats; therefore, we obtain 

“meritocratic” (Castells, 2006) governance where knowledge and possession of information 
represent the strategic resources for exercising power. The above layer of society is able to be 
adaptable to social changes which are common for informational society. Representatives of the 
new elite have started playing a leading role in formation and analysis of public opinion which 
preconditions their power advantage (Webster, 2006, p. 114–115).

Accordingly, not the one who possesses huge military force or wealth but the one who pos-
sesses and correctly disposes informational capital is dominating in the modern, i.e. information-
al society. Therefore, in this epoch, knowledge becomes the basis of power which qualitatively 
changes the nature of power. 

The above characteristic represents one of the main indicators for describing the power trans-
formation in informational society and qualitatively differs from all power resources previously 
existing in the history of the humankind (Webster, 2006, p. 37). Therefore, elite is institutional-
ized and is subject to permanent renewal. Accordingly, from this point of view, it is rather inter-
esting to what extent the Georgian society meets the criteria of informational epoch.

The “meritocratic” governance model opposes the harmful practices existing in the post-
-Soviet countries, such as nepotism, oligarchy, clan governance etc. So, the human resources se-
lected based on “meritocratic” principles are considered as one of the preconditions of political-
-economic development of the state. 

Peculiarities of elite formation in Georgia are significantly related to the Soviet past where 
clan loyalty and informal relations represented the most significant factor of becoming part 
of the elite. According to the data of in-depth interviews, the dominating assessment made by 
respondents is that the above tendency continues and the present Georgian elite is clan-based; 
and informal relations, belonging to a specific clan, loyalty to the senior, and not the qualification, 
represent the most significant factors of becoming part of the elite.

The respondents look for the reasons of the current situation in the Soviet past and in the men-
tality of the Georgian society established under its influence. The Soviet past played a significant 
role in formation of cultural characteristics of society together with other factors and facilitated 
formation of mentality for which informal relations, clan system, nepotism, etc., are common. 

The role of informal relations is so significant in achievement of success that in some cases 
even the baptismal service performed according to the Christian procedure does not have 
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religious functions, but serves the goal of enhancement of the existing clan relations (Charkviani, 
2014, p. 159).

Despite the above, a part of respondents accentuated that the existing system undergoes 
improvement and “meritocratic” principles are gradually introduced. The conditions of hiring 
employees and competition become more sophisticated as compared to the past periods, bribes 
for enrollment at the university or employing people are not taken etc. However, there are 
significant omissions and formal procedures in this respect too, which are defined by legislation, 
are often tailored to specific persons and as a result, pseudo-meritocratic promotion and incentive 
principles are in place. 

During the survey, it was important to identify the issues which hinder introduction of 
meritocractic, career advancement system. In this regard, a part of respondents particularly 
accentuated the power of financial elites in the Georgian reality which is negatively evaluated 
and considered as the factor significantly hindering development of democracy because the 
financial elite is strongly connected with the power and its spheres of incluence expand more 
and more. 

“Georgia undergoes so-called tycoonization which is a very unfavorable development for 
Georgia. Now, wealthy people actually go forward who try to create a new form of elite in 
Georgia”. A.N., male media analyst. 

Another significant hindering factor was the great influence of the so-called “intelligence” 
on the social life. The above group which consisted of cultural, scientific, art, etc., elite had the 
greatest influence on the Georgian political power since the Soviet period. According to some 
respondents, the two charismatic leaders in the modern history of Georgia – Zviad Gamsakhurdia 
and Mikheil Saakashvili attempted to reduce the limits of their power but this struggle resulted 
in the victory of the „intelligentsia”; Eduard Shevardnadze and Bidzina Ivanishvili managed to 
settle the situation with them more or less effectively and use them for gaining and maintaining 
power.

Influence of church on power relations was named as one more significant hindering factor. 
Despite the fact that the church does not formally participate in politics, does not have official 
representatives in the legislative or executive power, the spheres of its infuence are still very 
wide, which is significantly preconditioned by a high rating in the society which is confirmed by 
results of one of the recent public opinion polls conducted in Georgia, in particular, according to 
the survey conducted by „International Transparency Georgia” in 2018, 76% of population trusts 
the church (Transparency.ge, 2018).

One of the goals of the survey was to analyze whether the process of power transformation 
common for the information society plays a positive role in terms of public awareness and devel-
opment of democratic processes in Georgia and what challenges exist in this regard. 

This issue is also important from the perspective that the opinion about the positive role 
of Internet in the decision-making process by society dominates in the scientific literature on 

“information society”, however there are sceptic opinions too. In this survey, similar to theoretical 
discoures, positions of respondents are presented in two directions – in the form of narratives of 
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so-called “cyber optimists” and “cyber pessimists”, however, the prevailing opinion is that the 
Internet creates a favorable platform for common citizens to play an active role in the decision- 
-making process. The above phenomenon is primarily expressed in the opportunity of obtaining 
more alternative information, activation of the dialogue format and preparation of respective 
preconditions so that the user can become creator of information, public opinion leader and 
therefore, infuence the decision-making process. Activity in social media is already so effective 
that it makes the decision-makers respond to the painful topics disclosed there. This process is 
becoming more and more important and is positively associated with development of Internet 
and social networks.

As the information technologies have well demonstrated the huge potential for improvement 
of democratic life, new terms have been created: “electronic governance” (Rostiashvili, 2010), 

“electronic democracy” (Chadwick, 2018), “electronic participation” (Albrecht et al., 2008, p. 13) 
etc. These terms well reflect the process of power transformation in the democratic society.

One of the most visible indicators of power transformation is the development of social media 
whose role consistently increases, because it differs from the common informational influence 
due to the particular ability to influence the listeners. One of the most significant advantages of 
social media is that it allows for disseminating the news faster than traditional means of com-
munication, radio and TV (Cohen, 2011).

Accordingly, development of social media made essential changes to the understanding of 
journalist and user, significantly changed the journalistic process common for the traditional 
media which is not associated only with the person having respective education, but so-called 

“civil journalizm” (Papathanassopoulos, 2011, p. 191) was developed, so, any citizen connected 
to the Internet is able to express his/her opinions and disseminate information. Social media 
facilitates to unite people who possess information and gives the users an opportunity to be 
available for the target audience everywhere and always. On the other hand, the information 
recipient is not a passive object anymore, but rather, feedback is established between the 
information issuer and recipient, the communication process becomes interactive and the user 
becomes the creator and disseminator of new information in this process (Murinska Gaile, 2013, 
p. 44–45).

Mainly an optimistic position prevails among respondents according to which development of 
social media in the Georgian reality enhances democratic tendencies and they remember examples 
of successful activities in the Internet which were created within the social media, developed 
there, then moved to the real space and brought a specific successful result. Interestingly, the 
activity indicated on the unofficial “online petition” page is named as one of the clear examples 
of the public “online-participation”. In particular, it refers to the petition created on “manifest.
ge” (Manifest.ge, 2018) in connection with the attempt of arrest of the director of the zoo in 2014. 
Despite the fact that it had no legal force, the government had to consider the existing reality as 
it saw the great protest from part of the public and did not exacerbate the situation.

Apart from achievement of the positive results of the above process, pessimistic opinions are 
also expressed by the Georgian society which result from observations on the society. Despite 
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the fact that the survey participants recognize the great influence of the Internet, they at the same 
time accentuate the threats accompanying the “information society”, in particular, enhancement 
of inequality (Meyer, 2002, p. 120) in the modern society which is based on the quality of access 
to information because one part of society has information, the skills of obtaining and processing 
information, while others lack this opportunity despite the fact the Internet creates a respective 
platform. In this regard, the situation is disproportionate, which is predetermined by that fact 
the people are not willing to study and analyze the situation thoroughly. This poses a threat 
of being dependent on one specific information channel; therefore, there is a higher chance of 
manipulating them.

The above tendency is also emphasized by the respondents and they support their position by 
specific empirical researches which is expressed by people mainly visiting the same information 
websites and establishing loyalty and high level of confidence in them, despite the objectively 
different reality regarding the relevance and level of reliability of the source (Papathanassopoulos, 
2011, p. 38).

This observation is not new for the researchers interested in the above issue. Matthew 
Hindman provides data that most of people who use the new media to obtain information mainly 
visit several webpages. So, he concludes that despite abundance of information, it cannot be 
directly correlated to increase of democracy level. Rather, according to some researchers, the 
new media may even lead to weakening of democracy because “journalist citizens” disseminate 
a lot of unverified information. Social media researcher, Andrew Kean even asks a rhetoric 
question to describe this process – “Whom can we trust when everybody is an author?!” 
(Papathanassopoulos, 2011, p. 36).

Such sceptical mood coincides with the opinions of some experts participating in the survey. 
Their attitude to diverse and vast information is ambivalent to a certain extent which is expressed 
in a manner that the above fact cannot be perceived only positively. On the contrary, such diverse 
and unsorted information may even mislead the society. 

A part of respondents have one more sceptical attitude that social media in Georgia makes 
the people attached to its network and live in a certain illusory world, regardless of their social 
status. These are politicians and their followers or just celebrities who share information for 
each other, show off before each other, but the reality presented on their Facebook pages online 
strongly differs from the objective reality. They create a certain “comfort zone” on Facebook 
where they are confined within their space and live in the “illusory world” because they have 
a feeling that their Facebook friends reflect the disposition of the society and at the elections they 
face a different reality. Therefore, in the opinion of respondents, social media often makes people 
live in the imaginary reality in Georgia. 

Under the influence of the above phenomena, a new type of elites is formed, whose ideas and 
product of activities is a superficial, unqualified, and to a certain extent is an „intellectual” fast 
food, but acceptable and tolerable for the specific nature of social media. Therefore, activity in 
this space facilitates their progress in social stratification. 
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“New cultural elites, people who permanently publish posts and comment on something were 
formed in the social network; as a result, these people are invited to TV shows and afterwards, 
to politics. So, social media has become kind of department of Marxism-Leninism and History 
at Tbilisi State University in the past (during the Soviet Union) which was necessary means of 
becoming a part of the elite”. A.E., male, politologist.

Sceptic experts also see a problem in terms of actual increase of electronic participation and 
user awareness mechanisms despite the fact that the above functions are considered to be the 
strength of Internet. In reality, there is an opposite phenomenon which is negatively reflected 
on social and political activism, in particular, social activity is often limited to “online” and 
not “offline”, i.e. problems are not transferred to the real environment. Often a new topic is 
raised in social networks but negative emotions are discharged there and the protest is not taken 
out. Therefore, respondents find it difficult to talk about any positive, tangible results. 

The above approach has its theoretical basis: despite the fact that there is a wide-scale political 
life in the Internet, it anyway distances people from the political life beyond the network. Though 
political actors may be actively engaged in online campaigns and lobbying, does not actually 
cause any change in politics. The reason for that is that the Internet does not facilitate making 
any significant changes to the political environment; it does not mobilize citizens for implemen-
tation of any specific actions. The only thing the Internet does, is holding active, heated political 
discussions (Dahlgren, 2005, p. 154).

Some respondents consider increase of populism and the scope of influence of populist politi-
cians which pose threat to sustainable political systems as one of the factors hindering democra-
tization; all the above will make democracy ineffective in the decision-making process. 

Respondents also emphasize the opinion widely spread among the modern researchers that 
the Internet may be used to control the society. Though they cannot specify the clear examples of 
it in Georgia, but they speak of the theoretical possibility of its implementation. 

It should be mentioned that some researchers point to not only the threat of surveillance from 
the part of the state but also fear that due to the decentralized function of the Internet, specific 
concerned groups can also do the same, which will increase the risks of surveillance on citizens 
even more (Mackay, O’Sullivan, 1999, p. 356). Michel Foucault talked about these threats before 
initiation of Internetization processes (Foucault, 1977).

Another sceptic opinion was that social media even transformed political processes, including 
democracy and created a need not for representative, but direct democracy where relations are 
mediated between the electorate and the leader. At the same time, social media is the „protest 
media” by its meaning and no political discourses and consensus are created here, because there 
are very diverse opinions and all this may even lead to „counter democracy”. 

Conclusion 
The level of Internet freedom is high in Georgia, with increasing influence of social media 
and decision-makers have to consider the problems raised there to a higher extent. Therefore, 
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according to the survey results, the opinion of Internet-optimists is dominant. However, negative 
aspects of this process were also outlined: “digital inequality”, using social media for „online 
entertainment” and not for cognitive purposes, stimulation of online activism and not the real 
one, using the Internet as a platform by marginal groups, which may even lead to “counter 
democracy”, etc. 

In terms of power relations, development of information society and introduction of 
meritocratic principles in formation of elites in Georgia cannot be done completely, the ruling 
elite is mainly formed based on clan principles. The main condition for becoming a part of the 
elite is informal relations, belonging to a particular clan and loyalty to the senior. The political and 
business elite are merged with each other creating a risk of tycoonization of political processes.

Despite these processes, power transformation facilitates improvement of the above system 
and introduction of meritocratic principles, rather than the opposite.

To conclude, it can be said that the power transformation process in Georgia is characterized 
by the same tendencies as all over the world, however, cultural and mental peculiarities create 
specific difficulties of this process. This may reveal the negative results more clearly and to 
a greater extent than it may occur in the developed European states where in addition to economic 
welfare, human rights are more protected and civil society is stronger. 
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S łowa k luczowe brytyjski premier, rdzeń egzekutywy, koalicja 2010–2015, Gabinet, system komitetowy

Abstrak t Od końca II wojny światowej aż do 2010 roku rządy w Zjednoczonym Królestwie sprawo-
wała jedna z dwóch najważniejszych partii – Partia Konserwatywna lub Partia Pracy. Na 
takim gruncie stworzono szereg praktyk i wzorców, które kształtowały sposób działania 
niemal wszystkich najważniejszych organów ustrojowych. Dotyczyło to również premiera, 
który – właśnie ze względu na jednopartyjność – mógł kontrolować niemalże w pełni pracę 
sieciowej egzekutywy. Rządy koalicji z lat 2010–2015 w sposób oczywisty zakwestiono-
wały ten fakt – ówczesny premier musiał dzielić się władzą ze środowiskiem, na które nie 
miał bezpośredniego wpływu. 

Artykuł ma dwa cele. Pierwszym jest przyjrzenie się standardowej pozycji brytyjskiego 
szefa rządu w ramach rdzenia egzekutywy (core executive). Drugi to opis rozwiązań ko-
alicyjnych, które miały wpływ na funkcjonowanie premiera w ramach rządu. W tym celu 
zostaną przedstawione trzy kwestie: 1) relacje z partią lub partiami, które tworzą więk-
szość parlamentarną; 2) zasady systemu komitetowego i wpływ premiera na tę strukturę 
oraz 3) funkcja Kancelarii Gabinetu (the Cabinet Office) jako głównego organu doradczego 
i strategicznego szefa rządu. 

Status of the British prime minister within core executive, and some remarks on the 
practice of 2010–2015 coalition government
Key words British prime minister, core executive, coalition 2010–2015, Cabinet, committee system 

Abstrac t Since the end of the Second World War, until 2010, United Kingdom has had single-party 
governments. This single-party practices created behavioural and institutional patterns, 
which shape political actions of almost all constitutional bodies. On that basis every prime 
minister can, at least potentially, control the entire executive network. Obviously, 2010–
2015 coalition government challenged this notion, because then UK Prime Minister had to 
shared power with a political group, that he couldn’t controlled and influenced in a standard 
way. Having that in mind, there are two aims of this article. Firstly, it is to present a standard 
set of PM’s tools, which help him to control the core executive. Secondly, it is a depiction 
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of coalition effect on a first minister’s ability to exert his power over governmental politics. 
In order to achieve those goals the article will focus mainly, except introductory remarks, 
on three themes: 1) chief executive’s contacts with political party or parties that create 
parliamentary majority; 2) committee system and PM’s ability to control that field; and 
3) advisory and strategic function of Cabinet Office as a first minister’s political tool.

Wprowadzenie
Po 1945 roku dominowały w Zjednoczonym Królestwie dwa konkurujące ze sobą podejścia doty-
czące tego, gdzie znajduje się najważniejszy ośrodek decyzyjny. Pierwsze z nich, nie kwestionu-
jąc suwerenności parlamentu i odpowiedzialności egzekutywy wobec Izby Gmin, odwoływało 
się do tradycyjnego poglądu wskazującego, iż centralnym organem systemu jest Gabinet (Ca-
binet). Drugie z kolei wskazywało na wyjątkową pozycję premiera, który mógł autorytatywnie 
wyznaczać kierunki działania rządu. Klasyczne pojęcie rządów parlamentarnych bywało zastę-
powane, zależnie od poglądów, przez określenia „system gabinetowy” (Cabinet government) lub 

„system premierowski” (prime-ministerial government). Siłą rzeczy w takiej dychotomicznej de-
bacie posługiwano się wieloma uproszczeniami, ponieważ o przyjęciu konkretnego stanowiska 
decydowała ocena, kto – kolektywny Gabinet czy premier – podejmuje kluczowe decyzje. Na tej 
podstawie formułowano wnioski odwołujące się do określonych makrostruktur ustrojowych, nie 
zagłębiając się w proces podejmowania decyzji. 

W związku z tym zmieniono zasady badania władzy wykonawczej i skoncentrowano się na 
teorii rdzenia egzekutywy, która zaczęła zdobywać zwolenników po artykule Patricka Dunle-
avy’ego i Rodericka Arthura Williama Rhodesa (1990), będącym pierwszą próbą spójnego uję-
cia tego podejścia badawczego. Autorzy uznali za aktorów politycznych działających w ramach 
egzekutywy „wszystkie organy oraz struktury, które w pierwszym rzędzie mają za zadanie 
koordynować i integrować polityki rządowe lub działać jako ostateczny arbiter w przypadku 
sporów pomiędzy podmiotami rządowej machiny” (Rhodes, 1995, s. 12). A zatem, aktorami 
mogą być – poza samym Gabinetem i premierem – komitety gabinetowe (Cabinet committees), 
Kancelaria Gabinetu, Ministerstwo Finansów (Her Majesty’s Treasury), Ministerstwo Spraw Za-
granicznych (the Foreign and Commonwealth Office), centralne biura prawne rządu oraz organy 
dbające o dyscyplinę partyjną w parlamencie (Dunleavy, Rhodes, 1990, s. 3). Ponadto Dunleavy 
oraz Rhodes przyjęli za punkt wyjścia stwierdzenie, że (prawie) każdy aktor polityczny dzia-
łający w egzekutywie posiada pewną pulę zasobów i narzędzi, które mogą zostać „użyte” do 
realizacji konkretnych planów. Oczywiście można wyróżnić podmioty posiadające zdecydowa-
ną przewagę dzięki zasobom ustrojowym, ale – jak w przypadku premiera – nie oznacza to, że 
mogą rządzić niemalże samodzielnie. 

Błędem jest więc zarówno twierdzenie, że polityka rządowa jest w zupełności zdominowa-
na przez władczego premiera, jak i przekonanie, że wyznacza ją kolektywny Gabinet. Balans 
władzy to nie prowadzona pomiędzy szefem rządu a Gabinetem gra o sumie zerowej; utrata 
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przez jeden z tych podmiotów pewnych narzędzi sprawowania władzy nie oznacza automatycz-
nie wzmocnienia drugiego. Zakres władzy nie jest prostym odzwierciedleniem liczby i jakości 
posiadanych kompetencji, ostateczny efekt stanowi wypadkową interakcji pomiędzy różnymi 
podmiotami politycznymi. Należy jednak podkreślić, że żaden podmiot egzekutywy nie dys-
ponuje wszystkimi zasobami koniecznymi do osiągnięcia własnych celów, nawet jeśli ma, tak 
jak premier, przewagę na wielu polach. Dlatego rządzenie sieciową egzekutywą jest oparte na 
zależnościach, a nie na rozkazach. Premier musi chociażby brać pod uwagę pozycje poszcze-
gólnych ministrów, ich oczekiwania oraz cele, ponieważ każdy z nich, jako szef konkretnego 
ministerstwa, ma narzędzia, które są potrzebne szefowi rządu do wdrażania konkretnych polityk. 
Wśród tych narzędzi można wskazać: dostęp do informacji, kontrolowanie finansów, kontrolo-
wanie kluczowych podmiotów oraz autorytet polityczny. Jest to oczywiście jeden z przykładów 
skomplikowanej sieci zależności. Należy przy tym podkreślić, że teoria rdzenia egzekutywy de 
facto uznaje znaczącą pozycję premiera i Gabinetu w formalnie podzielonej egzekutywie. Stara 
się jednak spojrzeć na proces rządzenia w sposób funkcjonalno-systemowy i opisać praktykę 
sprawowania władzy jako współzależność wielu aktorów działających w centrum rządu. Dlate-
go, aby zrozumieć, jaką pozycję ustrojową ma premier, konieczne jest zbadanie struktur egzeku-
tywy oraz sposobu, w jaki szef rządu kontroluje sieć relacji.

Wskazanie czynników, które ułatwiają premierowi działalność, ale też ją ograniczają, może 
rzucić nowe światło nie tylko na interesujący nas organ, lecz także na całą strukturę. Dlatego 
w pierwszej kolejności skupiono się na uwarunkowaniach partyjnych, które powodują, że każdy 
szef rządu musi nieustannie „negocjować” ze swoim zapleczem politycznym zakres władztwa. 
Następnie przedstawione zostaną narzędzia, dzięki którym premier ma możliwość zarządzania 
sieciowymi relacjami aktorów polityki rządowej. Są to: uprawnienia do ustalania agendy Ga-
binetu, kształtowanie systemu komitetowego oraz ustalanie liczby ministerstw i określanie ich 
zadań. Następnie podkreślona zostanie koordynacyjna i nadzorcza rola Kancelarii Gabinetu jako 
podmiotu wspierającego szefa rządu w zakresie koordynacji i nadzoru.

Po ustaleniu pozycji pierwszego ministra w tej strukturze podmiotów zostaną poddane ana-
lizie rządy koalicyjne lat 2010–2015, kiedy to Partia Konserwatywna (Conservative Party) oraz 
Liberalni Demokraci (Liberal Democrats) zawarli oficjalne porozumienie o współpracy parla-
mentarnej. Koalicja była pierwszym od 1945 roku tego typu układem na Wyspach Brytyjskich.

Z porównania dwóch okresów – okresu rządów jednej partii i okresu koalicyjnego – będą wy-
nikać wnioski dotyczące zmiany pozycji szefa rządu. Ponadto na podstawie analizy działalności 
Davida Camerona w czasie rządów koalicyjnych będzie można udzielić odpowiedzi na pytanie, 
czy od taktyki sprawowania władzy przyjętej przez szefa rządu może zależeć zakres jego władzy.

Relacje premiera z partią
Konstytucyjna pozycja premiera, tak jak wiele innych elementów brytyjskiego ustroju, nie jest 
tworem prawa. Każda osoba piastująca to stanowisko w jego kilkusetletniej historii musiała opie-
rać się na praktykach poprzedników, konwenansach konstytucyjnych oraz oczekiwaniach wobec 
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tego urzędu. Brak przepisów regulujących funkcjonowanie najważniejszych organów państwa 
powoduje, że system jest wyjątkowo elastyczny, a interesujące nas relacje premier–partia stają 
się pewnym rodzajem współzależności. Zwiększenie ustrojowych uprawnień szefa rządu zwięk-
sza również jego znaczenie w partii i na odwrót: systemowy wzrost pozycji lidera partyjnego – 
i samej partii – powoduje, że ma on silniejszą pozycję jako premier.

Można za Stanisławem Gebethnerem wymienić pięć czynników wpływających na wysoką 
pozycję ustrojową szefa rządu: 1) premier jest najważniejszym ministrem i głównym dorad-
cą monarchy, dzięki czemu – na mocy konwenansów konstytucyjnych – staje się wykonawcą 
prerogatyw królewskich; 2) premier jest przywódcą większości w parlamencie – nie jest już 
formalnie liderem Izby Gmin, jednak ma ogromny wpływ na działania większości parlamen-
tarnej; 3) sprawuje funkcję lidera partii, której reprezentanci tworzą większość w Izbie Gmin; 
4) może kontrolować obsadzanie stanowisk rządowych; 5) prawo patronatu pozwala mu także na 
kontrolę obsadzania stanowisk administracyjnych, sądowniczych i kierowniczych (Gebethner, 
1967, s. 160–162).

Jak nietrudno zauważyć, najistotniejsze jest pełnienie funkcji szefa partii. Na mocy konwe-
nansu konstytucyjnego lider partii, która wygrała wybory oraz dysponuje odpowiednią większo-
ścią w Izbie Gmin, niemalże automatycznie zostaje premierem (Urbaniak, 2008). Można więc 
śmiało stwierdzić, że zarządzanie partią jest jednym z najważniejszych zadań każdego premiera. 
Dlatego musi on dbać o poparcie swoich partyjnych kolegów i koleżanek oraz zdobyć ich zaufa-
nie. Na pozycję szefa rządu w partii, której przewodniczy, mają wpływ czynniki określone przez 
Richarda Heffernana jako polityczny kapitał osobisty (personal resources). Są to: 1) reputacja, 
doświadczenie i umiejętności polityczne; 2) przyczynienie się do sukcesów partyjnych, najczę-
ściej w postaci dobrego wyniku w wyborach parlamentarnych; 3) popularność w społeczeństwie; 
4) wysoka pozycja w partii, przy względnie małym znaczeniu frakcji opozycyjnych (Heffernan, 
2003, s. 350–356). Łatwo dostrzec, że nie każdy polityk może się pochwalić takim kapitałem. 
Wynika on z cech osobowościowych, doświadczenia i przebiegu politycznej kariery. Jest bar-
dzo istotny w zarządzaniu partią, która – zależnie od „przydatności” premiera dla stronnic-
twa – może godzić się na jego większą lub mniejszą samodzielność, zgodnie ze stwierdzeniem, 
że każdy szef rządu „jest silny na tyle, na ile pozwolą mu jego koledzy” (Jones, 1985, s. 206). 
Można więc wskazać premierów mających zarówno mniejszy (James Callaghan, John Major), 
jak i większy (Margaret Thatcher, Tony Blair) zakres samodzielności, co w sposób bezpośredni 
przekłada się na styl rządzenia Gabinetem – od skrajnie indywidualistycznego po kolektywny.

Bez wątpienia najważniejszym zasobem jest przyczynienie się do sukcesów wyborczych par-
tii. To w głównej mierze zadanie lidera. Celem, jaki przyświeca partii przy wyborze przewodni-
czącego, jest chęć wykreowania przywódcy, który poprowadzi ją do zwycięstwa. Dlatego liderzy 
partyjni skupiają na sobie uwagę całego państwa i stają się twarzą swojego ugrupowania, mimo 
że kandydują w jednym z 650 okręgów. Coraz większa personalizacja polityki w Zjednoczonym 
Królestwie sprawia, że wybory parlamentarne „są socjologicznie wyborami premiera” (Grzy-
bowski, 1946, s. 32), a – jak ujął to Stanley Baldwin – „istotnym okręgiem wyborczym premiera 
jest cały kraj” (Grzybowski, 1946, s. 70). Podręcznikowym przykładem przywódcy osiągającego 
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sukcesy, a przez to akceptowanego przez struktury partyjne, był Blair. Swoją wyjątkową pozy-
cję w ugrupowaniu, która pozwalała mu prowadzić rząd w sposób skrajnie indywidualistyczny, 
osiągnął dzięki społecznej popularności i znaczącym sukcesom wyborczym. 

Ze względu na wysoką kulturę polityczną i demokratyczną brytyjskich partii, żaden lider nie 
może lekceważyć swojego organizacyjnego zaplecza. Jeśli nie będzie przydatny ugrupowaniu, 
może ono efektywnie ograniczać jego pole manewru, a nawet pozbawić go partyjnego przy-
wództwa, co automatycznie wiąże się z utratą stanowiska premiera. 

Koronnym dowodem na prawdziwość tej tezy jest odwołanie w trakcie trwania kadencji 
dwóch niewątpliwie „silnych” premierów – Thatcher i Blaira. Takie rozwiązanie stosuje się jed-
nak w ostateczności; partia w pierwszym rzędzie decyduje się raczej na zwiększenie lub zmniej-
szenie autonomii premiera – w zależności od efektów jego przywództwa. Przykładem porażki 
premiera, która nie spowodowała utraty stanowiska, może być przeprowadzenie przez Theresę 
May przedterminowych wyborów w 2017 roku, co zakończyło się utratą bezwzględnej większo-
ści przez Partię Konserwatywną, a nie – jak planowano – zwiększeniem puli mandatów. Pozycja 
May jako szefa rządu została jednak wówczas zdecydowanie osłabiona.

Jednym z istotniejszych uprawnień premiera jest możliwość obsadzania stanowisk rządowych. 
Powołanie Gabinetu oraz wskazywanie kandydatów na inne stanowiska jest pierwszym obo-
wiązkiem nowo wybranego szefa rządu, będącego realnym wykonawcą prerogatyw królewskich. 
Możliwość powoływania i odwoływania polityków leży wyłącznie w kompetencji pierwszego 
ministra i dzięki temu sprawnie zarządza sprawami państwowymi. Formalnie premier może po-
wołać do rządu dowolną osobę, ale w praktyce musi brać pod uwagę układy wewnątrzpartyjne. 
Swoboda kreowania składu Gabinetu jest również ograniczona przez konwenans, który nakazu-
je powołać do tego organu osoby odpowiedziane za poszczególne resorty; dotyczy to ministra 
ds. finansów, ministra ds. wewnętrznych, sekretarza stanu ds. Szkocji czy ministra ds. obrony 
(Barnett, 2002, s. 317–318). Premier – poza wskazywaniem kandydatów na wysokie stanowiska 
w administracji publicznej – może mieć również wpływ na wiele nominacji, o których decydują 
ministrowie, gdyż ci czują się zobowiązani skonsultować swoją decyzję z „przełożonym”.

Jak już zostało podkreślone, nominowanie i odwoływanie członków rządu, a także wymiana 
między stanowiskami leży jedynie w gestii pierwszego ministra, co nie oznacza oczywiście, że 
ma on pełną swobodę w tym względzie. Odkąd premier zawdzięcza swoje stanowisko poparciu 
własnej partii, odpowiada również za panujące w niej nastroje. Najlepszym mechanizmem ich 
regulowania wydaje się nominowanie „partyjnych magnatów” na członków Gabinetu. Premier 
spłaca w ten sposób dług wobec liderów partyjnych, którzy wynieśli go do władzy, oraz ułatwia 
sobie kontrolowanie sytuacji, gdyż teraz potencjalni partyjni „wrogowie” współpracują z nim na 
co dzień. 

Z ustawowymi obowiązkami ministrów wiążą się jednak pewne przywileje, jak chociaż-
by dostęp do informacji resortu, którym kierują, co jest negatywną stroną nominowania po-
tencjalnych rywali politycznych na stanowiska rządowe. Należy zwrócić szczególnie uwagę na 
wyjątkową pozycję ministra ds. finansów – Kanclerza Skarbu (Chancellor of the Exchequer). 
Ze względu na polityczne znaczenie stanowiska, kierownictwo resortu przejmują zazwyczaj 
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czołowe postacie partii rządzącej, co sprawia, że są praktycznie nieusuwalni, gdyż reprezentują 
znaczącą część wpływowych frakcji. 

Dlatego „przejęcie” Ministerstwa Finansów jest dla partii najdogodniejszym sposobem li-
mitowania działań premiera. Jeśli na urząd ministra powołana zostanie osoba reprezentująca 
frakcję konkurencyjną wobec tej, z której wywodzi się szef rządu, utworzy się formalny organ 
kontroli lidera ugrupowania, gdyż minister może obserwować codzienną pracę rządu. Minister 
ds. finansów sprawuje nadzór nad podmiotem zajmującym się kwestiami finansowymi, gospo-
darczymi i skarbowymi, dlatego jest w sposób bezpośredni zaangażowany w prace innych mi-
nisterstw, które mają w tym względzie obowiązki wynikające z reguł konwenansowych. Przyj-
muje się mianowicie, że żadne z nich nie może zaplanować wydatków publicznych bez zgody 
Kanclerza Skarbu (Turpin, Tomkins, 2011, s. 395). Tak zwany nadzór wydatków operacyjnych to 
tylko jedno z narzędzi quasi-kontroli Ministerstwa Finansów. Kolejnym jest przyjmowanie sze-
regu różnych danych z innych ministerstw, które dostarczają informacji pozwalających efektyw-
nie realizować politykę budżetową. Aby sprawnie wywiązywać się z tego zadania, Ministerstwo 
Finansów ma także w swoich strukturach jednostki odpowiadające za pracę innych ministerstw, 
analizujące ich budżety oraz opiniujące propozycje wydatkowania finansów publicznych. Gdy 
któreś z ministerstw zamierza przekroczyć przyjęty wcześniej limit wydatków, również musi 
uzyskać zgodę Ministerstwa Finansów (National Audit Office, 2014, s. 12). 

Należy więc zauważyć, że Ministerstwo Finansów ma kluczowe znaczenie dla podejmowa-
nia działań politycznych, a zyskując dostęp do wielu kluczowych informacji, może wpływać 
na podejmowanie decyzji. Wykorzystywanie tych narzędzi jest jednak uwarunkowane wieloma 
czynnikami, w pierwszym rzędzie relacjami pomiędzy grupami wpływu w partii. Jeśli zatem 
stanowisko ministra ds. finansów obejmie polityk reprezentujący frakcję, która ma inne plany 
polityczne niż premier, to sprawowanie władzy na tym ważnym odcinku będzie bardziej plu-
ralistyczne. Będzie to również potwierdzenie tezy mówiącej, że pozycja szefa rządu w ramach 
(rdzenia) egzekutywy jest zmienna, niestała i odmienna w różnych dziedzinach polityki.

Paradoksalnie to właśnie podczas sprawowania urzędu przez jednego z najbardziej autory-
tarnych premierów pojawił się jeden z najbardziej autorytarnych ministrów ds. finansów. Styl 
rządów Blaira i aktywność Gordona Browna skłoniły nawet niektórych badaczy do stwierdzenia, 
że pozycja ministra ds. finansów przypomina pozycję „francuskiego premiera, z Blairem jako 
kimś w rodzaju Prezydenta Piątej Republiki” (Heffernan, 2005, s. 614). 

W przypadku rządów Blaira o uszczuplaniu władzy premiera może świadczyć polityka spo-
łeczno-gospodarcza rządu. Jak przekonują Mark Bevir i Rhodes, najważniejszy głos w sprawie 
reform społecznych miał minister Brown, a nie premier (Bevir, Rhodes, 2006, s. 679). To dzięki 
temu politykowi przeprowadzono wiele reform społecznych. Brown, decydując się na zwięk-
szenie wydatków na służbę zdrowia poprzez zwiększenie składki ubezpieczeniowej, wyznaczył 
kierunek reform w tej dziedzinie wbrew bardziej liberalnym planom Blaira (Smith, 2003, s. 78).

Ponadto poza wykorzystaniem narzędzi już przysługujących ministrowi ds. finansów, Brown 
zdołał również wzmocnić pozycję instytucjonalną ministra. Mianowicie Blair powierzył Kancle-
rzowi Skarbu kierowanie głównym podmiotem gabinetowym, tj. komitetem ds. ekonomicznych 
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(Heffernan, 2003, s. 365), co nie zdarzyło się od 1966 roku. To potwierdza tezę, że formalne 
uprawnienia premiera są uzależnione od kontekstu politycznego i bywają ograniczane, jeśli wła-
dza jest rozproszona, nawet gdy największa jej część przypada szefowi rządu. Ostateczny efekt 
politycznej koegzystencji tego duetu, czyli objęcie stanowiska przez Browna w 2007 roku, wska-
zuje na to, że szef rządu musi ciągle negocjować swoją pozycję z zapleczem partyjnym.

Jest to przykład tym bardziej wymowny, gdy weźmiemy pod uwagę skłonność Blaira do kon-
centrowania władzy i do tworzenia sztywnych hierarchicznych relacji. Jak już zostało podkre-
ślone wcześniej, uzyskanie przez jednego z ministrów tak dużego wpływu na politykę rządową 
w podobnych warunkach jest argumentem potwierdzającym tezę, iż szef rządu nie może reali-
zować swoich planów politycznych w autorytarny sposób, gdyż musi ciągle pertraktować balans 
władzy w ramach egzekutywy. Można tu mówić o efektywnym ograniczaniu jego możliwości.

Miejsce premiera w systemie komitetowym
Opisane wyżej narzędzia personalne, które są kluczowe dla kształtowania pozycji szefa rządu 
w jego ugrupowaniu, należy oceniać inaczej niż drugi zestaw zasobów – tzw. narzędzia insty-
tucjonalne. Rozporządza nimi każdy premier, bez względu na zakres jego władztwa nad partią. 
Dzięki nim ma możliwość zarządzania skomplikowaną siecią podmiotów. Są to: 1) pełnienie 
funkcji pierwszego ministra i głównego doradcy korony; 2) ustalanie politycznej agendy przez 
kontrolowanie Gabinetu i systemu komitetów; 3) dysponowanie zapleczem w postaci Kancelarii 
Gabinetu (szczególnie po reformach Blaira); 4) kontrolowanie przekazu rządowego dzięki mono-
polowi na kontakty z mediami (Heffernan, 2003, s. 356–364). 

W przypadku interesującej nas kwestii najistotniejsze wydają się narzędzia wymienione 
w punktach 2 i 3, które są następstwem pełnienia przez kolejnych premierów funkcji główne-
go doradcy monarchy. Żeby sprawdzić, w jaki sposób działają, należy przyjrzeć się strukturze 
rządu, będącego platformą kontaktową podmiotów działających w ramach egzekutywy. Krótka 
charakterystyka brytyjskiego systemu komitetowego pozwoli zrozumieć, czym jest środowisko 
instytucjonalne, w którym funkcjonuje szef rządu, a także czym są narzędzia umożliwiające 
premierowi nadzorowanie i kontrolowanie polityki rządowej. W dalszej części pojawi się kwe-
stia kontrolowania przez premiera Kancelarii Gabinetu, będącej de facto zapleczem szefa rządu, 
a nie całej grupy ministrów.

Funkcjonujące w obrębie rządu komitety gabinetowe to komórki, które składają się z osób re-
prezentujących wiele różnych podmiotów władzy wykonawczej (Cabinet Office, 2011, s. 22–23). 
Są to głównie ministrowie (senior ministers) i wiceministrowie ( junior ministers), jednak do 
komitetów mogą być powołani również urzędnicy prawa (law officers). Istnieją dwa główne 
rodzaje tych organów. Pierwsze z nich to komitety stałe (standing committees), które dzielą się 
na podkomitety. Co do zasady zajmują się typowymi zadaniami aparatu państwowego. Może-
my wśród nich wyróżnić komitet ds. ekonomicznych czy komitet ds. legislacji i prac parlamen-
tarnych. Drugim typem są komitety specjalne (ad hoc committees), mające konkretne zadanie 
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i działające przez określony czas, a następnie rozwiązywane. Ten typ prezentuje np. komitet 
ds. handlu oraz komitet ds. opuszczenia Unii Europejskiej.

System komitetowy został stworzony po to, by odciążyć Gabinet, który nie radzi sobie z licz-
bą zadań znajdujących się w gestii rządu. Rozwiązanie opiera się na trzech założeniach: 1) Ga-
binet nie jest w stanie zajmować się wszystkimi sprawami państwowymi, więc z konieczności 
musi przekazać niektóre z nich innym podmiotom; 2) jeśli ministrowie i wiceministrowie po-
noszą kolegialnie odpowiedzialność za działania całego rządu, powinni być w jakimś zakresie 
włączeni w proces podejmowania decyzji, a skoro nie każdy z nich może być członkiem Gabine-
tu, idealnym miejscem „akomodacji” politycznej będą komitety gabinetowe; 3) wszelkie kwestie 
powinny być rozstrzygane na jak najniższym poziomie struktury władzy wykonawczej.

Dla pełniejszego zobrazowania systemu komitetowego należy przedstawić również ogól-
ny zarys hierarchii podmiotów rządowych. Praca ministrów odbywa się na trzech poziomach. 
Pierwszy z nich to resorty, którymi kierują, wypełniając swoje obowiązki. Na drugim poziomie 
znajdują się komitety gabinetowe, w których obradują mniej liczne grupy polityków rządowych 
niż w Gabinecie. Trzeci poziom to sam Gabinet, w którego pracach oczywiście nie mogą uczest-
niczyć wszyscy członkowie rządu. Co istotne, premier sprawuje kontrolę nad każdym z tych 
szczebli: mianuje członków Gabinetu i wskazuje sprawy będące przedmiotem obrad, ustala 
skład, liczbę, zakres przedmiotowy komitetów gabinetowych oraz wybiera przewodniczącego 
każdego z nich (może nominować na to stanowisko siebie), a także może kształtować dowolnie – 
pod względem ilościowym, przedmiotowym i personalnym – strukturę ministerstw.

Zwykle komitety i Gabinet „przejmują” sprawy od ministerstw, gdy dotyczą one kwestii po-
nadresortowych, są ważne dla opinii publicznej lub związane z bezpieczeństwem narodowym. 
Innym powodem, istotnym dla pozycji premiera, może być również konieczność rozsądzania 
sporów pomiędzy członkami rządu. Quasi-odwoławczą rolę w tej trzyszczeblowej strukturze 
pełnią zarówno komitety gabinetowe, jak i Gabinet. Otóż w przypadku trudności z dojściem do 
porozumienia na poziomie ministerstw, dana sprawa może zostać skierowana do odpowiednie-
go komitetu, a jeśli tam – po uzgodnieniu wszystkich szczegółów – ktoś zakwestionuje podjętą 
decyzję, może złożyć „odwołanie” do Gabinetu. Oczywiście nie ma gwarancji, że któryś z tych 
organów zechce rozpatrzyć wniosek. 

Należy mieć na uwadze, że opisany sposób działania nie ma żadnej formalnej mocy, przez co 
nie można wyegzekwować jego stosowania na drodze prawnej. Są to jedynie wskazówki, a za-
stosowanie się do nich zależy od przyjętej praktyki i decyzji premiera, jako przewodniczącego 
Gabinetu, oraz przewodniczących komitetów. Kompetencje szefa rządu w tej dziedzinie wyni-
kają z regulacji konwenansowych. Jako przewodniczący Gabinetu, pierwszy minister kontroluje 
agendę tego organu i może blokować dyskusje o niektórych problemach. Tak samo wygląda pro-
cedura działania komitetów – to przewodniczący decyduje, czy zająć się daną sprawą, odesłać ją 
z powrotem na poziom ministerstwa czy skierować do Gabinetu. Pamiętając o tym, że premier 
ma prawo nominować siebie na stanowisko przewodniczącego każdego komitetu, możemy śmia-
ło stwierdzić, że kontroluje on w ten sposób proces podejmowania decyzji.
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Podobnie jak przewodniczący komitetu podejmuje decyzje, którymi problemami będzie się 
zajmował komitet, premier robi to w Gabinecie, dbając przy tym, by zajmowano się poszczegól-
nymi sprawami na jak najniższym poziomie. Sugestię, aby jak największą liczbę spraw rozwią-
zywać na jak najniższym szczeblu, zawarto nawet w oficjalnym dokumencie rządowym wska-
zującym pożądane praktyki ministerialne (Cabinet Office, 2018, s. 4–5). 

Pomijanie najwyższego szczebla rządowego jest możliwe również dlatego, że komitety ga-
binetowe działają na tych samych podstawach konwenansowych co Gabinet, czyli w głównej 
mierze na zasadzie odpowiedzialności kolegialnej – przez to ich decyzje mają ten sam stopień 
ważności (Cabinet Office, 2018, s. 4). Prowadzi to obecnie do przesunięcia pracy rządu do ko-
mitetów gabinetowych. Ponadto od 20–30 lat brytyjscy premierzy promują nieformalne sposoby 
podejmowania decyzji, głównie formę dwu- lub wielostronnych spotkań z ministrami. Nie mu-
szą wtedy angażować podmiotów kolektywnych, ponieważ decyzje podjęte w takich gronach 
są najczęściej akceptowane przez Gabinet i komitety. Ministrowie godzą się na takie praktyki 
z dosyć paradoksalnego powodu. Otóż każdy z nich, przytłoczony sprawami swojego resortu, 
wychodzi z założenia, że łatwiej osiągnie zamierzony cel, gdy będzie miał do przekonania tylko 
premiera, a nie 10 lub 20 osób. A byłby do tego byłby zmuszony, w sposób konsekwentny stoso-
wano zasadę kolektywnego podejmowania decyzji.

Kancelaria Gabinetu
Podobnie jak każdy szef rządu, brytyjski premier musi dysponować narzędziami, które pozwolą 
kreować i koordynować politykę rządową. Pomaga mu w tym Kancelaria Gabinetu, której pier-
wotna forma wykształciła się z sekretariatu Komitetu Obrony Imperium (Committee of Imperial 
Defence) i była organem o charakterze techniczno-administracyjnym mającym przede wszyst-
kim tworzyć protokoły z obrad Gabinetu i komitetów gabinetowych (Stembrowicz, 1982, s. 53). 

Z upływem czasu organ ten zaczął zyskiwać nowe kompetencje, co było bezpośrednim 
skutkiem rozwoju systemu komitetowego, który wymagał całościowego nadzoru służącego 
wzmocnieniu efektywności polityki rządowej. W 1968 roku Kancelaria Gabinetu uzyskała sta-
tus jednostki administracji rządowej o randze ministerstwa. Szereg kolejnych reform sprawił, że 
z organu będącego zapleczem całego Gabinetu zmieniła się w komórkę uważaną powszechnie za 
pozostającą do zaplecze organizacyjne premiera (Burch, Holliday, 1999). Wśród głównych zadań 
Kancelarii wymienia się wspieranie pierwszego ministra, a – co istotne – dopiero w dalszej ko-
lejności wspieranie Gabinetu i jego komitetów (GOV, 2018). Wsparcie dla tych podmiotów ma na 
celu usprawnienie koordynacji polityki rządowej. 

Kancelaria Gabinetu jest kierowana przez dwie osoby – premiera oraz specjalnie powołanego 
ministra (Minister for the Cabinet Office), który jest członkiem Gabinetu. A zatem szef rządu, 
jeden z podmiotów rdzenia egzekutywy, ma bezpośredni kontakt z tym strategicznym organem 
egzekutywy. 

Aby Kancelaria Gabinetu mogła koordynować pracę resortów, do czego jest powołana, ma 
w swojej strukturze jednostki, których zadaniem jest nadzorowanie danego segmentu polityki 
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(jak np. kwestie bezpieczeństwa narodowego, politykę wewnętrzną czy posunięcia polityczne 
w Unii Europejskiej). Dodatkowo Kancelaria wymaga od wszystkich ministerstw tworzenia co-
rocznych planów działania, które są później analizowane (National Audit Office, 2013, s. 17). 
A zatem premier ma unikatową możliwość wglądu w prace każdego resortu oraz ich efektyw-
nego nadzoru.

W ramach Kancelarii Gabinetu funkcjonuje także Kancelaria Premiera (Prime Minister’s 
Office), której instytucjonalne znaczenie wzrosło po reformach Blaira. W przypadku tego pod-
miotu podkreśla się rolę czterech komórek, które zajmują się kontaktami premiera z podległą mu 
administracją, doradzaniem w kwestiach politycznych, kontaktami z mediami oraz relacjami 
z zapleczem partyjnym. Należy jednak pamiętać, że po szeroko zakrojonych zmianach Blaira 
rozróżnienie obowiązków i zadań – ale też odpowiedzialności – Kancelarii jest niezwykle trud-
ne. Oba podmioty powinny w pierwszym rzędzie udzielać wszelkiej pomocy premierowi, przez 
co Kancelaria Gabinetu jest często nazywana nieoficjalnym ministerstwem premiera. Współ-
praca ta była zacieśniana już za czasów urzędowania Thatcher, aby poprawić system obiegu 
informacji. Podstawową zmianą w tym względzie było wprowadzenie zasady, że sekretariaty 
Kancelarii kontaktują się bezpośrednio z pierwszym ministrem, bez udziału jakichkolwiek orga-
nów pośredniczących (Burch, Holiday, 1999, s. 40). Dziś taki sposób działania jest powszechnie 
akceptowany i rozwijany. I tak, na przykład jednostka odpowiedzialna za wdrażanie polityk 
rządowych – Implementation Unit1 – ma informować Kancelarię Premiera – a nie np. Gabinet – 
o postępach prac i ewentualnych trudnościach w realizacji projektów (National Audit Office, 
2014, s. 12). 

Pozycja szefa rządu w koalicji z lat 2010–2015
Zawiązanie koalicji Partii Konserwatywnej i Liberalnych Demokratów zrodziło potrzebę stwo-
rzenia mechanizmów, dzięki którym dwie partie byłyby w stanie rządzić wspólnie przez całą 
kadencję. Z oczywistych względów oznaczało to, że funkcjonowanie całej egzekutywy będzie 
bardziej kolektywne niż w czasach rządów jednopartyjnych. Było to tym łatwiejsze do zaakcep-
towania, że zbiegało się z deklaracjami Camerona, który podkreślał wielokrotnie, że przywróci 

„właściwy [kolektywny – dop. P.T.] sposób funkcjonowania rządu”, dodając jednocześnie, że ma 
zamiar zostać „premierem tego kraju, a nie prezydentem” (Henessy, 2007, s. 345).

Podstawowym problemem nowo powstałej koalicji była konieczność zagwarantowania sta-
bilnego funkcjonowania dwupartyjnej większości w Izbie Gmin. W tym celu ustalono w umowie 
koalicyjnej, że następne wybory do Izby Gmin odbędą się 7 maja 2015 roku (Coalition Agreement, 
2010). Doszło zatem do uszczuplenia uprawnień premiera, który do tej pory mógł de facto odwo-
łać parlament w dowolnym momencie, a przez to doprowadzić do przedterminowych wyborów. 
Już rok później ujęto tę zmianę w ramy prawne i uchwalono ustawę o kadencji parlamentarnej 

1  Jest to relatywnie młody twór, który powstał w 2012 roku w celu ściślejszej koordynacji prac rządowych.
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(Fixed-term Parliaments Act) (Blick, 2016; Wieciech, 2013; Łukaszewski, 2014), która odebrała 
premierowi jednostronną możliwość skrócenia pełnomocnictw parlamentu.

Kontrola premiera nad rządem w ramach koalicji

Partia Konserwatywna zdobyła w wyborach z 2010 roku 306 miejsc w Izbie Gmin. Nie uzyskaw-
szy większości pozwalającej na samodzielne rządy, postanowiła stworzyć koalicję z Liberalnymi 
Demokratami, którzy zajęli w głosowaniu trzecie miejsce, uzyskując 57 mandatów poselskich. 
W efekcie Cameron, szef rządu koalicyjnego, stał się głównym doradcą monarchy i formalnie 
zyskał wiele kluczowych kompetencji, pomagających premierom w przewodzeniu egzekutywie. 
Ten model nie odzwierciedlał jednak faktycznej struktury ówczesnych rządów, gdyż porozumie-
nie koalicyjne zmodyfikowało dotychczasowe praktyki polityczne.

Zasadniczo relacje premiera z partią, której jest przedstawicielem, nie uległy zmianie. W dal-
szym ciągu pierwszy minister musiał brać pod uwagę głosy swojego środowiska, co można zaob-
serwować bezpośrednio podczas dystrybucji stanowisk rządowych. Nowością była konieczność 
uwzględnienia w tym politycznym równaniu oczekiwań partnera koalicyjnego. 57 posłów Libe-
ralnych Demokratów stanowiło 9% składu Izby Gmin i 16% ogólnej liczby członków koalicji, 
dlatego przyznanie tej partii pięciu miejsc w Gabinecie (na 23, tj. 22%) rodziło sprzeciw części 
posłów Partii Konserwatywnej (Dorey, Garnett, 2016, s. 30–31). Mniejszy partner koalicyjny 
pozyskał również 11 stanowisk wiceministerialnych, a Partia Konserwatywna 48.

Umowa koalicyjna podkreślała, że każda zmiana na stanowisku ministra powinna być pod-
jęta po konsultacji premiera z wicepremierem. Wymóg współdziałania liderów partyjnych nie 
zmienił jednak tego, że za konkretne nominacje odpowiadali liderzy partyjni, każdy w odniesie-
niu do swojej partii. W ten sposób Nick Clegg, szef Liberalnych Demokratów, mógł – podobnie 
jak Cameron – dowolnie wymieniać „swoich” ministrów. Taka sytuacja miała dwa zasadnicze 
efekty. Po pierwsze, gdyby premier lub jego zaplecze partyjne byli niezadowoleni z pracy które-
goś z ministrów Liberalnych Demokratów, jedynym sposobem odwołania było uzyskanie zgody 
Clegga. Oznacza to, że kontrola szefa rządu nad mniej więcej jedną piątą członków rządu była 
utrudniona, jeśli nie niemożliwa. Po drugie, premier nie mógł de facto kształtować dowolnie 
struktury ministerstw, co w przypadku rządów jednopartyjnych było stałą praktyką. Każde po-
łączenie, rozszerzenie lub zlikwidowanie stanowisk ministerialnych naruszałoby wypracowany 
kompromis koalicyjny, w odniesieniu zarówno do ilościowej, jak i przedmiotowej dystrybucji 
pozycji zajmowanych przez przedstawicieli obu partii. 

Poza kompetencjami premiera dotyczącymi obsady rządu zakwestionowano również szcze-
gólną pozycję pierwszego ministra, która wynikała z dostępu do informacji i z koordynowania 
działań politycznych. Pojawienie się w mechanizmie egzekutywy drugiej partii i jej lidera wią-
zało się z koniecznością zagwarantowania narzędzi, które umożliwiłyby mniejszemu partnerowi 
koalicyjnemu nadzorowanie polityki rządowej. Osiągnięciu tego celu służyło wciągnięcie Cleg-
ga do struktury rządowej, tj. powierzenie mu stanowiska wicepremiera (Deputy Prime Mini-
ster). Nowością ustrojową było wyposażenie tego urzędu w narzędzia niedostępne poprzednim 
piastunom tego stanowiska.
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W warunkach rządów jednopartyjnych urząd wicepremiera jest czysto tytularny i może 
być wykorzystywany przez premierów do podkreślenia znaczącej pozycji jednego z ministrów 
(Kirkup, Thorton, 2017). Do tej pory nie dokonano konstytucjonalizacji organu wicepremiera, 
a tym samym nie przyznano piastunom stanowiska żadnych stałych kompetencji. Ranga każde-
go wicepremiera wynikała z jego wysokiej pozycji w partii i/lub dobrych relacji z urzędującym 
premierem. Żaden wicepremier nie mógł się zatem cieszyć stabilnością, dzięki której możliwe 
byłoby kształtowanie polityki rządowej, oczywiście proporcjonalnie do przyznanych im zadań.

Sytuacja wyglądała zasadniczo odmiennie w przypadku szefa Liberalnych Demokratów, 
który – mimo bycia członkiem gabinetu – nie zdecydował się na objęcie przewodnictwa nad 
żadnym ministerstwem. Pełnił w zamian nieoficjalną funkcję wicepremiera. 

Podczas jednej z debat w Izbie Gmin Clegg precyzował, że jako „wicepremier wspiera pre-
miera w nadzorowaniu polityk oraz inicjatyw rządowych, zajmując się w szczególności koordy-
nacją rządowych polityk wewnętrznych” (Turpin, Tomkins, 2011, s. 396). W tym celu utworzono 
w Kancelarii Gabinetu osobną komórkę: Biuro Wicepremiera (the Office of the Deputy Prime 
Minister), na której czele stanął wicepremier. Było to jedno z wielu posunięć mających przyczy-
nić się do realizacji postulatu zawartego w umowie koalicyjnej, w której zapisano, że premier 
i wicepremier będą mieć pełny i równy wgląd w pracę całego rządu. Włączenie Biura Wicepre-
miera do struktury Kancelarii Gabinetu miało mu ułatwić dostęp do informacji, a tym samym 
nadzór nad całym rządem. Wymagało to oczywiście oficjalnego poinstruowania komórek Kan-
celarii, aby uwzględniły wicepremiera w swoich działaniach.

Umowa koalicyjna nie precyzowała jednak, w jaki sposób należy zapewnić wicepremierowi 
dostęp do informacji o rządowych politykach realizowanych przez ministerstwa, które znajdo-
wały się w gestii Partii Konserwatywnej. Zakładano, że ta kwestia zostanie rozwiązana przez 
komitety gabinetowe, i w pewnym sensie tak właśnie się stało. Nie był to jednak wystarczający 
sposób, skoro w latach 2011–2012 zwiększono liczbę doradców mających dostarczać szefowi 
Liberalnych Demokratów koniecznych informacji o działalności rządu (Riddel, 2015, s. 125).

Dzięki objęciu stanowiska wicepremiera i utworzeniu Biura Clegg zyskał dostęp do informa-
cji rządowych, zarówno ministerialnych i komitetowych, jak i tych posiadanych przez Kancela-
rię Gabinetu. A że miał stosunkowo silną pozycję w koalicji, zakwestionował monopol szefa rzą-
du na kontrolowanie informacji o politykach rządowych i nadzór nad całą strukturą egzekutywy. 
Była to znacząca zmiana, gdyż – obok oczywistego uszczuplenia narzędzi premiera, takich jak 
możliwość swobodnego kształtowania składu osobowego rządu – wprowadzała do egzekutywy 
podmiot, którego pierwszy minister nie mógł bezpośrednio kontrolować.

System komitetowy w realiach rządów koalicyjnych

Praca rządu odbywa się przede wszystkim w komitetach gabinetowych, dlatego rozwiązania 
zaproponowane w tej sferze przez koalicję wymagają szczególnej uwagi. Dystrybucja stano-
wisk w komitetach według kryterium ilościowego nie dawała Liberalnym Demokratom szansy 
na uzyskanie znaczącego wpływu na tym poziomie. Mniejszy partner koalicyjny miał prze-
wodniczących tylko w jednym z dziewięciu komitetów gabinetowych, i w pięciu z siedemnastu 
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podkomitetów (Dorey, Garnett, 2016, s. 36). Pamiętając o szerokich uprawnieniach szefów tych 
komórek, takich jak pełne kontrolowanie ich agendy, możemy stwierdzić, że była to dla partii 
istotna kwestia.

Tak jak kształtowanie struktury ministerstw miało odbywać się poprzez konsultacje dwóch 
liderów, tak struktura komitetowa nie mogła być w żadnym aspekcie dowolnie modyfikowana 
przez szefa rządu. Dodatkowo, na mocy umowy koalicyjnej, wiceprzewodniczącym każdego 
komitetu gabinetowego miał być reprezentant Liberalnych Demokratów, chyba że przedstawiciel 
tej partii pełnił funkcję przewodniczącego.

W umowie koalicyjnej postanowiono również, że zostanie utworzony komitet koalicyjny (co-
alition committee), który będzie się zajmował zarządzaniem polityką rządową, sprawami zwią-
zanymi z jej wdrażaniem oraz realizacją umowy koalicyjnej. Przewodnictwo nad komitetem 
zostało powierzone dwóm osobom – Cameronowi i Cleggowi, a jego skład został skomponowany 
z wykorzystaniem zasady pełnej równości dwóch partii, mimo różnicy w reprezentacji parla-
mentarnej, i każda z nich posiadała pięciu przedstawicieli (Bennister, Heffernan, 2012, s. 784). 
Było to więc ciało kontrolowane w równym stopniu przez dwie partie, dzięki czemu Liberalni 
Demokraci mogli potencjalnie sprzeciwić się podjęciu decyzji we wszystkich sprawach kierowa-
nych pod jego obrady.

Komitet koalicyjny miał rozpatrywać wszelkie sporne kwestie, które nie zostały rozwiązane 
na poziomie ministerstw lub komitetów gabinetowych. Prawo do przekazania danej sprawy do 
tego organu przysługiwało przewodniczącym oraz – na co warto zwrócić uwagę – wiceprzewod-
niczącym komitetów gabinetowych (Cabinet Office, 2010, s. 4). Było to wyraźne zakwestiono-
wanie dotychczasowej trzyszczeblowej struktury rządu, składającej się z ministerstw, komitetów 
gabinetowych i Gabinetu. W ten sposób dokonało się kolejne uszczuplenie uprawnień premiera, 
który nie mógł już kontrolować procesu podejmowania decyzji, a przynajmniej nie w takim 
stopniu, jak wcześniej. Możliwość przekazywania spraw do podmiotu z równą reprezentacją obu 
partii koalicyjnych i dwuosobowym przewodnictwem dawała Liberalnym Demokratom niepro-
porcjonalnie dużą władzę, odbierając zarazem szefowi rządu przewagę, jaką miał w standardo-
wym modelu jednopartyjnym. 

W początkowym okresie rządów koalicji na posiedzeniach komitetu zajmowano się – poza 
sporami niższych szczebli egzekutywy – planowanymi reformami, jak chociażby zmianami 
w funkcjonowaniu służby zdrowia lub zapowiadaną reformą okręgów wyborczych do Izby 
Gmin. Ostatecznie komitet koalicyjny nie odegrał tak dużej roli, jak przewidywano. Miał obra-
dować co tydzień, ale odbywało się to jednak zbyt rzadko, by zdołał stać się kluczową instytu-
cją rządów koalicyjnych. Jak zostało podkreślone wyżej, Liberalni Demokraci mogli „używać” 
tego podmiotu do swoich celów, jednak w praktyce traktowano go jako instytucję rezerwową. 
Wynikało to z faktu, że szefowie partii, Cameron i Clegg, pozostawali w przyjacielskich rela-
cjach. Ówczesny premier działał w dość osobliwych warunkach i mógł oczekiwać większego 
oporu i większej krytyki ze strony posłów własnego ugrupowania, kwestionujących często sens 
utworzenia rządu koalicyjnego, niż ze strony Liberalnych Demokratów. Tak podsumował swo-
je relacje z partyjnymi partnerami: „Więcej kłopotów przysparzają mi Ken Clarke, Liam Fox 
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i Iain Duncan Smith niż Nick [Clegg – dop. P.T.]” (Bennister, Heffernan, 2012, s. 783). Dlatego 
angażowanie komitetu koalicyjnego było ograniczone do minimum, a wiele spraw rozstrzygano 
w sposób nieformalny – na spotkaniach liderów lub grupy określanej mianem Quad, do której, 
poza Cameronem i Cleggiem, wchodzili George Osborne (minister ds. finansów z Partii Kon-
serwatywnej) i Danny Alexander (wiceminister ds. finansów z Liberalnych Demokratów). Roz-
strzygano na nich sprawy mogące być potencjalnym zarzewiem sporu i w efekcie prowadzić do 
rozpadu koalicji. Próby rozwiązywania konfliktów w sposób nieformalny spowodowały, że i tak 
uszczuplone kompetencje premiera nie były już kontestowane przez wicepremiera i jego partię.

Podsumowanie
Struktura brytyjskiej władzy wykonawczej wyklucza przypisanie jednemu podmiotowi cało-
ści kompetencji. Takie podejście było jednak przez długi czas obecne w badaniach nad brytyj-
ską egzekutywą, w których ukazywano premiera lub Gabinet jako podmioty sprawujące pełną, 
niemal dyktatorską kontrolę nad polityką rządową. Zakwestionowanie tego modelu przyniosło 
wymierne efekty badawcze, dzięki którym wiedza o procesach zachodzących w rządzie została 
poszerzona i usystematyzowana. 

Nie powielając uwag zawartych we wprowadzeniu, należy tylko wspomnieć, że wpływy, 
pozycja i zakres władzy aktorów politycznych są wynikiem ciągłych interakcji i negocjacji, pod-
czas których wymieniają oni zasoby i narzędzia pozostające w ich dyspozycji. W tym konglo-
meracie instytucji, jedynie premier ma – dzięki posiadanym uprawnieniom – znaczącą przewagę 
nad innymi organami. Poza sprawowaniem funkcji partyjnego lidera, może kształtować skład 
Gabinetu, ministerstw, komitetów gabinetowych oraz wpływać na obsadzanie wielu stanowisk 
w Kancelarii Gabinetu. Co więcej, możliwość kształtowania całej struktury systemu komite-
towego pozwala każdemu premierowi, przynajmniej teoretycznie, realizować cele, które w in-
nych warunkach byłyby trudne do osiągnięcia. Interesującym przykładem tego, jak wykorzystać 
owe przewagi, są posunięcia Thatcher z początkowej fazy rządów. Nie znajdując dostatecznego 
poparcia dla swojej polityki ekonomicznej w Gabinecie, przeniosła podejmowanie kluczowych 
decyzji na poziom komitetu, który był – ze względu na skład – „przyjaźniej” nastawiony do 
proponowanych zmian.

Każdy szef rządu, kontrolując obieg informacji i proces podejmowania decyzji oraz ustala-
jąc w wielu przypadkach agendę Gabinetu i komitetów, musi mieć jednak na uwadze, że rów-
nie ważna jest taktyka i sposób wykorzystywania szerokich uprawnień premiera. Konieczność 
sprawnego manewrowania w rdzeniu egzekutywy wymaga czegoś więcej niż wyboru określo-
nego sposobu postępowania i radzenia sobie z sieciową strukturą podmiotów rządowych.

Kwestia relacji premiera z grupami wpływów w partii jest często niedostrzegana przez ob-
serwatorów życia publicznego. Inaczej było w czasach koalicji Partii Konserwatywnej i Liberal-
nych Demokratów. Przez sformalizowanie umowy koalicyjnej można było zobaczyć, w jakim 
stopniu nowe warunki polityczne wpłynęły na każdy organ egzekutywy, w tym na premiera. 
Dlatego dorobek koalicji z lat 2010–2015 jest tak ważny w ocenie pozycji premiera.
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W pierwszej kolejności potwierdza to, co jest widoczne również w przypadku rządów jed-
nopartyjnych – w ramach egzekutywy funkcjonuje szereg współzależności dotyczących władzy, 
które wpływają na pozycję premiera. Po drugie, na podstawie dorobku koalicyjnego możemy za-
obserwować, dlaczego brak prawnych uregulowań pozycji premiera jest szansą dla pozostałych 
aktorów rządowych. Niejednoznaczność kompetencji szefa rządu zachęca do ciągłego „nego-
cjowania” zakresu wpływów poszczególnych podmiotów (patrz: pozycja wicepremiera). Jednak 
najważniejszy wniosek dotyczy niewątpliwie tego, jak premier, zależnie od wybranej taktyki, 
może kształtować swoją pozycję. Jak zostało już przedstawione, oficjalna współpraca dwóch 
partii ograniczyła premierowi pole manewru w kilku aspektach. Z pewnością szef rządu, co 
oczywiste, nie miał wpływu na wybór ministrów wywodzących się z ugrupowania Liberalnych 
Demokratów oraz na ich odwołanie. Z tym wiąże się kolejne ograniczenie: skoro podział tek 
ministerialnych był wynikiem międzypartyjnych negocjacji, premier nie mógł później w sposób 
dowolny kształtować struktury ministerstw. 

Najciekawsze jest jednak to, w jaki sposób Cameron zneutralizował działanie szeregu me-
chanizmów, które mogły jeszcze bardziej osłabić jego pozycję. Największym „zagrożeniem” dla 
pierwszego ministra był bez wątpienia komitet koalicyjny. Jak już zostało zaznaczone, mógł on 
być wykorzystany przez mniejszego partnera do wetowania wielu planowanych posunięć. Nie 
stało się tak, m.in. dzięki przyjętej przez Camerona taktyce sprawowania władzy. 

Martin J. Smith wyróżnił trzy sposoby rządzenia, które może w tych warunkach stosować 
premier. Są to: 1) nieformalne kontakty z pojedynczymi ministrami lub kilkoma naraz; 2) bu-
dowanie konsensusu dla swojej polityki w samym Gabinecie; 3) używanie „twardych” narzędzi, 
tj. wykorzystywanie Kancelarii Gabinetu lub Kancelarii Premiera (Smith, 1999, s. 88–89).

Cameron, wybierając pierwszy z tych sposobów, nie mógł znacząco poszerzyć swojego pola 
działania, ale z pewnością przyczynił się do powstrzymania procesu osłabiania pozycji szefa 
rządu. Przenosząc prowadzenie polityki na nieformalny poziom i utrzymując przyjazne relacje 
z Cleggiem, sprawiał, że oficjalne organy traciły znaczenie, a dzięki spotkaniom grupy Quad 
ustalano główne kierunki polityki w zaciszu gabinetów, nie dając oponentom okazji do podwa-
żania rangi ustrojowej premiera. 

Ta nieformalność nie była bynajmniej czymś oczywistym. Równie dobrze premier mógł wy-
brać dwa inne modele prowadzenia polityki rządowej. Niewątpliwie, posługiwanie się w sposób 
autorytarny Kancelarią Gabinetu i Kancelarią Premiera lub próba budowania koalicji w Gabi-
necie mogły zakończyć się porażką. Taką ewentualność należy uznać za prawdopodobny scena-
riusz, jeśli pamięta się o sporej niechęci do rządów koalicyjnych zarówno w Partii Konserwatyw-
nej, jak i w ugrupowaniu Liberalnych Demokratów.
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Abstrak t Głosowanie przyjacielsko-sąsiedzkie (PS) można zdefiniować jako preferowanie przez 
wyborców kandydatów zamieszkałych lub działających w ich okolicy. Zjawisko zostało 
szeroko opisane w literaturze zagranicznej, ale w Polsce nie spotkało się z większym zain-
teresowaniem. Celem artykułu jest wskazanie najważniejszych ustaleń badawczych odno-
szących się do tego zjawiska na podstawie szerokiej analizy piśmiennictwa naukowego.

Autor stwierdza, że efekt głosowania przyjacielsko-sąsiedzkiego nie jest ograniczony do 
jednej części świata ani konkretnego systemu wyborczego. To niezbędny element każ-
dego modelu próbującego wyjaśnić zachowania wyborców. Z drugiej strony, choć samo 
występowanie zjawiska nie budzi wątpliwości, można sformułować wniosek, że efekt gło-
sowania przyjacielsko-sąsiedzkiego ma silnie kontekstowy charakter. Takie czynniki, jak 
system wyborczy, atrybuty kandydatów, intensywność sporu politycznego czy organizacja 
partii politycznych, będą miały wpływ na to, w jakiej skali efekt wystąpi.

The friends and neighbours voting effect and its role in explaining electoral behaviour
Key words voting, candidates, elections, personal vote, political geography

Abstrac t The friends and neighbours voting effect can be defined as a phenomenon in which voters 
prefer candidates residing or working in a geographically close neighborhood. It has been 
widely described in foreign literature, but not in Poland. The aim of this article is to indicate 
the most important research findings referring to the phenomenon, based on a broad analy-
sis of scientific literature.

The author states that the friends and neighbours voting effect is not limited to any part of 
the world or a specific electoral system. The effect is one of the indispensable elements of 
any model of voting behavior. On the other hand, although the occurrence of the phenome-
non is stable, it can be concluded that the friends and neighbours voting effect has a strongly 
contextual character. The factors such as the electoral system, the attributes of the candida-
tes, the intensity of the political dispute or the internal organization of political parties will 
affect the extent to which this effect will occur.

Pozycja brytyjskiego szefa rządu w ramach 
rdzenia egzekutywy…
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Wprowadzenie
Głosowanie przyjacielsko-sąsiedzkie (PS) można zdefiniować jako preferowanie przez wybor-
ców kandydatów zamieszkałych lub działających w ich okolicy. Związek bliskości geograficznej 
wyborcy i kandydata z wynikami wyborów może być wyjaśniany z różnych perspektyw: dzia-
łania partii i jej władz w procesie selekcji kandydatów; działań polityków, zarówno w trakcie 
kampanii wyborczej, jak i podczas pełnienia funkcji w organach władzy wykonawczej czy 
uchwałodawczej; a także przy podejmowaniu decyzji przez wyborców. W niniejszym tekście 
skoncentrowano się głównie na relacji między wyborcą a kandydatem.

Choć głosowanie PS jest szeroko opisane w literaturze zagranicznej, w Polsce nie spotkało 
się z większym zainteresowaniem. Wydaje się, że dotychczas były wnikliwie badane inne ele-
menty mogące mieć wpływ na personalne zróżnicowanie wyników kandydatów (miejsce na li-
ście, charakterystyka demograficzna kandydatów czy status inkumbenta). Niniejszy artykuł ma 
na celu wskazanie najważniejszych ustaleń badawczych odnoszących się do omawianego zjawi-
ska na podstawie szerokiej analizy piśmiennictwa naukowego. W pracy uwzględniono kontekst 
polski, ze wskazaniem potencjalnych kierunków badań naukowych. W pierwszej części poru-
szona zostanie kwestia definicji głosowania przyjacielsko-sąsiedzkiego oraz możliwych sposo-
bów operacjonalizacji pojęcia. W drugiej opisana zostanie skala zjawiska i mechanizmy, które 
prawdopodobnie prowadzą do jego wystąpienia. W trzeciej części pojawi się charakterystyka 
zjawiska, z uwzględnieniem szczegółowych atrybutów oraz czynników zewnętrznych mających 
wpływ na jego kształt.

Definicja 
Definiując efekt głosowania przyjacielsko-sąsiedzkiego, należy go w pierwszym rzędzie od-
różnić od efektu sąsiedztwa. Efekt sąsiedztwa to stabilne w czasie, przestrzenne zróżnicowanie 
zachowań wyborczych, które stanowi odzwierciedlenie różnic strukturalnych i społecznych, ale 
przy uwzględnieniu efektu kontekstowego (Czapiewski, 2016, s. 21–34).

Choć nazwy sugerują bliskość terminów, a oba określenia odnoszą się do związków między 
zachowaniami wyborców a terenem zamieszkania, to należy je wyraźnie rozdzielić (choć nie 
wszyscy autorzy są w tym konsekwentni). Różnica między tymi efektami może być częściowo 
wyjaśniona przez odniesienie do uznanego w literaturze podziału na głosowanie motywowane 
personalnie i głosowanie motywowane partyjnie (Carey, Shugart, 1995; Gendźwiłł, Raciborski, 
2014). W przypadku efektu sąsiedztwa motywacje mają zazwyczaj charakter partyjny, zaś efekt 
głosowania PS wynika z motywacji personalnych, które mogą wchodzić w konflikt z motywa-
cjami partyjnymi. Oba zjawiska można jednak w pewnym stopniu uznać za komplementarne 
przy eksplanacji map wyborczych. Tomasz Zarycki już 20 lat temu tłumaczył istotne odmien-
ności w wynikach głosowania na partie polityczne w danej gminie i w całym województwie 
właśnie jako efekt „głosowania przyjaciół i sąsiadów” (Zarycki, 1997).

Wątpliwości może budzić oryginalny angielski termin the ‘ friends and neighbours’ voting 
effect i jego tłumaczenie. Czy osoby zamieszkałe w tym samym regionie, ale w miastach 
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oddalonych od siebie o ponad 100 km, i niemające ze sobą styczności można nazwać przyja-
ciółmi bądź sąsiadami? A w warunkach amerykańskich badania efektu głosowania PS najczę-
ściej dotyczą wyników wyborczych kandydatów w poszczególnych stanach. Niektórzy mogą też 
wskazać na nadmiernie kwieciste czy „poetyckie” (Górecki, 2015) – a przez to niepasujące do 
terminologii naukowej – brzmienie pojęcia. W pierwszej, jak się wydaje, polskojęzycznej pracy 
naukowej odnoszącej się do tego zagadnienia użyto terminu „głosowanie przyjaciół i sąsiadów” 
(Zarycki, 1997, s. 65). Później upowszechniło się tłumaczenie: „głosowanie przyjacielsko-są-
siedzkie” (Górecki, 2015; Gendźwiłł, 2015), przyjęte również w niniejszym tekście. W jednej 
z prac zagranicznych dokonano podziału na przyjaciół, sąsiadów oraz przyjaciół politycznych: 
pierwsi to osoby zamieszkujące w tej samej jednostce podziału terytorialnego co kandydat, dru-
dzy – w jednostkach sąsiednich, a ostatni – w jednostkach, z których pochodzą politycy popie-
rający kandydata (Johnston, Wickham-Jones, Pattie, Cutts, Pemberton, 2016). Pamiętać należy, 
że w części prac badających mechanizmy i sytuacje mieszczące się w pojęciu głosowania PS nie 
wykorzystuje się tego terminu, a autorzy ograniczają się do wskazania lokalności jako atrybutu 
mającego znaczący wpływ na wyniki wyborcze i działania kandydata/polityka.

Ciekawy jest przytoczony przez Zaryckiego (1997) anegdotyczny przypadek, który w pew-
nym stopniu odpowiada stereotypowym opiniom na temat relacji międzyludzkich w Polsce. 
Można tę sytuację żartobliwie nazwać odwróconym efektem głosowania przyjaciół i sąsiadów. 
Otóż autor dostrzegł, że kandydat na senatora w wyborach parlamentarnych w 1993 roku miał 
najlepsze wyniki w obszarach województwa tarnobrzeskiego najbardziej odległych od jego 
miejsca zamieszkania. Przypisywał to rozchodzeniu się drogą nieformalną w czasie kampanii 
krytycznych opinii o kandydacie w rodzimej gminie i jej okolicach.

Operacjonalizacja pojęcia
Dla badacza zachowań wyborczych poważnym wyzwaniem będzie operacjonalizacja lokalno-
ści kandydata. W pierwszym rzędzie, jak podano w powyższej definicji, lokalność ma związek 
z miejscem zamieszkania. Zdarzają się prace zamiennie lub uzupełniająco wprowadzające kry-
terium miejsca pochodzenia/urodzenia czy dotychczasowej aktywności politycznej (Meredith, 
2013).

Kolejnym problemem występującym przy planowaniu badań jest określenie sposobu mierze-
nia efektu. Lokalność kandydata można mierzyć jako zamieszkiwanie w niewielkiej odległości 
od wyborcy albo w tej samej jednostce podziału administracyjnego w szerokim rozumieniu tego 
terminu (nie chodzi wyłącznie o jednostki podstawowego podziału administracyjnego, ale także 
o te powstałe w wyniku podziałów specjalnych). Niektóre z definicji lokalności, choć z trudem 
poddają się kwantyfikacji, mogą okazać się nawet bardziej relewantne dla opisu zjawiska niż ta, 
w której najważniejsza jest odległość geograficzna (Arzheimer, Evans, 2012, s. 309). Ale nawet 
tak rozumiana lokalność może budzić wątpliwości, chociażby dlatego, że okręgi i obwody wy-
borcze często nie pokrywają się z jednostkami administracyjnymi, w Polsce chociażby z jednost-
kami samorządu terytorialnego czy jednostek pomocniczych, takich jak sołectwa czy osiedla.
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Optymalne byłoby określenie obserwacji w skali ilorazowej, gdzie zmienną niezależną by-
łaby odległość między miejscem zamieszkania kandydata a miejscem zamieszkania wyborcy 
i wskazanie związku tej zmiennej z treścią decyzji wyborczej. Uzyskanie tego typu danych jest 
niesłychanie trudne. Rzadkością jest model irlandzki, w którym dokładne adresy kandydatów są 
publicznie dostępne (to właśnie w Irlandii badania efektu głosowania PS mają najdłuższą, obok 
amerykańskich, tradycję).

Alternatywnie można korzystać z danych na temat odległości między siedzibami władz jed-
nostek administracyjnych czy obwodowych komisji wyborczych odpowiadających miejscu za-
mieszkania kandydata i wyborcy. Bardziej realne wydaje się określenie zmiennej niezależnej 
w skali porządkowej: pierwszą kategorię stanowią jednostka terytorialna lub okręg wyborczy, 
w których zamieszkuje kandydat, drugą – jednostki lub okręgi sąsiadujące, a trzecią wszyst-
kie pozostałe (niemieszczące się w żadnej z dwóch poprzednich, a zarazem takie, w których 
możliwe jest oddanie głosu na kandydata). Będzie to zasadne, także jeżeli wziąć pod uwagę 
wcześniejsze badania, które zazwyczaj wskazują, że liczba głosów spada wraz ze zwiększeniem 
się odległości od miejsca zamieszkania kandydata. Efekt ten nie ma jednak stricte linearnego 
charakteru (Gimpel, Karnes, McTague, Pearson-Merkowitz, 2008) i działa nieproporcjonalnie 
silniej w bezpośrednim otoczeniu miejsca zamieszkania. Można tu dodać, wyprzedzając póź-
niejsze rozważania, że największe różnice w opiniach badaczy nie dotyczą tego, czy efekt gło-
sowania PS występuje w bezpośrednim otoczeniu miejsca zamieszkania, ale tego, czy odnosi się 
do jednostek sąsiednich. Dotychczasowe ustalenia prowadzą do sprzecznych wniosków (Arzhe-
imer, Evans, 2014; Evans, Arzheimer, Campbell, Cowley, 2017).

Zasadne jest wskazanie kilku niedoskonałości związanych z uznaniem miejsca zamieszkania 
za zmienną niezależną. Może się zdarzyć, że kandydat podaje nieprawdziwy adres (np. w wy-
borach do rady gminy/miasta w Polsce kandydat musi deklarować fakt zamieszkiwania w danej 
jednostce, aby móc skorzystać z biernego prawa wyborczego, a weryfikacja organów wybor-
czych zwyczajowo ogranicza się wyłącznie do sprawdzenia poprawności formalnej oświadcze-
nia). Ponadto ludzie często się przeprowadzają; gdzie indziej mieszkają na etapie edukacji, gdy 
tworzą się sieci znajomości przyjacielskich i sąsiedzkich, a gdzie indziej na etapie pracy zawo-
dowej. Nierzadkie są też kolejne zmiany, zwłaszcza gdy wraz z rozwojem życia zawodowego 
lub kariery politycznej rośnie status majątkowy. Dodatkowo warto wziąć pod uwagę aktywność 
kandydata. Może on prowadzić działalność zawodową lub społeczną z dala od miejsca zamiesz-
kania, np. jako dyrektor szkoły, lekarz czy prezes klubu sportowego. Ten drugi aspekt lokalności, 
niezwiązany z miejscem zamieszkania, był widoczny podczas zbierania materiału empiryczne-
go przez autora niniejszej pracy.

Występowanie zjawiska 
Za pierwszego badacza, który zwrócił uwagę na opisywane zjawisko i wprowadził pojęcie do 
nauki, należy uznać V.O. Keya (1949). Analizując rywalizację o stanowisko gubernatora w wy-
branych stanach południowej części Stanów Zjednoczonych, dostrzegł, że kandydaci z dużą 
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regularnością uzyskiwali najlepsze wyniki w hrabstwach, w których zamieszkiwali, a w na-
stępnej kolejności w hrabstwach sąsiednich. Obserwacja ta znalazła szerokie potwierdzenie na 
gruncie amerykańskim (Black, Black, 1973; Johnston 1974; Lewis-Beck, Rice 1983; Rice, Macht, 
1987a).

Udało się dowieść występowania efektu głosowania PS w wielu państwach. Najwięcej 
badań przeprowadzono w krajach anglosaskich, takich jak: Stany Zjednoczone, Irlandia, Wielka 
Brytania, Nowa Zelandia (Forrest, Johnson, 1973), ale efekt głosowania PS zaobserwowano 
również w: Izraelu (Hazan, 1999), Austrii (Eder, Jenny, Muller, 2014), Holandii (Hessels, 2013), 
Belgii (Andre, Depauw, 2016; Put, 2015; Vandeleene, 2017), Niemczech (Jankowski, 2016), 
Norwegii (Fiva, Smith, 2017), Finlandii (Arter, 2011), Estonii (Tavits, 2010), Czechach (Malcova, 
2012), Kenii (Simiyu, 2010) i Kanadzie (Blais, Gidengil, Dobrzynska, Nevitte, Nadeau, 2003; 
Roy, Alcantara, 2015).

Badania amerykańskie miały najszerszy zakres, zarówno pod względem podmiotowym 
(objęły m.in. sędziów), jak i przedmiotowym, tj. dotyczącym zrozumienia mechanizmu, który 
odpowiada za pojawienie się tegoż efektu. Warto też wspomnieć, że podczas badań irlandzkich 
wprowadzono pojęcie „mafia z Donegal”, które wiązało efekt PS i lokalność kandydata z silnie 
klientelistyczną siecią zależności będącą wynikiem uwarunkowanego historycznie braku zaufa-
nia Irlandczyków do instytucji państwowych.

W Polsce pierwszą pracą, która podjęła omawiane zagadnienie, była publikacja Zaryckiego 
(1997), a najpełniejsze omówienie zjawiska można znaleźć w opracowaniach Jarosława Flisa 
(2014) oraz Macieja A. Góreckiego (2015). Flis nie wykorzystuje terminu „głosowanie przyjaciół 
i sąsiadów”, ale – o czym pisze Adam Gendwiłł (2015) – jest to bez wątpienia istotny element 
jego zainteresowań badawczych. Badając wybory do Sejmu i wyniki poszczególnych kandyda-
tów w powiatach/miastach Flis używał pojęcia „więzi terytorialne”, wskazując, że większość 
(ok. dwie trzecie) posłów ma powiat, w którym posiada „pakiet kontrolny” (Flis, 2014, s. 358). 
Znaczna liczba głosów w tym powiecie to niezbędny warunek uzyskania mandatu. Wiele powia-
tów nie ma jednak swojego posła. W tak rozumianych wyborach wygrywają metropolie i byłe 
miasta wojewódzkie (autor określa je mianem „Polski wojewódzkiej”), a po stronie przegranych 
znajdują się najczęściej powiaty ziemskie, niemające właściwej reprezentacji. Górecki (2015) 
zweryfikował pozytywnie hipotezę o występowaniu efektu PS w jednym z województw w gło-
sowaniu w okręgach jednomandatowych w wyborach do Senatu w 2011 roku. 

Mechanizm występowania zjawiska
Mówiąc o efekcie głosowania PS w tak szerokim znaczeniu, należy zwrócić uwagę na to, że za 
jego występowanie odpowiada wiele mechanizmów. Trudno uznać, że ten sam mechanizm po-
zwala zyskać dodatkowe głosy w wybranym obwodzie wyborczym oraz w całym regionie. Do-
słowny wymiar głosowania sąsiadów i przyjaciół występuje w tym pierwszym przypadku (gdy 
istnieje zazwyczaj bezpośrednia relacja między kandydatem a głosującym – lub przynajmniej 
mają ze sobą kontakt – efekt będzie relatywnie silniejszy), choć można również sformułować 
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opinię, że doświadczony polityk z długim stażem, np. działający w lokalnym zgromadzeniu, 
może mieć więcej „przyjaciół i sąsiadów” i jego sieć będzie miała znaczny zasięg.

Mechanizmy, które mogą wywołać efekt głosowania PS, bywają definiowane wielorako. Po 
pierwsze, mogą opierać się na sympatii i zaufaniu wynikających z bezpośredniej lub pośredniej 
znajomości, tzn. gdy wyborca zna kandydata lub zna osobę, która zna kandydata. Może to być 
też kwestia tożsamościowa – kandydat mieszkający w tej samej miejscowości lub po prostu 
blisko, traktowany jest jako „nasz człowiek”. Lokalny kandydat komunikuje niejako wyborcom, 
że jest jednym z nich i wie, czego oczekują, ponieważ ma podobne doświadczenia i znajduje 
się w podobnej sytuacji (Gimpel i in., 2008, s. 235). Wyborcy generalnie preferują kandydatów, 
których łączą z nimi „widoczne cechy” (płeć, rasa), ale także „wspólne doświadczenia”, takie 
jak zamieszkiwanie w tym samym miejscu (Mansbridge, 1999, s. 629). Wskazane mechanizmy 
mogą występować jednocześnie.

Z tym wiąże się mające racjonalne podstawy przekonanie, że lokalny kandydat będzie dbał 
o lokalne interesy i walczył o ich ochronę w organach uchwałodawczych czy wykonawczych. 
Wskazuje się, że ma on więcej do stracenia, gdy nie wywiązuje się późnej ze swoich obowiązków, 
niż ten niezwiązany z lokalną społecznością (Kjar, Laband, 2002). Jest chociażby szansa, że 
spotka swojego wyborcę w codziennych sytuacjach.

Świadomy możliwości wyborczego zdyskontowania więzi lokalnych kandydat będzie rów-
nież koncentrować swoją kampanię w okolicy miejsca zamieszkania. Owa koncentracja może 
mieć podwójny wymiar – miejscowy i programowy. W pierwszym przypadku kandydat reali-
zuje elementy kampanii bezpośredniej i pośredniej (rozdawanie ulotek, rozwieszanie plakatów, 
wizyty w domach, wynajem powierzchni outdoorowych, obecność na festynach czy innych 
wydarzeniach lokalnych) na danym terenie. Czasem może to być także spowodowane ograni-
czonymi zasobami kandydata, co jest powszechne m.in. w wyborach samorządowych w Polsce, 
zwłaszcza gdy dana osoba startuje w dużym okręgu. Do tego elementu odnoszą się M.A. Górec-
ki i Michael Marsh (2014), ale definiują go jako zjawisko odrębne, niezwiązane z głosowaniem 
PS, argumentując, że aby poprawnie zmierzyć skalę efektu, należy wyraźnie oddzielić od niego 
terytorialny układ kampanii. Autorzy wykazali też, że efekt PS występuje nawet wtedy, gdy 
kontroluje się takie predyktory zachowań wyborczych, jak przywiązanie do partii, wydatki kam-
panijne czy prowadzenie kampanii bezpośredniej.

W drugim przypadku koncentracja polega na umieszczeniu w programie wyborczym postu-
latów odnoszących się bezpośrednio do okolicy miejsca zamieszkania, a nie do całości okręgu 
wyborczego. W wyborach lokalnych mogą to być np. obietnice wybudowania szkoły, placów 
zabaw czy wyremontowania konkretnej drogi. 

Intrygujące, że badania dotyczące lokalnej intensywności kampanii wyborczej wykazały 
„endogeniczność” poparcia dla kandydata (Górecki, Marsh, 2012). Udowodniono, że poparcie 
w najbliższej okolicy jest większe niż dalej od miejsca zamieszkania niezależne od intensyw-
ności prowadzonej kampanii (tzn. działania kampanijne są w takim rozumieniu nieefektywne). 
Premia za lokalność jest znacznie mniejsza w jednostkach sąsiednich, ale za to tamci wyborcy 
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są dużo bardziej skłonni do zmiany preferencji na korzyść kandydata pod wpływem kampanii 
bezpośredniej niż wyborcy z jednostek odległych od jego miejsca zamieszkania.

Miejsce zamieszkania czy szeroko rozumiana lokalność kandydata mogą być ważne dla wy-
borców, którym brakuje informacji (a także chęci i możliwości ich pozyskania) koniecznych do 
podjęcia racjonalnej decyzji. Key wartościował to zjawisko negatywnie, nazywając je „niedoj-
rzałą polityką”, tj. stanem, gdy elektorat dysponuje małą wiedzą i nie jest zainteresowany życiem 
politycznym (1949, s. 38, 110). Jest przyjęte w literaturze, że wyborcy zwyczajowo ograniczają 
koszt uzyskania takiej wiedzy i rzadko aktywnie jej poszukują, a jeżeli nawet to robią, to najczę-
ściej nie na temat wszystkich kandydatów (Bowler, Donovan, Snipp, 1993, s. 475).

Wyborcy chcieliby wybrać kogoś, kto będzie dbał o nich i ich najbliższe otoczenie, ale dyspo-
nując ograniczoną wiedzą, kierują się miejscem zamieszkania czy dotychczasowej aktywności. 
Warto jednak zwrócić uwagę, że ich zasób informacyjny jest większy niż wyborców, którzy 
przyczyniają się do wystąpienia efektu kolejności – miejsce zamieszkania nie zawsze jest wska-
zywane na listach kandydatów. Jeżeli informacje o kandydacie są ograniczone terytorialnie, po-
parcie dla niego również może być w ten sposób zawężone (Johnston i in., 2016, s. 2). Głosowanie 
na kandydatów lokalnych może być traktowane jako wyraz nie ignorancji, ale lojalności wobec 
wspólnoty miejsca zamieszkania i przywiązania do lokalnej tożsamości; zwłaszcza dziś, gdy 
wciąż formułuje się tezy o dominacji czynników o skali krajowej w wyborach powszechnych. 
Skala zjawiska nie spada mimo wzrostu popularności środków zdalnej komunikacji i postępują-
cego procesu globalizacji (Vandeleene, 2017, s. 5).

Poznawcza oszczędność dotyczy nie tylko wyborców, ale też elit partyjnych wybierających 
kandydatów. Wyjaśniano to zjawisko poprzez odniesienie do metod zarządzania – kandydat na 
stanowisko kierownicze zatrudniony w danej firmie ma przewagę nad rywalami, zarówno z po-
wodu większej wiedzy o lokalnych uwarunkowaniach, jak i dzięki temu, że poszukiwanie infor-
macji o nim wiąże się z mniejszymi kosztami (Faith, Tollision, 1983). 

Z perspektywy informacyjnej przewagę lokalnego kandydata da się określić jako połączenie 
dwóch elementów: lokalnej koncentracji wiedzy o kandydacie (chociażby znajomości jego imie-
nia i nazwiska) oraz skłonności wyborców do kierowania się tymi wiadomościami przy wyborze. 
Preferują oni osoby, o których wiedzą więcej niż o innych (Bowler i in., 1993, s. 476).

W związku z powyższym przyjmuje się też, że efekt głosowania PS będzie silniejszy w wy-
borach, w których bierze się pod uwagę małą liczbę informacji, np. gdy nie ma istotnych różnic 
pomiędzy postulatami kandydatów albo gdy nie są dostępne ogólnokrajowe afiliacje partyjne. 
Pojawiają się tu podobne prawidłowości jak w przypadku efektu kolejności, który można zaob-
serwować szczególnie „w warunkach nikłej znajomości przez wyborców partii i kandydatów, 
zamazanych linii podziałów politycznych, mnogości list wyborczych i kandydatów na listach” 
(Gendźwiłł, Raciborski, 2015, s. 51).

Wpływy mechanizmu PS na zachowania wyborcze można w uproszczeniu podzielić na: mo-
bilizację, gdy lokalność kandydata skłoni do głosowania osobę, która w innym przypadku nie 
głosowałaby oraz perswazję, gdy lokalność kandydata zmienia treść decyzji wyborczej. Dotych-
czasowe badania wskazywały, że silniejszy jest efekt perswazji (Meredith, 2013; Rice, Macht, 



40 Acta Politica Polonica

TOMASZ CZAPIEWSKI

1987b). Pojawienie się lokalnego kandydata może też wpłynąć pozytywnie na frekwencję w wy-
borach (Kavanagh, Mills, Sinot, 2004). 

Omawiając kwestię lokalności kandydata, trzeba też odnieść się do tożsamości lokalnej, ma-
jącej różną intensywność w różnych regionach, miastach itd. Silniejsza jest najczęściej na tery-
toriach peryferyjnych, odległych od centrum. Fińskie badania pokazały, że wraz ze zwiększa-
niem się odległości od stolicy kraju, Helsinek, rośnie skłonność do głosowania na kandydatów 
pochodzących z danego terytorium (Bengtsson, Wass, 2011, s. 151). Do podobnych wniosków 
prowadziły badania holenderskie (Latner, McGann, 2005, s. 713).

Terytorialne zróżnicowanie efektu głosowania PS nie wynika wyłącznie z przeciwstawienia 
peryferie–centrum. Badania kanadyjskie wykazały, że jest zupełnie odwrotnie; trzykrotnie sil-
niej lokalność kandydatów wpływała pozytywnie na ich wynik w regionach innych niż Quebec 
(Blais i in., 2003, s. 7). Tłumaczono to właśnie silną polaryzacją politycznego sporu środowisk 
niepodległościowych i federalistów, która miała większe znaczenie niż inne czynniki, w tym 
również skłonność do głosowania na lokalnych kandydatów.

Interesującym zagadnieniem, rozpatrywanym dotychczas w Polsce w ograniczonym stopniu, 
jest rzeczywisty wpływ obecności polityków z lokalnymi powiązaniami na politykę dystrybu-
cyjną, tj. rozdział dóbr, takich jak np. inwestycje infrastrukturalne (Fiva, Halse, 2016). Zostało to 
szeroko zbadane na gruncie amerykańskim, gdzie posłużono się terminem pork-barrel politics, 
który Jacek Haman wyjaśniał jako „«kupowanie» wyborców poprzez zapewnianie (lub obietni-
ce) o zaangażowaniu państwa, a zwłaszcza wykorzystanie państwowego budżetu, w rozwiązanie 
partykularnych problemów” (Haman, 2005, s. 21). Termin ten powiązany jest z opisywaną wcze-
śniej koncentracją programową kampanii.

Charakterystyka zjawiska
Szereg badań pozwolił na pełniejsze zrozumienie efektu głosowania PS, jego uwarunkowań 
i atrybutów. Oczywiście wskazane niżej badania były zawsze ograniczone terytorialnie – rzadko 
prowadzono je w skali kraju, nie mówiąc już o ujęciach komparatystycznych na szczeblu państw. 
Ustalenia muszą zatem być traktowane z pewną dozą ostrożności. Zwrócić należy też uwagę, 
że większość prac służyła wskazaniu, że dane zjawisko istnieje i potwierdzeniu, że wystąpiło 
w konkretnych wyborach, względnie próbie zmierzenia jego skali. 

Efekt głosowania PS, rozumiany jako pochodna lokalności zamieszkania kandydata, może 
być badany w ramach eksperymentów pokazujących, jak wyborcy oceniają potencjalnych poli-
tyków; zamieszkanie porównuje się z innymi cechami, takimi jak płeć, zawód, wykształcenie, 
religia czy rasa. Takie badania (Campbell, Cowley, 2014, s. 758) w kontekście angielskim po-
kazały dominujące znaczenie atrybutu lokalności. Miejsce zamieszkania okazało się kilkuna-
stokrotnie ważniejsze niż płeć; tylko wykształcenie i zawód miały zbliżony wpływ na wybór 
kandydata (Campbell, Cowley, s. 758). Podobne eksperymenty nie uwzględniają jednak faktu, 
że tego typu dane nie są w takim samym stopniu znane wyborcom. Płeć można np. określić na 
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podstawie samego imienia i nazwiska, w odróżnieniu od miejsca urodzenia. Ponadto lokalność 
może być też przedmiotem manipulacyjnych działań kampanijnych.

Efekt głosowania PS występuje na terenach zarówno miejskich, jak i wiejskich, jednak w róż-
nej intensywności – cechą zjawiska jest słabsze natężenie w miejscach silnie zurbanizowanych. 
Dotyczy to tak różnic między miastami i wsią, jak i tych w obrębie danego miasta, w którym 
występują różne typy zabudowy, w tym obszary z dominacją zabudowy jednorodzinnej. Trzeba 
jednak wziąć pod uwagę, że postrzeganie odległości na terenach miejskich, silnie zurbanizowa-
nych, o dużej gęstości zaludnienia, może być inne niż na prowincji (Górecki, Marsh, 2014, s. 12).

Efekt PS pojawia się także w prawyborach, które należą do szczególnej kategorii wyborów, 
gdyż nie występuje tutaj element rywalizacji międzypartyjnej, a głosujący są członkami partii, 
co wiąże się zazwyczaj z tym, że mają więcej informacji o kandydatach niż uczestnicy wyborów 
powszechnych (Johnston i in., 2016). Wykazano także, że efekt pojawia się podczas zbiórki przez 
kandydata funduszy na potrzeby kampanii, ale – co szczególnie ciekawe – dało się wówczas 
także zaobserwować większą mobilizację w przypadku rywala lokalnego kandydata, co dopro-
wadziło autora badań do wprowadzenia terminu „efekt przyjaciół i wrogów” (Thieleman, 1993).

W zasadzie efekt głosowania PS wykazuje wysoką stabilność w czasie, choć pojawiły się ba-
dania wskazujące, że najsilniejszy jest w wyborach, w których kandydat startuje po raz pierwszy 
(Tatalovich, 1975). Można również dostrzec, że chwiejność (volatility) wyborów zakłóca wystę-
powanie efektu głosowania PS (Górecki, Marsh, 2014, s. 19).

Potwierdzono też – i to w wielu kontekstach – że premie za lokalność mogą być mocno 
zróżnicowane w zależności od przynależności partyjnej. Górecki (2015, s. 69) dowiódł, że dla 
kandydatów dwóch największych polskich partii w wyborach senackich w 2011 roku wynosiła 
ona 14,04%, podczas gdy dla pozostałych 21,82%. Zróżnicowanie wykazano także w przypadku 
kandydatów Partii Republikańskiej i Partii Demokratycznej w Stanach Zjednoczonych (Gimpel 
i in., 2008, s. 248).

Warto rozważyć, jaka relacja zachodzi między efektem głosowania PS a efektem kolejności, 
czyli wyraźnym zwiększeniem liczby głosów oddanych na kandydatów z wyższych miejsc na 
liście oraz na kandydata znajdującego się na miejscu ostatnim. Efekt kolejności jest zdecydowa-
nie największy w przypadku kandydata z pierwszego miejsca, co prowadzi niektórych badaczy 
do wyodrębnienia efektu pierwszeństwa (Marcinkiewicz, 2014). Warto wskazać, że pojawiają 
się wątpliwości, czy jest to poprawne określenie związku przyczynowego. Niektórzy badacze 
uważają, że najwięcej głosów dostają kandydaci najbardziej rozpoznawalni, którzy najczęściej 
dostają właśnie wysokie miejsce na liście (Flis, 2014).

Atrybuty kandydatów, takie jak lokalne pochodzenie czy efektywność kampanii, zmniejszają 
efekt kolejności, ale go nie znoszą. Świadomość istnienia tych zależności mają także politycy, co 
potwierdzają obserwowane praktyki. Przykładowo zdarzają się przesunięcia na liście związane 
z układem wpływów w partii i wiedzą na temat efektu kolejności – kandydaci wolą startować 
z wysokiej pozycji w obcym okręgu niż z niskiej pozycji we własnym. Opierają się na przekona-
niu, że efekt kolejności jest silniejszy niż efekt PS a podstawowym celem kandydata jest walka 
o „jedynkę” czy „dwójkę” na liście. Szacuje się, że 70–80% mandatów w polskim sejmie jest 



42 Acta Politica Polonica

TOMASZ CZAPIEWSKI

obsadzanych zgodnie z kolejnością ustaloną przez partię na listach kandydatów (Kruszyńska, 
2018).

Elementem, który znacząco wpływa na występowanie efektu PS, jest system wyborczy. 
Można jednoznacznie stwierdzić, że wykorzystanie list półotwartych sprzyja głosowaniu perso-
nalnemu a przez to również pojawieniu się efektu głosowania PS, ponieważ redukuje potencjal-
ny konflikt między motywacjami partyjnymi a personalnymi pozwalając wybrać konkretnego 
kandydata, przy zachowaniu lojalności wobec preferowanej partii politycznej. System „pojedyn-
czego głosu przechodniego” (single transferable vote, STV), którego logika nakazuje kandyda-
tom walczyć nawet o status drugiego czy trzeciego preferowanego kandydata u danego wyborcy, 
także powinien zachęcać do znacznego eksponowania atrybutów kandydata. Faktem jest, że 
badacze często ignorują przy badaniu efektu głosowania PS wybory, w których używa się list 
zamkniętych, tj. głosowanie na listy nie jest połączone z możliwością głosowania preferencyjne-
go (Hessels, 2013, s. 6).

Wydaje się, że w mieszanych systemach wyborczych to zjawisko ma także dobre warunki, 
bo jak zauważają badacze personalizacji polskiej polityki lokalnej, o ile wyborca głosuje na 
listę preferowanego przez siebie ugrupowania, o tyle „w okręgu jednomandatowym popiera już 
tego kandydata, którego atrybuty (np. doświadczenie, zasługi w pracy na rzecz danej społeczno-
ści zamieszkującej okręg) przedkłada nad afiliację partyjną oraz szanse na zdobycie mandatu” 
(Antkowiak, Scheffs, 2015, s. 151). 

Zgodzić się należy z opinią, że skoro w okręgach jednomandatowych każda partia wystawia 
co najwyżej jednego kandydata, to głosowanie motywowane partyjnie powinno przeważyć nad 
głosowaniem personalnym (Górecki, 2015, s. 67), zwłaszcza że wybory mają skalę ogólnokrajo-
wą i dotyczą organu działającego na szczeblu państwowym. Badania empiryczne wskazują jed-
nak, że efekt głosowania PS widoczny jest także w tego typu systemach wyborczych (Arzheimer, 
Evans, 2012).

Niejednorodny jest wpływ wielkości okręgów wyborczych. Jeżeli obejmują one znaczny ob-
szar (choć przy określaniu wielkości okręgów wyborczych najważniejszym kryterium jest liczba 
przypisanych do nich mandatów) o bardzo niejednolitym charakterze, gdzie trudno o wspólny 
mianownik przy definiowaniu interesów, rodzi się problem dotyczący właściwej reprezentacji, 
ale także wyboru metod efektywnej kampanii. Racjonalna będzie wówczas walka kandydatów 
o głosy nie w całym okręgu, ale w wybranej części, zwłaszcza że w dużych okręgach nie ma 
konieczności uzyskania większości głosów i często wystarczy poparcie na poziomie kilku pro-
cent. Badacze mówią nawet o budowaniu „własnego okręgu wyborczego” wewnątrz okręgu wie-
lomandatowego (Crisp, Desposato, 2004). 

Kandydaci i wyborcy mogą czuć się częścią wspólnoty, której geograficzne granice nie po-
krywają się z granicami okręgu wyborczego (są szersze lub węższe). Jeden z autorów nazwał to 

„psychologicznym okręgiem wyborczym” (Vandeleene, 2017, s. 2). Im większy okręg wyborczy, 
tym większa skłonność posłów do reprezentowania w trakcie kadencji jedynie wybranego ob-
szaru – zasada ta została potwierdzona w 12 współczesnych systemach demokratycznych (An-
dré, Depauw, 2016, s. 14). Widoczna jest w tym pewna niekompatybilność założenia, obecnego 
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często w aktach ustrojowych, że poseł reprezentuje naród jako całość, z – wykazaną także w ni-
niejszej pracy – skłonnością do traktowania posłów jako osób dbających o lokalne interesy (Put, 
2016, s. 8).

Z drugiej strony partyjny charakter list i znaczna wielkość okręgów osłabiają aktywność 
kampanijną kandydatów (Trumm, Sudulich, Townsley, 2017). Wielu z nich jest świadomych, że 
mają nikłą szansę na sukces i nie prowadzą w ogóle działań o takim charakterze. Jest to o tyle 
racjonalne, że zaangażowanie w kampanię mogłoby się przyczynić wyłącznie do zwiększenia 
szans innego kandydata z danej listy (np. zajmującego wyższe miejsce).

Wpływ na wystąpienie efektu głosowania PS ma też metoda selekcji kandydatów. Jeżeli jest 
to selekcja zdecentralizowana i otwarta, np. z wykorzystaniem procedury prawyborów, to praw-
dopodobieństwo pojawienia się efektu wzrasta, co wykazano w Izraelu (Hazan, 1999). Jeżeli 
kandydat rywalizuje z innymi kandydatami z tej samej jednostki administracyjnej terytorialnej 
i z tej samej partii, to jego szanse na elekcję wyborczą spadają (McAllister, 2015, s. 340).

Kwestie geograficzne są brane pod uwagę przez osoby dokonujące selekcji kandydatów, choć 
rzadko jest to uregulowane formalnie, jak chociażby kwestia kwoty płci. Selekcjonującym zależy 
na „geograficznej równowadze” (Hazan, Rahat, 2010, s. 33). Zbalansowanie geograficzne listy 
kandydatów wydaje się optymalnym rozwiązaniem z dwóch powodów – zapobiega konfliktom 
między kandydatami z tej samej partii oraz powiększa zasięg terytorialny kampanii. 

Podsumowanie
Można jednoznacznie stwierdzić, że efekt głosowania przyjacielsko-sąsiedzkiego nie jest ogra-
niczony do konkretnej części świata ani konkretnego systemu wyborczego. To stały element 
wyborów, będący jednym z niezbędnych elementów każdego modelu próbującego wyjaśnić za-
chowania wyborców. 

Choć samo występowanie zjawiska nie podlega dyskusji, można sformułować wniosek, że 
efekt głosowania przyjacielsko-sąsiedzkiego ma silnie kontekstowy charakter. Takie czynniki, 
jak system wyborczy, atrybuty kandydatów, intensywność sporu politycznego czy organizacja 
partii politycznych, będą miały wpływ na to, w jakiej skali wystąpi.

Należy też zwrócić uwagę, że dotykamy w tym miejscu problemu wnioskowania na pozio-
mie indywidualnym z danych grupowych. Rzadkością są badania efektu, które opierają się nie 
na danych zagregowanych, ale tych dostępnych na poziomie indywidualnym, a nawet te, które 
spełniają to kryterium, ale odnoszą się nie do prawdziwego miejsca zamieszkania kandydata 
i wyborcy, tylko do siedziby komisji czy centralnego punktu obwodu głosowania (w przypadku 
kandydata) i jednostki administracyjnej (w przypadku wyborcy).

Jak słusznie zauważa Mark Hessels (2013, s. 9), w światowej literaturze poza obszarem eks-
ploracji badawczej pozostawiano porównanie poszczególnych typów wyborów na danym obsza-
rze, tzn. kwestię tego, jaki rodzaj wyborów najbardziej sprzyja pojawianiu się efektu głosowania 
PS. Można stawiać hipotezę, że najczęściej pojawi się w wyborach lokalnych przeprowadzanych 
w najmniejszych okręgach. Jest to zarazem najważniejsze, zdaniem autora niniejszego tekstu, 
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zadanie dla polskiej politologii, która powinna podjąć temat występowania efektu głosowania 
sąsiadów i przyjaciół w Polsce podczas wyborów lokalnych i porównać z dotychczasowymi ba-
daniami dotyczącymi elekcji sejmowych i senackich.
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Abstrakt Celem niniejszego opracowania jest teoretyczna charakterystyka bojkotu politycznego. Na 
przykładzie działań opozycji parlamentarnej podczas kryzysu sejmowego z przełomu 2016 
i 2017 roku i w odwołaniu do bogatej literatury politologicznej autor analizuje najważniej-
sze formy i cechy konstytutywne tej formy protestu, a także rozważa kwestię legitymizacji 
i delegitymizacji działań obu stron w sytuacji bojkotowej. Ustalenia teoretyczne pozwalają 
na właściwą ocenę omawianych wydarzeń, a także stwarzają podstawę do efektywniejszej 
niż dotąd analizy i właściwej oceny tego zjawiska politycznego w przyszłości.

Political Boycott – Theoretical Characteristic by the Example of Activity of Parliamentary 
Opposition During Crisis in the Sejm (16.12.2016–12.01.2017)
Keywords boycott, crisis, parliament, legitimization, opposition, Poland, political history, protest, 

sejm

Abstract The article focuses on political boycott and the aim of this paper is theoretical characteristic 
of this phenomenon by microstudy of activity of parliamentary opposition during crisis in 
the Sejm at the turn of 2016 and 2017. On that case and in reference to extensive political 
science literature author analyzes distinctive manifestations and constitutive features of 
political boycott, as well as considers the problem of (de)legitimization in the context of 
boycott situation. These theoretical findings allow to properly assess discussed events in 
the Sejm, as well as establish a basis for more efficient analysis and evaluation of similar 
circumstances in the future.
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Wprowadzenie
Celem niniejszego opracowania jest charakterystyka bojkotu politycznego jako formy działa-
nia politycznego. Zostanie ona dokonana na podstawie analizy wydarzeń, które miały miejsce 
w Sejmie w dniach 16.12.2016–12.01.2017 (tzw. kryzys sejmowy), przeprowadzonej z wykorzy-
staniem odpowiednich kryteriów teoretycznych. Ówczesne działania opozycji parlamentarnej to 
dobry, choć nieoczywisty przykład bojkotu politycznego, który we wciąż trwającym układzie 
konfliktowym okazał się nie tylko dobitną ekspresją niezgody politycznej, ale również ujawnił 
erozję stosunków politycznych w Polsce. Stąd też mówić można o swoistej „wyjątkowości” tam-
tejszej spontanicznej akcji opozycji.

Główną tezą, o charakterze teoretyczno-metodologicznym, jest twierdzenie, że bojkot „pod-
nosi poziom konfrontacji poprzez zwiększenie prawdopodobieństwa, iż opozycja, zamiast po-
przestać na odmowie uczestnictwa w wyborach, zdecyduje się zainicjować polityczny kryzys, 
który może prowadzić do obalenia rządu” (Buttorff, Dion, 2017, s. 99). Jednocześnie, co jest 
z kolei tezą odnoszącą się do wskazanych wydarzeń w Sejmie, choć bojkot może wyrażać silny 
moralny opór i być rodzajem protestu (Nasir, 2016, s. 396), towarzyszące mu okoliczności poli-
tyczne oraz nieumiejętne działanie aktorów politycznych czasem skazują akcję na niepowodze-
nie (Beaulieu, Hyde, 2009, s. 397; Buttorff, Dion, 2017, s. 99, 105–106). Tak było w przypadku, 
o którym mowa. Opozycja parlamentarna „wsadziła nogę w drzwi” i nie tylko odmówiła uzna-
nia poczynań rządzących, ale również wyraziła głęboki moralny sprzeciw i zażądała spełnienia 
określonych postulatów politycznych. Koszty mobilizacji okazały się jednak nieproporcjonalnie 
wysokie w stosunku do korzyści, jaką była faktyczna gotowość do partycypacji – politycznej 
i obywatelskiej – w działaniach bojkotujących. Wynikające z tego ograniczenia dotyczące wpły-
wu politycznego były dodatkowo wzmacniane niekonsekwencją polityków opozycji, a także tym, 
że obóz rządzący wykorzystał sprzyjające okoliczności do obrócenia ostrza krytyki przeciw dru-
giej stronie (Beaulieu, Hyde, 2009, s. 397; Buttorff, Dion, 2017, s. 105–106, por. s. 102–106). 

Co do zasady, „pewne wnioski dotyczące zachowań politycznych można wyciągnąć jedynie 
wówczas, gdy sprawdzi się je w różnych kontekstach czasowych i w poprzek granic narodowych, 
w celu ustalenia, w jakich warunkach i do jakiego stopnia wyniki badań w jednym z krajów 
można uogólnić” (Rose, 2010, s. 333). Biorąc jednak pod uwagę, iż problematyka bojkotu poli-
tycznego nie jest w polskiej literaturze politologicznej dostatecznie opracowana, należy rozpro-
szoną wiedzę zebrać i usystematyzować, wysunąć propozycję definicji oraz opisać omawiane 
zjawisko/zachowanie polityczne na wybranym przykładzie. Co prawda studium – samo w sobie, 
a zwłaszcza zawężone pod względem przedmiotowym – nie rozstrzyga wszelkich wątpliwości 
i nie przesądza o wszystkich możliwych kwestiach, niemniej sygnalizuje określone zagadnie-
nia, a część omawia dogłębniej niż inne, pozostawiając przestrzeń dla dalszych badań. Pozwala 
zatem zobrazować to, co próbuje opisać teoria. Trzeba przy tym zwrócić uwagę na to, iż „wy-
różnikiem badań teoretycznych jest (…) dążenie do wyodrębnienia lub systematyzacji ogólnych 
właściwości rządzących danym rodzajem zjawisk (…). Refleksja teoretyczna posiada tym sa-
mym, z siłą swej natury, charakter abstrakcyjny, uogólniony” (Nocoń, Laska, 2005, s. 13), ale 
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odnosi się w sposób ścisły do rzeczywistości politycznej i mechanizmów nią rządzących (Laska, 
2017, s. 27).

Artykuł składa się z czterech części poprzedzonych wprowadzeniem i zwieńczonych pod-
sumowaniem. Część pierwsza charakteryzuje konflikt polityczny organizujący obecnie scenę 
polityczną w Polsce. Część druga opisuje przebieg wydarzeń w Sejmie z okresu 16.12.2016–
12.01.2017 przy użyciu analitycznych kryteriów sytuacji politycznej – wyjaśnia więc m.in., jakie 
były motywacje głównych aktorów politycznych i dlaczego tamto zdarzenie nosiło znamiona 
kryzysu politycznego i świadczyło o erozji stosunków politycznych. Dużo miejsca poświęcono 
również samej opozycji parlamentarnej – jej znaczeniu w ramach danego systemu politycznego 
oraz roli w kontekście takich wydarzeń jak to analizowane. Część trzecia poświęcona jest w ca-
łości bojkotowi politycznemu. Objaśnia, czym jest bojkot polityczny, jakie są jego cechy i for-
my, czym różni się od kontestacji, oporu, protestu, nieposłuszeństwa, konfrontacji i obstrukcji, 
a w czym jest im bliski. W części czwartej omówiony został problem legitymizacji opozycji par-
lamentarnej w związku z bojkotem politycznym. Podsumowanie zawiera ocenę działań opozycji 
w trakcie tzw. kryzysu sejmowego dokonaną z użyciem teorii bojkotu politycznego.

Piśmiennictwo dotyczące bojkotu politycznego sensu stricto nie jest obszerne. Polscy autorzy 
skupiają się raczej na zjawiskach do niego podobnych lub z nim powiązanych, np. kontestacji, 
nieposłuszeństwie czy proteście. Literatura zagraniczna dostarcza więcej informacji, choć i tam 
badacze najchętniej zajmują się bojkotem wyborczym, bojkotem w relacjach międzynarodowych, 
aspektami moralnymi bojkotu i strategią postępowania politycznego w warunkach bojkotu. Na 
podstawie tych prac można jednak stworzyć teoretyczny obraz bojkotu i wskazać, w jaki sposób 
przebiega. Jeśli zaś chodzi o literaturę poświęconą opozycji i legitymizacji – dwóm najważniej-
szym, obok bojkotu politycznego, zagadnieniom w tym artykule – to dysponujemy rozległym 
rezerwuarem prac umożliwiających precyzyjne odniesienie wiedzy do interesujących zjawisk. 
Nie sposób natomiast odnotować tu, z oczywistych względów natury temporalnej, opracowań, 
które zawierałyby analizę tamtych wydarzeń sejmowych. Nawet najnowsze opisy historyczno-

-polityczne nie odnoszą się do tych zajść, ponieważ miały one miejsce zbyt niedawno, by uloko-
wać je w narracji dotyczącej aktualnej historii politycznej Polski. 

Konflikt polityczny u podłoża wydarzeń w Sejmie
„Konflikt pomiędzy ugrupowaniami politycznymi, reprezentującymi różne środowiska spo-
łeczne i ich, nierzadko, sprzeczne interesy stanowi istotny element życia codziennego w de-
mokratycznym państwie” (Golec, 2002, s. 11). W Polsce konflikt polityczny jest dodatkowo 
przejawem utrwalającego się rozłamu socjopolitycznego. Wybory w 2015 roku, przede wszyst-
kim wybory parlamentarne, kolejny raz w ciągu ostatniej dekady uprawdopodobniły hipotezę 
o podziale społeczno-politycznym, funkcjonującym również w wymiarze normatywnym, który 
określa się często mianem „Polska solidarna – Polska liberalna” (Antoszewski, 2012, s. 195; 
Markowski, Cześnik, Kotnarowski, 2015, s. 68–70). Kolejne powyborcze miesiące dostarczyły 
z kolei dowodów na to, że konfliktowi towarzyszą polityka rozłamowa, polaryzacja ideologiczna 
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i antagonizowanie znacznej części społeczeństwa (Markowski, 2016; Markowski, Kotnarowski, 
2016; Markowski, Tworzecki, 2016; por. Brzezińska, Jarentowski, Matuszewski, 2016; CBOS, 
2015; CBOS, 2016b; Grabowska, Pankowski, 2015; Kułakowska, Borowiec, Ścigaj, 2016). Istotną 
cechą relacji społeczno-politycznych tego czasu jest konfrontacyjność (Machelski, 2016, s. 34), 
a nieraz jawna wrogość (Sulowski, 2014, s. 82–84; Ziółkowski, 2013; 2016). Świadczy to o prze-
kroczeniu dotychczasowych granic rywalizacji politycznej (Antoszewski, 2004, s. 9–17) oraz 
o destrukcyjnym charakterze obecnego konfliktu, w którym pole porozumienia jest coraz węż-
sze lub strony nie dostrzegają go wcale. Zgodnie z definicją jedna strona dominuje a racje drugiej 
nie są brane pod uwagę. W takiej atmosferze nie ma możliwości podjęcia innowacyjnych działań 
politycznych (Golec, 2002, s. 11; por. Antoszewski, 2004, s. 9; Karwat, Ziółkowski, 2013, s. 143).

Konflikt polityczny to „przeciwstawne działania dwóch lub więcej podmiotów polityki, wy-
nikające z ich wzajemnie sprzecznych interesów” (Sokół, Żmigrodzki, 1999, s. 159; zob. także 
Karwat, Ziółkowski, 2013, s. 145). Obecny konflikt polityczny w Polsce dotyczy przede wszyst-
kim dwóch wskazywanych w literaturze obszarów: „sprawowania władzy i wywierania wpływu 
w systemie politycznym” oraz „kształtowania, upowszechniania i realizacji systemów wartości 
związanych z cywilizacyjną, ideologiczną, polityczną, etyczną (…) odrębnością podmiotów” 
(Sokół, Żmigrodzki, 1999, s. 159–160). Co do zasady, konflikt polityczny skupia się na zderzeniu 
odmiennych wizji określających „kształt, reguły i skutki funkcjonowania systemu politycznego” 
(Sokół, Żmigrodzki, 1999, s. 160; por. Antoszewski, Herbut, 2000, s. 225–227). Konflikt w Pol-
sce skupia się przede wszystkim na kwestiach ideologicznych.

Struktura konfliktu jest czytelna (por. Antoszewski, 2004, s. 43–84), a Polacy potrafią się 
opowiedzieć po jednej ze stron albo przynajmniej za którąś z promowanych przez partyjnych 

„przedstawicieli” sporu koncepcji państwa. Co więcej, po 2015 roku konflikt znacząco się nasilił, 
zgodnie z obserwacją, że „raz wywołany (…) ma tendencję do utrzymywana się i intensyfikacji 
raczej niż zanikania” (Golec, 2002, s. 54). Szanse na jego zakończenie są na razie nikłe, głównie 
ze względu na konfrontacyjny charakter relacji stron. Poczucie moralnej i politycznej wyższości 
(Golec, 2002, s. 24) wydaje się równie ewidentne jak znaczna wrogość (Golec, 2002, s. 25). Są 
to warunki, w których postępuje „usztywnianie istniejących podziałów”, „dookreślenie granic 
grup politycznych”, „usztywnienie struktur przywódczych” oraz „utrwalenie (…) wzorców per-
cepcyjnych i ewaluacyjnych” (Ziółkowski, 2013, s. 190–191).

Kryzys sejmowy (16.12.2016–12.01.2017) jako sytuacja polityczna
Akcja opozycji parlamentarnej zapoczątkowana 16.12.2016 roku była – jak można stwierdzić po 
pewnym czasie – jednym z istotnych przejawów konfliktu politycznego i kryzysu stosunków 
politycznych pomiędzy partyjnymi reprezentantami najbardziej znaczących środowisk społecz-
no-politycznych. Protest parlamentarny przybrał postać bojkotu, i to bojkotu zarówno działań 
politycznych rządzących, jak i w ogóle standardów postępowania politycznego. Odbiór społecz-
ny działań opozycji był jednak jednoznacznie negatywny, a niekonsekwencja i brak spójności 
jedynie utrwaliły niepochlebne oceny polityków opozycji.
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Kryzys jako sytuacja polityczna

Pod pojęciem sytuacji politycznej rozumieć należy „układ całokształtu czynników warunku-
jących jednostkowe i zbiorowe działania podmiotów, uczestniczących w grze i walce o wyko-
rzystanie instrumentarium państwa do celów grupowych i ogólnospołecznych” (Karwat, Ziół-
kowski, 2013, s. 337). Czynniki te – różnorodnej natury, choć w omawianym przypadku chodzi 
przede wszystkim o czynniki o charakterze wewnętrznym – wpływają na kształtowanie się 
struktur motywacyjnych i działania podmiotów politycznych (Faliński, Klementewicz, 1991, 
s. 25; Karwat, Ziółkowski, 2013, s. 337–338). Sytuacje polityczne stanowią grunt, na którym 
formują się określone „bodźce działania politycznego” (Faliński, Klementewicz, 1991, s. 71–72; 
Sokół, Żmigrodzki, 1999, s. 193). W przypadku takich sytuacji konfliktowych jak tu omawiana 
ważne jest spostrzeżenie, iż „rodzaje i siła motywacji podmiotów polityki warunkują propor-
cje, częstotliwość i intensywność procesów walki i współpracy w systemie politycznym i jego 
otoczeniu” (Sokół, Żmigrodzki, 1999, s. 194). To pozwala nie tylko lepiej zrozumieć bieżące 
wydarzenia polityczne, ale również przewidzieć niektóre tendencje rozwoju relacji politycznych 
(Faliński, Klementewicz, 1991, s. 25).

Pod koniec 2016 roku doszło w Sejmie do kryzysu. Pod tym pojęciem rozumieć należy swo-
iste przesilenie, krytyczną sytuację, w której dochodzi do aktywnego wyrażenia niezadowolenia 
i która skutkuje lub ma skutkować – jeśli kryzys wywołany jest intencjonalnie – zahamowaniem 
dotychczasowego procesu politycznego. Kryzys jest „naturalną konsekwencją kumulacji napięć 
i konfliktów” (Antoszewski, Herbut, 2000, s. 256). Podczas omawianych wydarzeń nie doszło 
do kryzysu parlamentarnego w ścisłym znaczeniu tego pojęcia, akcentującego użycie formal-
nych instrumentów wyrażania odmiennych stanowisk politycznych (Antoszewski, Herbut, 2000, 
s. 257), lecz do spontanicznego i pozaformalnego wyrażenia braku zgody na określone działania 
oraz protestu przeciw nim wymierzonego w obóz rządzący. Było to trudne do przewidzenia, 
gwałtowne wystąpienie o wyraźnym ładunku emocjonalnym (por. Małkiewicz, 2010, s. 11), któ-
rego rezultatem okazało się „zaburzenie zwykłego funkcjonowania” Sejmu (Chmaj, Sokół, 2001, 
s. 169). Kryzys polityczny jest zdarzeniem spowodowanym – ale również skutkującym – zabu-
rzeniem dotychczasowego sposobu funkcjonowania systemu lub jego części, instytucji i przewi-
dywalnych sytuacji politycznych.

Podkreśla się, iż „zjawisko kryzysu nie jest niczym nowym w polskiej polityce, jednak dys-
kusje na ten temat ożyły w sposób szczególny po tym, jak wybory prezydenckie i parlamen-
tarne w 2015 roku zakończyły się zwycięstwem partii Prawo i Sprawiedliwość” (Stoppel, 2016, 
s. 165), a to z powodu kierunku zmian politycznych i sposobu ich przeprowadzania. To prawda, 
choć należy zwrócić uwagę, iż spory między PiS i zwolennikami tej partii a środowiskami spo-
łeczno-politycznymi nastawionymi do nich negatywnie mają charakter obiektywny i wcale nie 
incydentalny. Dodatkowo warto zauważyć, iż traktowanie kryzysów społecznych lub politycz-
nych jako „przejściowego stanu negatywnego odstępstwa od normy, występującego nagle, inten-
sywnie i generującego skutki potencjalnie niebezpieczne dla uczestniczącego w nim podmiotu” 
(Stoppel, 2016, s. 167) nazbyt upraszcza analizę, w istocie pozbawiając ją zdolności zarówno 
opisowych, jak wyjaśniających i predykcyjnych.
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Kryzys ujawnił erozję parlamentarnych relacji politycznych w Polsce. Erozja oznacza psucie 
się i rozkład struktur, bytów, stosunków (por. Complak, 2014, s. 455). Wydaje się zatem zrozu-
miałe, że analiza problematycznych sytuacji politycznych oraz środków wyrażania polityczne-
go sprzeciwu jest istotna dla zrozumienia zmieniających się warunków, w jakich funkcjonują 
podmioty polityczne i relacji, jakie między nimi panują (por. Biernat, 2014a, s. 53). Co ważne, 

„kształt i stan stosunków politycznych uzależniony jest od stopnia zbieżności lub sprzeczności 
interesów zbiorowych i jednostkowych podmiotów polityki, jak też podzielanych idei, poglą-
dów i przekonań oraz uznanych wartości, ujętych w ideologiach, doktrynach i programach po-
litycznych czy hasłach wyborczych” (Sokół, Żmigrodzki, 1999, s. 273). Jasne jest, iż w Polsce, 
w warunkach nasilającego się po 2015 roku konfliktu między bojkotującą rządzących opozycją 
a sprawującymi władzę i pogłębiającego się rozłamu społeczno-politycznego, cele polityczne 
są przeciwieństwem interesów politycznych (Grabowska, 2015, s. 107–108; por. Karwat, Ziół-
kowski, 2013, s. 177–180). Stosunki polityczne w ciągu ostatnich 15 lat zmieniły się z ostrej 
rywalizacji w walkę (Sokół, Żmigrodzki, 1999, s. 274), ujawniając jednocześnie czystą negatyw-
ność – sprzeciw oraz negację antagonisty – i zachęcając aktorów politycznych do radykalnych 
poczynań.

Przebieg wydarzeń w Sejmie w dniach 16.12.2016–12.01.2017

Sytuacja polityczna – np. kryzys, konflikt czy napięcie – rozumiana jako układ warunków 
kształtujących i modyfikujących zachowanie, stanowi pewien szczególny rodzaj okoliczności, 
uwydatniający kwestię współzależności podmiotów (Faliński, Klementewicz, 1991, s. 81–89). 
Wydarzenia nazwane kryzysem sejmowym miały swój początek podczas 33. posiedzenia Sej-
mu 16 grudnia 2016 roku. W trakcie debaty nad ustawą budżetową jednym z mówców był po-
seł Platformy Obywatelskiej Michał Szczerba. Z charakterystyczną dla niego uszczypliwością 
odniósł się do wybranego aspektu budżetu. Już wchodząc na mównicę, wywiesił na froncie 
pulpitu kartkę z napisem „#WolneMediawSejmie”. Ta manifestacja dotyczyła upublicznionych 
przez Biuro Prasowe Kancelarii Sejmu dwa dni wcześniej propozycji zmian w organizacji pracy 
dziennikarzy w budynkach sejmowych. W istotny sposób zawężały one możliwość poruszania 
się ludzi związanych z mediami po Sejmie i utrudniały im wykonywanie czynności, choć trudno 
orzec, czy takie były intencje osób odpowiedzialnych za organizację Sejmu. Poseł zasygnalizo-
wał zatem problem, który mógłby przejść bez echa. Pryncypia jego środowiska politycznego 
nakazywały mu wystąpić w obronie swobody działania dziennikarzy w polskim parlamencie 
czy też po prostu wolności mediów. Zachowanie Szczerby spowodowało ostrą reakcję marszałka 
Marka Kuchcińskiego: upomniał posła i wykluczył go z obrad. Decyzja ta była bezpośrednią 
przyczyną stanowczego protestu posłów opozycji, którzy zdecydowali się na zbiorową bloka-
dę mównicy sejmowej. W tej sytuacji marszałek Sejmu, w porozumieniu ze swym ugrupowa-
niem, zdecydował o przeniesieniu obrad z Sali Plenarnej do Sali Kolumnowej. Posłowie opozycji 
wskazywali na fakt, iż to niezgodne z prawem, a także na brak kworum i niemożność uznania 
za wiążące podjętych w nowym miejscu obrad decyzji. Wydarzenia podczas 33. posiedzenia 
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Sejmu wznieciły protesty obywatelskie1 skierowane przeciwko rządzącym. Co więcej, posłowie 
opozycji zdecydowali się kontynuować protest poprzez okupację Sali Plenarnej – zamierzali ją 
zajmować również po zakończeniu obrad i posiedzenia Sejmu a także w czasie nadchodzących 
Świąt. Opozycja zawiesiła protest dopiero po blisko miesiącu, mierząc się z dość powszechną 
krytyką, nawoływaniami – zwłaszcza dochodzącymi z obozu rządzącego – o ukaranie winnych, 
jak to określił lider Prawa i Sprawiedliwości, puczu2, a także dezintegracją i kompromitującymi 
kłótniami. Zajścia były szeroko komentowane w Polsce i za granicą (zob. December 2016 Polish 
protests, 2018; TVN24.pl, 2016; Dziennik.pl, 2016; Economist.com, 2016; Grzymała-Busse, Na-
lepa, 2016; Kryzys sejmowy w Polsce, 2018; Porter, 2017; TheGuardian.com, 2016; Waś-Turecka, 
2016). 

Ciekawe okazały się reakcje społeczne. Badanie CBOS przeprowadzone w dniach 7–15 stycz-
nia 2017 roku, a więc jeszcze w czasie trwania akcji opozycji, wskazało, iż „co drugi respondent 
jest zdania, że opozycja chce doprowadzić do obalenia legalnie wybranych władz Polski. Połowa 
badanych (52%) sądzi, że przeciw działaniom obozu rządzącego protestują przede wszystkim 
ludzie, którzy zostali pozbawieni władzy i przywilejów”, zaś „większość respondentów (62%) 
uważa za niedopuszczalne blokowanie przez posłów opozycji sali plenarnej Sejmu” (CBOS, 
2017d, s. wprowadzająca, por. s. 14). To badanie po raz kolejny dowiodło, że Polacy są w pełni 
świadomi bardzo trudnego do zniwelowania i pogłębiającego się podziału społeczno-politycz-
nego w kraju, umacniającego i polityków, i obywateli na rozpoznawalnych pozycjach ideowo-

-politycznych (CBOS, 2017d, s. 1–7); późniejsze badania potwierdziły trwałość tej obserwacji 
(CBOS, 2017b, s. 7–12). Jak można się było w związku z tym spodziewać, omawiane wydarzenie 
nie wpłynęło znacząco na preferencje politycznie aktywnych Polaków – można powiedzieć, że 
każdy pozostał przy swoim (por. Cybulska, 2017, s. 5). Tym, co należy odnotować, jest ujaw-
niający się w badaniach niepokój obywateli odnośnie do sytuacji społeczno-politycznej. Polacy 
obawiają się mianowicie „rozlania się (…) konfliktu na całe społeczeństwo”, tzn. „niepokojów 
społecznych, rozruchów, zamieszek, wojny domowej, przelewu krwi na ulicy, demonstracji” 
(CBOS, 2017a, s. 3). Kryzys parlamentarny wzmógł te obawy. Skoro „źródłem lęku najczęściej 
jest konflikt, kryzys polityczny, destabilizacja polityczna” (CBOS, 2017a, s. 11) nie może dziwić, 
że akcja opozycji nie zyskała – jak się spodziewano – aprobaty i wsparcia społecznego, nawet 
mimo protestów pod Sejmem i w innych miejscach. Co ciekawe, kryzys sejmowy „nadwyrężył 
zaufanie przede wszystkim do protestujących przeciw działaniom PiS”; zaobserwowano także, 

1  Protesty w Polsce po 2015 roku to osobne zagadnienie, zasługujące na odrębne, pogłębione badania (por. Spöri, Jaitner, 
2017 – autorzy przedstawili tam interesującą, choć daleko idącą interpretację tego, co mogą oznaczać protesty z ostat-
nich lat w Europie Wschodniej). Pewien rys statystyczny dotyczący skali zaangażowania w protesty, a także bojkoty 
znaleźć można np. w: Buttorff, Dion, 2017, s. 98; Domański, Pokropek, Żółtak, 2015, s. 165–166; Rucht, 2010, s. 357.
2  Pucz to wszakże „nagłe, z użyciem przemocy przejęcie władzy politycznej przez jednostkę lub grupę osób, pozosta-
jących dotąd zazwyczaj z dala od władzy” (Sokół, Żmigrodzki, 1999, s. 246), przy czym należy pamiętać, że „w odróż-
nieniu od rewolucji pucz nie prowadzi do zmian społeczno-politycznych, a jedynie do zmian personalnych w ośrodku 
decyzji politycznych bądź reform w ramach istniejącego systemu” (Sokół, Żmigrodzki, 1999, s. 246). Nietrudno za-
uważyć, iż to, co wydarzyło się w Polsce w 2016 roku, nie było zamachem stanu czy przewrotem będącym „dziełem 
politycznych outsiderów” (Żyro, 2006, s. 232).
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iż „wśród badanych identyfikujących się w sporze z partiami i środowiskami opozycyjnymi 
przeważa nieufność do firmujących i wspierających protest ugrupowań” (CBOS, 2017d, s. 9), po-
nieważ działania opozycji wcale „nie zamykają trwającego od miesięcy konfliktu politycznego 
w Polsce”, a świadczą o braku „roztropności politycznej” (CBOS, 2017d, s. 1).

Media w Polsce i na świecie skupiły się na kontrowersyjnych posunięciach rządzących oraz 
demonstracjach obywatelskich i formie protestu posłów w Sejmie, dlatego być może uwadze 
wszystkich umknęła istota tych działań. Był to radykalny sposób, niewykorzystywany już póź-
niej przez opozycję, manifestacji pryncypiów politycznych i jednocześnie ekspresja niezgody na 
określone decyzje władz, a także stanowcza odmowa dalszego legitymizowania polityki rządzą-
cego triumwiratu PiS – Solidarna Polska – Polska Razem. Protest członków opozycji polegający 
na okupowaniu Sali Plenarnej był tożsamy z gotowością do niedopuszczenia do dalszych posu-
nięć rządzących, które uznano za zagrożenie dla ustroju państwa i wolności obywatelskich, oraz 
wymuszeniem zaprzestania dotychczasowych działań. Interesujące – i zarazem kluczowe – jest 
to, że pojawił się element odmowy współudziału w procesie politycznym, w którym występują 
negatywne tendencje. Opozycja nie ograniczyła się tu do werbalnej krytyki, ale zdecydowała się 
na motywowane ideologicznie aktywne wystąpienie. Warto zauważyć, że nic nie wskazuje na 
to, iż była to konieczność. Taka forma protestu w parlamencie zasługuje na pogłębioną analizę.

Opozycja parlamentarna a wydarzenia w Sejmie

Podmioty polityczne mogą wybierać różne sposoby wywierania wpływu na kierunki polity-
ki (por. Cohen, Valencia, 2008, s. 54–55). Opozycja parlamentarna znajduje się co do zasady 
w dość specyficznym położeniu, ze względu na uwarunkowania ustrojowe (pozycja organów 
państwowych w systemie władzy państwowej, zakres ich kompetencji, sposoby ich organizacji 
i funkcjonowania), okoliczności polityczne (rozstrzygnięcia wyborcze i wynikający z nich układ 
sił, zmiany w poparciu dla partii politycznych, procesy społeczne i wydarzenia polityczne wpły-
wające na preferencje polityczne obywateli, posunięcia polityczne aktorów politycznych), a tak-
że przyjęte normy i formy kultury politycznej oraz stopień jej trwałości. Wszystko to wpływa 
na postępowanie opozycji (ale przecież nie tylko jej), przy czym wyróżnić można takie rodzaje 
aktywności, jak: formalno-taktyczny (strategie głosowania, prawne instrumenty wpływania na 
bieg procesu legislacyjnego, obstrukcja, wotum nieufności, negocjacje polityczne i układy trans-
akcyjne), obyczajowy (dysputa i krytyka werbalna, gwizdy, oklaski, uderzanie pięścią w ławy 
poselskie, wychodzenie z sali posiedzeń), pozaformalny (okupacja mównicy sejmowej, unie-
możliwianie fizycznego prowadzenia obrad, niektóre formy protestu politycznego, w tym boj-
kotu). W tym miejscu pozostaje jedynie zasygnalizować, że teoria, która generalnie abstrahuje 
od uwarunkowań pojedynczych przypadków (por. Antoszewski, 2012, s. 214–223; Bożyk, 2010,  
s. 31–60), zostawia sporo miejsca dla politycznej „kreatywności” opozycji, dopuszczając, a po-
średnio nawet uzasadniając, wiele całkowicie odmiennych zachowań politycznych. Wskazywana 
rola opozycji parlamentarnej jest znacząca, zaś uznane spektrum działań opozycyjnych rozległe.

Łaciński źródłosłów słowa „opozycja” wskazuje na przeciwstawianie się, wyrażanie stanowi-
ska przeciwnego (Bożyk, 2005, s. 9: Sokół, Żmigrodzki, 1999, s. 208). Zasadne jest traktowanie 
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opozycji jako „czynnika wpływu i zmiany politycznej” (Machelski, 2016, s. 13), gdyż „opo-
zycyjne, kontestatorskie zachowanie się jednostek jest zjawiskiem powszechnym w społeczeń-
stwie, a mieszcząc się w ramach szeroko rozumianych wartości społecznych stanowi podstawę 
zachodzących w nim przekształceń” (Zwierzchowski, 2010, s. 9). Pod pojęciem „opozycja” rozu-
mie się „ugrupowania polityczne, w tym również partie polityczne, które w mniej lub bardziej 
zorganizowany sposób, wykorzystując zarówno konstytucyjnie dopuszczalne, jak i niekonwen-
cjonalne metody prowadzenia rywalizacji politycznej, dążą do przejęcia lub zmiany władzy po-
litycznej” (Sokół, Żmigrodzki, 1999, s. 208; zob. także Chmaj, Marszałek-Kawa, Sokół, 2004, 
s. 219; Kubát, 2010; Łabędź, 2012, s. 10–12; Zwierzchowski, 2010, s. 9–12). Opozycją polityczną, 
której wiele rodzajów i form wskazuje się w literaturze (por. Krawczyk, 2005, s. 128–144; Ła-
będź, 2012, s. 12–15), nazywa się zatem „ogół ugrupowań politycznych, które nie biorą udzia-
łu w sprawowaniu rządów, lecz zajmują krytyczną postawę wobec rządu i realizowanej przez 
niego polityki” (Bożyk, 2005, s. 10). Opozycja parlamentarna natomiast to „partie lub ugrupo-
wania, deklarujące się jako przeciwne polityce rządu, mające przedstawicieli w parlamencie 
i na jego forum (…), dążące do realizacji programów własnych formacji politycznych” (Sokół, 
Żmigrodzki, 1999, s. 209; por. Bożyk, 2005, s. 13–14). To niezwykle istotna definicja dla oma-
wianych działań opozycji parlamentarnej podczas kryzysu sejmowego. „Wprawdzie opozycja 
parlamentarna to jedynie niewielki wycinek tego, co określa się jako działania kontestatorskie 
wobec dominujących opcji politycznych, ale nie wolno zapominać, że parlament był i jest nadal 
najpoważniejszym forum debaty w sprawach publicznych i miejscem kształtowania treści obo-
wiązującego prawa” (Zwierzchowski, 2010, s. 12). Jeśli chodzi o funkcje opozycji, to „opozycja 
parlamentarna – w szczególności ta, która stanowi perspektywicznie realny rząd alternatywny 

– jest głównym czynnikiem wyrażania tych interesów i opinii, które nie znalazły swego wyrazu 
w programach większości rządowej, i animatorem kwestionowania polityki rządu i rządowej 
większości parlamentarnej” (Zwierzchowski, 2010, s. 12).

Najbardziej wyraźnymi i zarazem najczęściej eksponowanymi przez badaczy cechami opo-
zycyjności są: krytyczna postawa wobec rządzących, kontrola polityki rządzących oraz pro-
mowanie alternatywnych programów i rozwiązań politycznych. Są to jednocześnie funkcje 
opozycji (Bożyk, 2005, s. 14; Łabędź, 2012, s. 10, 15–18; Zwierzchowski, 2010, s. 12, 26–28). 
Dlatego też istnienie opozycji uznaje się na kluczowe dla poprawnego funkcjonowania demo-
kratycznego systemu politycznego (Bożyk, 2010, s. 31; Heywood, 2008, s. 205; Łabędź, 2012, 
s. 9; Machelski, 2016, s. 13). Zorganizowana i zinstytucjonalizowana opozycja uznawana jest 
za „niezbędny mechanizm polityczny” demokracji parlamentarnej, który umożliwia artykula-
cję nierzadko sprzecznych, konfliktowych interesów, wartości i dążeń (Krawczyk, 2005, s. 8). 
Jest ona pozytywnie wartościowana również dlatego, że nawet jeśli „opozycja kładzie nacisk 
na różnicę zdań, przeciwstawną politykę i kontestację, to wszystkie te pojęcia mają wartość 
pozytywną w kontekście pluralizmu i parlamentaryzmu” (Machelski, 2016, s. 23). Wśród po-
litologów panuje zgoda co do tego, że rolą opozycji jest artykułowanie sprzeciwu (Krawczyk, 
2005, s. 115) i kontrdziałanie względem posunięć rządzących (Mróz, 2012, s. 182). W warun-
kach parlamentaryzmu antagonistycznego i konfrontacyjnych relacji między rządem a opozycją 
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(Machelski, 2016, s. 34; Bożyk, 2005, s. 20–21; Łabędź, 2012, s. 14), jakie panują w Polsce, 
szczególnie ważne wydaje się identyfikowanie różnych form konfliktu politycznego i analizo-
wanie ich, a także próba ujęcia w ramy teoretyczne takich zachowań aktorów politycznych, jak 
protest czy bojkot (Łabędź, 2012, s. 25).

Bojkot polityczny – objaśnienie na przykładzie działań opozycji parlamentarnej 
podczas kryzysu sejmowego

Definicja i charakterystyka bojkotu politycznego

W ocenie niektórych badaczy „bojkoty są najczęściej stosowanymi społecznymi środkami ini-
cjowania przemian” (Xie, Chen, Peng, 2017, s. 1379). Uważa się, że bojkoty polityczne mogą 
prowadzić do istotnych zmian w obrębie kultury politycznej i działań politycznych, gdyż do-
starczają wielu silnych bodźców w krótkim czasie (Xie, Chen, Peng, 2017, s. 1379). Warto przy 
tym od razu nadmienić, iż w niniejszym opracowaniu stosuje się rozszerzającą definicję bojkotu, 
tzn. taką, która nie ogranicza pojęcia do jednej lub kilku z najczęściej odnotowywanych form: 
bojkotu wyborów, bojkotu w relacjach międzynarodowych, bojkotu zakładu pracy, bojkotu eko-
nomicznego, bojkotu akademickiego, bojkotu instytucji politycznych stosowanego przez społe-
czeństwo obywatelskie w ramach obywatelskiego nieposłuszeństwa. Na bazie kontekstualnej 
wskazać można aspekty i wymiary bojkotu: społeczny, ekonomiczny, pracowniczy (socjalny), 
międzynarodowy, polityczny (w wąskim rozumieniu), niemniej należy zwrócić uwagę, że bojkot 
posiada pewne cechy ogólne. W związku z tym uprawnione staje się w odniesieniu do przedmio-
tu tego artykułu mówienie o bojkocie politycznym sensu largo.

Pod pojęciem „bojkot” należy zasadniczo rozumieć „zorganizowany akt okazania dezaproba-
ty, wyrażonej poprzez konkretne zachowanie – w tym absencję na spotkaniu, unikanie produk-
tów pochodzących z danego kraju czy produkcji danej firmy w celu ukarania i wywarcia nacisku, 
mającego zmienić ich zachowanie lub politykę” (Słownik politologii, 2008, s. 43; zob. także 
Scruton, 2002, s. 40). Jest to działanie wyrażające cele ponadjednostkowe – odzwierciedlające 
aspiracje, poglądy, interesy i wartości określonych grup – nastawione na ich bezpośrednie osią-
gnięcie (realizację) albo zorientowane na wywarcie wpływu na decyzje z tymi celami związane. 

Bojkot polega na ustalonym grupowym działaniu, które doprowadza do odmowy współdzia-
łania z inną grupą, instytucjami publicznymi lub politycznymi w celu osiągnięcia celu ekono-
micznego lub politycznego (…). Bojkot może mieć charakter czysto polityczny, kiedy w pro-
teście nawołuje się np. do nieuczestniczenia w wyborach. Bojkot instytucji politycznych jest 
początkiem procesu ich delegitymizacji. Ludzie dają w ten zorganizowany sposób do zrozumie-
nia, że przestają ufać we właściwe funkcjonowanie systemu politycznego. Bojkot to aktywność 
nastawiona na podanie w wątpliwość określonej instytucji poprzez zakwestionowanie jej prawa 
do wypełniania obowiązków w ramach danego systemu politycznego (Żyro, 200, s. 76–77). 

Taka aktywność nosi zatem cechy nieposłuszeństwa, jest odmową dostosowania i wyrażeniem 
niezgody na określone działania polityczne i sposoby funkcjonowania instytucji politycznych 
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lub na promowane normy postępowania politycznego i organizacyjnego. Towarzyszy temu kon-
testacja posunięć, norm i decyzji określonych instytucji, a także wskazanie alternatywnych roz-
wiązań. Przede wszystkim natomiast bojkot polityczny ma wyrażać odmowę uznania pewnych 
elementów rzeczywistości politycznej, co może z kolei prowadzić do delegitymizacji władzy 
i/lub określonej instytucji. Uwzględniając takie naukowe rozumienie bojkotu, należy przy-
jąć, iż protest sejmowy służący jako przykład w niniejszym artykule, nosił znamiona bojkotu 
politycznego.

Podkreśla się, iż bojkot polityczny stanowi rodzaj protestu przeciwko nieuznawanym sposo-
bom postępowania politycznego i wyraz odmowy uczestnictwa w takich praktykach z powodów 
zarówno politycznych, jak i moralnych. „Celem bojkotu jest wyrażenie dezaprobaty i pokaza-
nie moralnego oburzenia (…) oraz próba wymuszenia zmiany niewłaściwego zachowania” (Xie, 
Chen, Peng, 2017, s. 1379). Wskazać zatem należy cztery główne funkcje bojkotu politycznego: 
wyrażenie protestu, napiętnowanie zachowań niepożądanych, izolacja opcji bojkotowanej oraz 
wymuszenie zmian. Ich wyliczenie uzmysławia, że jest to zjawisko złożone i nie oznacza jed-
nego działania określonego rodzaju, lecz pewien zespół działań przybierających różne postacie 
i mających różne formuły. Należy więc dookreślić różnice i podobieństwa między bojkotem 
a protestem, kontestacją, oporem, nieposłuszeństwem, konfrontacją, obstrukcją, demonstracją 
oraz strajkiem.

Wskazano wcześniej, że bojkot służy przeciwstawieniu się czemuś. Podobnie jak protest, jest 
formą zbiorowego publicznego wystąpienia przeciw temu, co uznane zostało przez określoną 
grupę za niewłaściwe, niesprawiedliwe, groźne itp. W pewnym uproszczeniu można stwierdzić, 
że choć nie każdy protest jest bojkotem, to każdy bojkot jest protestem; bojkot znajduje się w re-
pertuarze form protestacyjnych (della Porta, Diani, 2009, s. 186–188; Rucht, 2010, s. 357), nato-
miast protest stanowi podstawę bojkotu i zarazem impuls do jego przeprowadzenia (por. della 
Porta, Diani, 2009, s. 183–186). Protest osadzony w kontekście politycznym staje się częścią 
tzw. polityki protestu, która oznacza „zastosowanie publicznej formy protestu przez ugrupo-
wania i organizacje (rzadziej przez pojedyncze osoby), którego celem jest wywarcie wpływu 
na decyzję lub proces polityczny, niosące w odczuciu protestujących negatywne konsekwencje 
dla nich, innej grupy bądź całego społeczeństwa” (Rucht, 2010, s. 349). Taki rodzaj aktywności 
stanowi formę komunikacji z otoczeniem politycznym i społecznym podmiotów polityki (Rucht, 
2010, s. 350) i – co najważniejsze – ma spowodować m.in. zmianę preferencji politycznych oby-
wateli, ujawnienie negatywnych zjawisk i przekonanie opinii publicznej do alternatywnych wo-
bec realizowanych w tym czasie programów oraz delegitymizację działań rządzących lub innych 
grup (Rucht, 2010, s. 365). Warto przy tym podkreślić, iż „oddźwięk wydarzenia protestacyjne-
go będzie w dużej mierze zależał od otaczających go okoliczności” (Rucht, 2010, s. 365).

Różne formy protestu bywają określane jako „miejsca kontestacji” (della Porta, Diani, 2009, 
s. 183), a nawet utożsamiane z kontestacją. Zasadniczo nie budzi to większych wątpliwości – za-
równo kontestacja, jak i protest czy bojkot są rodzajem buntu, wyrażają sprzeciw wobec czegoś 
lub kogoś (Paleczny, 1997, s. 7–8). Ponadto warto zaznaczyć, że „zjawiska sprzeciwu, protestu 
i buntu dające się objąć mianem kontestacji występują (…) zawsze i wszędzie, bez względu na 
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stopień rozwoju społeczeństw i charakter panujących w nim norm” (Paleczny, 1997, s. 9). Konte-
stację wyróżnia „demonstracyjne wyrażenie niezgody” (Karwat, Ziółkowski, 2013, s. 150), kwe-
stionowanie pewnych norm lub działań, zaprzeczanie im i opór wobec nich (Karwat, Ziółkowski, 
2013, s. 150), a także „łamanie lub co najmniej nieprzestrzeganie norm grupowych” (Paleczny, 
1997, s. 9; zob. także s. 12). Przyjąć należy, iż w związku z tym, iż „kontestacja to symboliczna, 
rytualna, konwencjonalna manifestacja odmowy posłuchu dla narzucanego danej jednostce lub 
grupie obowiązującego lub dominującego porządku normatywnego” (Karwat, Ziółkowski, 2013, 
s. 152), bojkot niejako wynika z kontestacji i znajduje w niej swe uzasadnienie. Ważne jednak, 
by pamiętać, iż stanowi przykład „oporu praktycznego”, którego niepodobna zredukować do 
kontestacji (Karwat, Ziółkowski, 2013, s. 152).

Opór, którego specyficznymi formami są zarówno kontestacja, jak i protest czy bojkot, rozu-
mieć można jako działania kształtowane pod wpływem „wywieranego nacisku, podejmowanych 
decyzji, narzucanych nakazów, zakazów, wymagań, które w praktyce oznaczają odmowę (…) 
zastosowania się do czyjejś woli (np. władzy), nieposłuszeństwo lub wręcz otwarty sprzeciw 
i próbę przeciwdziałania, zapobieżenia tendencjom i decyzjom nieakceptowanym lub ich unie-
ważnienia, uchylenia” (Karwat, Ziółkowski, 2013, s. 208). W wymiarze politycznym opór stano-
wi ekspresję ideowego sprzeciwu, bunt realizowany w ramach asymetrycznych stosunków wła-
dzy, i prowadzi do odmowy podporzadkowania się (Karwat, Ziółkowski, 2013, s. 151; Steinbach, 
2001, s. 66–91; Sunstein, 2006). Odmowa ta jest aktem radykalnym i oznacza nieposłuszeństwo. 
Podmiot „nieposłuszny” nie tylko wyraża swe niezadowolenie i dąży do „spektakularnego potę-
pienia” określonych norm czy działań – nieposłuszeństwo „objawia się również przez świadome 
i zamierzone zwrócenie uwagi jak największej liczby członków wspólnoty na pojawienie się 
poważnego problemu społecznego” (Rutkowski, 2011, s. 79; por. Sustein, 2006; Szutta, 2011).

Bojkot polityczny może bądź to odzwierciedlać toczącą się konfrontację na pewnym polu, 
bądź też być jej rezultatem lub formą. Konfrontację najczęściej utożsamia się z konfliktem i wal-
ką (Audycka, 2011, s. 299), toteż charakteryzując konfliktową sytuację polityczną, należy iden-
tyfikować gotowość stron do różnorodnych form starcia, m.in. ideologicznego, symbolicznego, 
fizycznego (por. Audycka, 2011, s. 301–302). Rodzaj sporu wpływa na charakter, przedmiot 
i natężenie konfrontacji. Jednocześnie ścierające się podmioty korzystają z pewnego instrumen-
tarium wyrażania sprzeciwu i prowadzenia rywalizacji politycznej.

Do takich narzędzi należą, oprócz bojkotu, również m.in. obstrukcja, demonstracja i strajk. 
Pod pojęciem obstrukcji rozumie się – w najogólniejszym znaczeniu – „próbę zablokowania 
działań parlamentarnych przez przedłużenie debaty” (Słownik politologii, 2008, s. 357; por. 
Witkowski, 2009, s. 333–335), ale w istocie termin ten dotyczy bardziej złożonego zjawiska, 
mającego swe źródło w napięciu wynikającym z poszukiwania „balansu między swobodnym 
działaniem większości parlamentarnej a prawami chroniącymi mniejszość” (Mróz, 2012, s. 181). 
Różne formy obstrukcji (por. Mróz, 2012, s. 184), czyli blokowania działalności ciała ustawo-
dawczego, mają „intencję końcową zwrócenia uwagi opinii publicznej albo wymuszenia określ-
nych zmian w postępowaniu większości parlamentarnej” (Witkowski, 2009, s. 336). Twierdzi 
się jednak, iż „stosowanie manewrów obstrukcyjnych (…) winno być zastrzeżone wyłącznie 
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do sytuacji o szczególnej doniosłości z punktu widzenia przekonań opozycji” i traktowane jako 
ostateczność (Mróz, 2012, s. 185, 196), a przy tym ograniczone do działań formalnych, niewy-
kraczających poza ramy wskazane w prawie (Witkowski, 2009, s. 337).

Do innych form wyrażania protestu zalicza się m.in. demonstrację, tj. ekspresję poglądów, po-
stulatów i dążeń np. poprzez: „pikietę, marsze masowe, bojkot, okupowanie budynków publicz-
nych” czy „nękanie oponentów politycznych kłopotliwymi pytaniami” (Żyro, 2006, s. 69–70)  
oraz strajk (Żyro, 2006, s. 70–76). Skuteczność wskazanych tutaj i podobnych im działań zależy 
przede wszystkim od stopnia organizacji podejmujących je podmiotów oraz spójności i konse-
kwencji tych zabiegów. W przypadku działań, o których mowa w niniejszym artykule, warunek 
efektywności nie został spełniony.

Na koniec tej części rozważań pozostaje przedstawić dwa schematy porządkujące dotychcza-
sowe ustalenia.

Rysunek 1. Komponenty bojkotu politycznego

Rysunek 1. Komponenty bojkotu politycznego 

 

realizuje się poprzez 

 

 

 

bojkot polityczny poprzedza oraz następnie towarzyszy mu           inne przykładowe środki manifestacji dążeń: 

 

 

 

bojkot polityczny 
(zorganizowany akt okazania dezaprobaty, mający na celu wymuszenie zmiany postępowania 

politycznego) 

kontestacja 
(publiczne zakwestionowanie 

określonych sposobów 
postępowania) 

demonstracja 
(ekspresja poglądów, 
postulatów, niezgody) 

protest 
(wystąpienie przeciw 
polityce uznanej za 

niesłuszną i niepożądaną) 

konfrontacja na polu ideologiczno-
programowym / rozbieżności 

poglądów i interesów 

strajk obstrukcja 



60 Acta Politica Polonica

PIOTR OBACZ

Rysunek 2. Wydarzenia w Sejmie z 16.12.2016–12.01.2017

Aktywność opozycji parlamentarnej podczas kryzysu sejmowego jako przykład bojkotu 
politycznego

Działania opozycji w trakcie kryzysu sejmowego miały „ideologiczny pazur” (Nasir, 2016, 
s. 400). Protestujący w sposób żywiołowy zaprezentowali swoje pryncypia aksjologiczne i ide-
owo-programowe, wśród których najważniejsze to obrona wolności mediów, obrona państwa 
prawa oraz innych wartości konstytucyjnych. Podkreślanie motywacji moralnej i ideologicz-
nej miało na celu uwypuklenie różnicy między stronami konfliktu i pozyskanie zwolenników 
dla alternatywy politycznej wobec rządzących oraz było wyrazem odmowy sankcjonowania 
ich polityki, również w aspekcie symbolicznym. Poprzez to, częściowo świadomie a częściowo 
mimochodem, zrealizowano takie funkcje bojkotu politycznego, jak ekspresja niezgody, potę-
pienie tego, co niepożądane, i próba doprowadzenia do choćby częściowej zmiany układu sił, 
co mogło być podstawą do kolejnych nacisków na rządzących, by zrewidowali swe polityczne 
postępowanie. 

Mowa jak dotąd o formach bojkotu. Teorie bojkotu politycznego dostarczają jednak również 
prawdopodobnych wyjaśnień dotyczących powodów podejmowania takich akcji, innych od mo-
tywacji moralnych czy ideologicznych3. Należy się temu przyjrzeć.

„Partiom opozycyjnym nie jest łatwo podjąć decyzje o bojkocie. Muszą rozważyć zarów-
no koszty, jak i zyski” (Beaulieu, Hyde, 2009, s. 397). Wskazuje się, iż o zasadności bojkotu 
opozycji parlamentarnej decyduje szereg czynników, z których trzy jawią się jako szczególnie 
istotne. Pierwszy to możliwość przyczynienia się do osłabienia legitymacji rządzących, kwestio-
nowanej w związku ze zidentyfikowanymi manipulacjami; drugi to zwiększenie własnych szans 
wyborczych kosztem szans rządzących; trzeci to możliwość osłabienia rządzących poprzez 

3  Warto zasygnalizować, iż cytowani wcześniej Ying Xie, Yaohua Chen i Lingxi Peng zaproponowali doprawdy kar-
kołomny, ale interesujący model teoretyczny pozwalający przewidywać pojawienie się akcji bojkotowych, a oparty na 
modelu układu odpornościowego (Xie, Chen, Peng, 2017, s. 1379–1384).
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zorganizowany protest (Smith, 2014, s. 749). Można ten zestaw przedstawić również w następu-
jący sposób: „Decyzja o podjęciu bojkotu jest połączeniem trzech czynników: wiary w porażkę 
rządzących w sytuacji kryzysu, przekonania, że koszty, jakie poniesie opozycja, wywołując kry-
zys polityczny, nie będą zbyt wysokie, a także nasilenia polaryzacji między rządzącymi a opo-
zycją” (Buttorff, Dion, 2017, s. 99). Każdy z nich może występować niezależnie od pozostałych, 
niemniej jeśli wziąć pod uwagę cele, jakie z nich wynikają, wnosić należy, iż w działaniu opozy-
cji podczas kryzysu sejmowego odgrywały rolę wszystkie trzy. Jednocześnie trzeba podkreślić, 
że omawiany tu bojkot okazał się nieudany, wpisując się tym samym w kategorię failed boycotts 
(Buttorff, Dion, 2017, s. 99), z powodu zarówno wadliwych decyzji i niekonsekwencji opozycji, 
jak i korzystnej pozycji rządzących, wynikającej z uwarunkowań polityczno-instytucjonalnych 
oraz istotnego poparcia społecznego. Teoria przewiduje również takie okoliczności. Podnosi się 
mianowicie, iż „wiele bojkotów nie prowadzi ani do reformy, ani do zmiany reżimu, za to pozo-
stawia partie opozycyjne w jeszcze gorszej sytuacji, niż gdyby w tych działaniach nie partycypo-
wały” (Buttorff, Dion, 2017, s. 99). Może to wynikać przede wszystkim z dysproporcji pomiędzy 
możliwościami politycznymi rządzących i bojkotujących, na które nie bez wpływu pozostaje 
skala poparcia dla tych pierwszych i braku poparcia dla działań opozycji. Powoduje to daleko 
idącą niepewność dotyczącą wyniku bojkotu, a także istotnie utrudnia racjonalną kalkulację po-
lityczną. Co do zasady bojkot zwiększa prawdopodobieństwo eskalacji konfliktu, jako że opozy-
cja dąży do wymuszenia ustępstw na rządzących lub do wywołania kryzysu politycznego, który 
przyczyni się do zmian politycznych. Opozycja nie zawsze może przewidzieć następstwa bojko-
tu i wpłynąć na ich kształt, rządzący za to mają w takiej sytuacji wiele możliwości, choć wybór 
odpowiedniej reakcji jest równie trudny jak podjęcie decyzji przez opozycję. Rządzący mogą 
bojkot ignorować, lecz kontrola procesu politycznego w takich warunkach wymaga zręczności; 
mogą także dać swym zdecydowanym działaniem przyzwolenie na wywołanie „kontrolowa-
nego” kryzysu politycznego i obrócić go przeciwko protestującym (Buttorff, Dion, 2017, s. 99). 
Partiom opozycyjnym biorącym udział w bojkocie stawia się więc w zasadzie jeden istotny 
warunek: „opozycja musi podejmować klarowne decyzje, czy kontynuuje swoją rewolucję, czy 
działa w dotychczasowych ramach politycznych” (Buttorff, Dion, 2017, s. 99). W omawianych tu 
wydarzeniach sejmowych opozycja nie spełniła tego wymogu i poniosła konsekwencje – rządzą-
cy zdyskredytowali całą akcję, wzmagając przekonanie obywateli, iż ich przeciwnicy dążą do 
obalenia legalnie wybranego rządu, cechują się pieniactwem i chcą odzyskać dawne przywileje. 
Zgodnie z ustaleniami teoretycznymi, rządzący byli zdolni „okiełznać” protest, gdyż wiedzieli, 
na co mają wpływ zarówno oni, jak i ich oponenci, partie opozycyjne natomiast przystąpiły do 
bojkotu jedynie z pewnymi wyobrażeniami dotyczącymi skutków swych działań (por. Buttorff, 
Dion, 2017, s. 101). Czy opozycja była zatem od początku na przegranej pozycji? Biorąc pod 
uwagę wskazywane w literaturze kryteria oraz charakter postępowania rządzących i odbiór spo-
łeczny głównych aktorów politycznych, można uznać, że akcja była skazana na niepowodzenie, 
którego konsekwencje to m.in. osłabienie poparcia dla strategii politycznej partii opozycyjnych 
oraz niezrealizowanie głównego celu, jaki sobie stawiały, tj. „zasygnalizowania krajowej i mię-
dzynarodowej opinii publicznej swego niezadowolenia” (Buttorff, Dion, 2017, s. 100).
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Społeczno-polityczne tło tamtych wydarzeń zawiera pewien paradoks. Z jednej strony Polacy 
mieli liczne obawy związane z politycznymi działaniami rządzących, z drugiej zaś duża grupa 
obywateli była krytycznie nastawiona do posunięć opozycji. Polaryzacja ideologiczno-politycz-
na zbliżyła się do skrajności, przy czym to rządzący uzyskali swoistą premię za konsekwentną 
postawę w trakcie kryzysu sejmowego. Wzrost napięcia politycznego sprzyjał zacieśnianiu więzi 
politycznych w obozie opozycji, tymczasem nie doszło do konsolidacji środowiska. Przeciwnie 
nawet – ujawniły się partykularyzmy, brak koordynacji działań i nieskuteczność przywództwa. 
Po czasie można ocenić, iż zdolność mobilizacyjna opozycji była ograniczona, choć należy rów-
nież zaznaczyć, iż koszty mobilizacji były wysokie (głównie ze względu na pozycję powyborczą), 
a koszty konfrontacji i utrzymywania kryzysu politycznego nieadekwatne do zdolności opozycji 
oraz gotowości społeczeństwa do wspierania tych działań. Stosunkowo niska możliwość porażki 
rządzących korespondowała ze znaczną niepewnością opozycji dotyczącą powodzenia akcji (por. 
Buttorff, Dion, 2017, s. 103–106). Co więcej, spodziewana korzyść z nieposłuszeństwa koszto-
wała opozycję utratę reputacji politycznej, a mimo że posunięcia, przeciw którym protestowały 
ugrupowania opozycyjne, były sprzeczne z ich pryncypiami, to z pewnym trudem przychodziło 
im uzasadnienie radykalnego działania, które wiązało się z groźbą kary ze strony rządzących 
(por. Sunstein, 2006, s. 60–61). Szacunki sił i szans opozycji oraz rządzących w ograniczonym 
stopniu uwzględniały powiązania głównych czynników natury politycznej i społecznej.

Rządzący nierzadko przedstawiają bojkotujących jako politycznych bankrutów, podejmują-
cych skrajne działania właśnie dlatego, że zdają sobie sprawę, iż nie mają szans w „normalnej” 
rywalizacji politycznej (Beaulieu, 2009, s. 397). W omawianym tu przypadku dyskurs politycz-
ny utrwalił negatywny obraz kontestatorów jako buntowników, wichrzycieli i wywrotowców 
(Paleczny, 1997, s. 8). Prawdą jest, że „kontestator to ktoś, kto demonstracyjnie, wręcz celowo 
i prowokacyjnie narusza panujące normy, (…) ignoruje nakazy i zakazy”, dlatego też łatwo uczy-
nić go „obiektem nienawiści i strachu lub kpin”, a wtedy staje się „źródłem negatywnych uprze-
dzeń oraz stereotypów. Znacznie rzadziej kontestator zostaje bohaterem i wzorem do naślado-
wania” (Paleczny, 1997, s. 8–9). Protestująca w Sejmie opozycja parlamentarna stała się więc 
dla opinii publicznej „burzycielami porządku społecznego” (Paleczny, 1997, s. 9), grupą ego-
istyczną i antyspołeczną (Sustein, 2006, s. 239), bo niepełniącą oczekiwanej roli „powiernika” 
i reprezentanta całego społeczeństwa (Marszałek-Kawa, 2014, s. 117; zob. także: Weꞵels, 2010, 
s. 435–456). Należy jednak zauważyć, że owi „burzyciele” mieli wyjątkowo niekonsekwentny 
i niezorganizowany styl działania politycznego, odzwierciedlający w pewnej mierze ich indolen-
cję (por. Obacz, 2016; 2017), a to przecież od spójności i konsekwencji zależy efektywność metod 
opozycji (Sokół, Żmigrodzki, 1999, s. 208). Trafna wydaje się ocena, iż „największą słabością 
polskiej opozycji jest (…) nieumiejętność stworzenia wspólnej płaszczyzny działania o charak-
terze parlamentarnym i pozaparlamentarnym, która byłaby pokazem dojrzałego proponowania 
alternatywnych, konkretnych rozwiązań” (Konarski, 2017, s. 20).
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Bojkot polityczny a kwestia delegitymizacji i legitymizacji
W politologii pojęcie „legitymizacja” rozumie się zasadniczo jako „własność systemu politycz-
nego, gwarantującą rządzącym moc stanowienia prawa i podejmowania wiążących decyzji, 
które będą do przyjęcia przez rządzonych” (Słownik politologii, 2008, s. 282)4. Ekstrapolując 
na pole politologii objaśnienia socjologiczne, należy stwierdzić natomiast, iż legitymizacja to 
szczególny „stan, w którym podporządkowanie się regułom i instytucjom państwa wynika 
z wiary społeczeństwa, że są one godne tego podporządkowania (…), że władza ma moralne pra-
wo oczekiwać podporządkowania, że jej roszczenie legitymizacyjne jest zasadne” (Domański, 
Rychard, 2010, s. 7–9; por. Potulski, 2011, s. 127). Legitymizacja to zatem zjawisko przynależne 
do sfery przekonań i wyobrażeń politycznych na temat sposobów uzyskiwania i sprawowania 
władzy, zależne od stanowisk normatywnych i realizujące się w sferze racjonalno-legalno-insty-
tucjonalnej (Biernat, 2014a, s. 91–93; Domański, Rychard, 2010, s. 7–9). Można to ująć jeszcze 
inaczej: „Legitymizacja to nie jest tylko zagadnienie instytucjonalno-behawioralne, lecz przede 
wszystkim kulturowe” (Biernat, 2014a, s. 93). Z normatywnego zakotwiczenia legitymacji (por. 
Pańków, 2010, s. 199), co podkreśla się niemal w każdej koncepcji (por. Biernat, 2014, s. 56–96; 
Potulski, 2011, s. 129–146; Sokół, 1997, s. 15–25) czy typologii (por. Biernat, 2003, s. 157–174; 
Rosanvallon, 2011, s. 83; Rychard, 2010, s. 219–232; Rychard, Sokół, 1997, s. 25–31, 60–67), 
wynikają ważkie polityczne dylematy dające się w najogólniejszym ujęciu sprowadzić do kon-
fliktów aksjologiczno-politycznych, w których wartości polityczne da się rozpatrywać i jako 
źródło legitymizacji, i jako źródło jej erozji. „Wobec zjawiska pluralizmu aksjologicznego i silnej 
dynamiki systemu wartości we współczesnych społeczeństwach, tworzenie legitymizacji przez 
odwołanie się do jednego, określonego, wyraźnie preferowanego zespołu, systemu wartości jest 
trudne” (Biernat, 2014a, s. 95). Omawiany w artykule przykład wydaje się dobrze obrazować 
ten problem.

Bojkot polityczny można traktować jako „zbiorowe działanie podważające instytucje po-
lityczne”, przy czym dążenie do „zakwestionowania ich w sposób fundamentalny” jest tego 
działania „znamienną cechą” (Żyro, 2006, s. 90). Trafnie zwraca się uwagę, że bojkot może 
być oznaką słabnącej legitymizacji systemu politycznego, obozu rządzącego i określonych sto-
sunków społeczno-politycznych (Smith, 2014, s. 749; Żyro, 2006, s. 231). Kryzys może z kolei 
prowadzić do delegitymizacji systemu lub jego elementów bądź określonych kierunków polityki 
i form sprawowania władzy (Sokół, 1997, s. 16), gdyż „wiąże się z brakiem zgody na określony 
typ uprawomocnienia władzy politycznej bądź odmową akceptacji danej grupy rządzącej” (Żyro, 
2006, s. 231). Istotą sytuacji politycznych tego rodzaju są próby „przełamywania arbitralności” 
władzy w „wyjaśnianiu, uzasadnianiu i usprawiedliwianiu” samej siebie, swej „formy i zakre-
su” (Biernat, 2014, s. 10; por. Sokół, 1997, s. 23). Pojawiające się w tej sytuacji protesty mogą 

4  Przekonujące wydają się argumenty za tym, by stosować zamiennie pojęcia: prawowitość, prawomocność oraz legi-
tymacja/legitymizacja (Biernat, 2014, s. 7; Sokół, 1997, s. 15), zachowując jednak w pamięci pierwotny sens „prawo-
mocności” (Sokół, 1997, s. 15), a także by nie utożsamiać legitymacji/legitymizacji z akceptacją (Domański, Rychard, 
2010, s. 7).
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mieć różne powody (por. Potulski, 2011, s. 128–129). Opozycja parlamentarna, przyczyniając 
się do wywołania kryzysu sejmowego, miała na celu zasygnalizowanie poważnego – jeśli wziąć 
pod uwagę jej pryncypia polityczne – „naruszenia przez rządzących tych reguł, na których ich 
władza się opiera”, a także pokazania alternatywy politycznej godnej poparcia i legitymizacji 
bardziej niż rządzący (Potulski, 2011, s. 128–129). Jedna i druga strona starcia zajęła określone 
pozycje normatywne oraz moralne, a zatem rywalizacja dotyczyła postaw i poglądów politycz-
nych. W gruncie rzeczy chodziło o legitymizację własnych postaw i delegitymizację postaw 
przeciwników, zarówno w wymiarze legalno-racjonalnym, jak i symbolicznym (por. Skinder, 
Sokołowski, 2017, s. 19–20).

Obrona bądź dezawuowanie tez dotyczących tego, czy określony system polityczny lub kon-
kretne działania polityczne są lub nie są moralne, sprawiedliwe, zasadne, sięga rdzenia stano-
wisk aksjologiczno-politycznych i normatywnych i jawi się raczej jako tendencja polityczna do 
forsowania własnych propozycji niż jako chęć negocjowania zasad porządku publicznego. Nie 
ulega przy tym wątpliwości, iż legitymizacja jest ściśle zależna od konsensusu (Biernat, 2014, 
s. 19–21). Konflikt między podmiotami politycznymi stanowi – podobnie jak w przypadku wła-
dzy politycznej i władzy państwowej – jej cechę konstytutywną (Biernat, 2014, s. 18), ale w wa-
runkach, jakie panują obecnie w Polsce, próżno oczekiwać, by w sytuacjach podobnych do oma-
wianego kryzysu sejmowego był „katalizatorem porozumienia” (Golec, 2002, s. 18). Zwłaszcza 
gdy aktorzy polityczni przyjmują orientację rywalizacyjną.

Orientacja rywalizacyjna „obejmuje nastawienie na rywalizację, pokonanie drugiej strony 
i realizację własnych celów jej kosztem (postawa rywalizacyjna) oraz bardziej ekstremalną po-
stawę otwartej demonstracji siły i wrogości wobec przeciwnika (postawa wroga)” i przejawia się 
m.in. poprzez demonstracyjne wyrażanie dezaprobaty, niezgody i „moralnej wyższości” (Go-
lec, 2002, s. 24). Jeśli aktorzy polityczni zorientowani są na tego typu rywalizację, szanse na 
konstruktywne działania polityczne są nikłe. Eskalacja napięcia nie prowadzi do rozpoczęcia 
dialogu między stronami, zwłaszcza gdy zachodzi znacząca dysproporcja pod względem real-
nych możliwości instytucjonalnych. W takich warunkach bojkot w istocie staje się działaniem 
koncentrującym się „przede wszystkim na tym, co zaangażowane grupy różni i dzieli” (Golec, 
2002, s. 24). Słusznie podkreśla się, iż działania te „nie dotyczą tylko różnic dążeń i interesów, 
lecz właściwości, a raczej braków drugiej strony i jej słabości o charakterze etycznym i moral-
nym” (Golec, 2002, s. 24). Jasne jest zatem, że zdolność do komunikowania się i nawiązania poli-
tycznych negocjacji zostaje znacząco obniżona lub wykluczona, zaś obydwie strony ograniczają 
się do kolejnych demonstracji i wystąpień, które – jak pokazuje omawiany przykład – są przez 
antagonistów lekceważone i odrzucane (Golec, 2002, s. 24).

W takich sytuacjach można wyraźnie dostrzec tendencje do działań przeciwstawnych i do 
wzmagania się wzajemnej wrogości5 (Golec, 2002, s. 25), przy czym w warunkach „walki” po-
litycznej tendencje te są szczególnie ważne dla legitymizacji bądź delegitymizacji systemu / 

5  Warto jednak wspomnieć, że „syndrom wroga jest nieuchronnie wpisany w praktykę działań politycznych współcze-
snej demokracji” (Ziółkowski, 2016, s. 61).
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działań politycznych / obozu rządzącego / opozycji. Jak już zostało wskazane, istotę legity-
mizacji sprowadzić można do „zdobywania akceptacji i poparcia społecznego” dla charakteru 
i zakresu działań władczych (Ziółkowski, 2013, s. 177) lub też w ogóle działań politycznych 
w ramach określonego systemu. W sytuacji konfliktowej zostają wyeksponowane różnice mię-
dzy podmiotami politycznymi, które rywalizują o uznanie i poparcie obywateli w różnych wy-
miarach, a przy tym starają się, by było to również poparcie dla ich pryncypiów (zob. Ziółkowski, 
2013, s. 177–182). W rywalizacji tej, jak się przewiduje, lepsze efekty legitymizacyjne/delegity-
mizacyjne osiągają grupy, które potrafią się zintegrować i zmobilizować w obliczu zagrożenia. 
Przekładając to na analizowany bojkot polityczny podczas kryzysu sejmowego, należy zwrócić 
uwagę na kilka kwestii, które pozwalają wyjaśnić porażkę opozycji parlamentarnej. 

Podkreśla się, iż sytuacje konfliktowe nie tylko prowadzą do budowania wspólnot politycz-
nych, ale też wymuszają działania integrujące, podejmowane dla zwiększenia efektywności (por. 
Ziółkowski, 2013, s. 180–181). Nie jest to jednak gra o sumie zerowej. W omawianym tu przy-
padku – po pierwsze – stopień integracji obozu rządzącego wydaje się wprost proporcjonalny do 
wzrastającej z biegiem czasu niespójności grupy bojkotującej oraz – po drugie – zysk rządzą-
cych, w postaci utrzymania i wzmocnienia akceptacji dla ich działań, przekłada się na zakres 
porażki akcji bojkotowej, której celem było przecież zyskanie poparcia dla opozycji i obniżenie 
akceptacji dla posunięć rządzących6. I tak, choć konflikt i atmosfera wrogości sprzyjają konso-
lidacji podmiotów politycznych, w trakcie kryzysu sejmowego doszło jedynie do częściowego 
potwierdzenia spójności ideowo-programowej protestującej grupy; tym samym legitymizacja 
działań opozycyjnych i delegitymizacja rządzących w wymiarach: aksjologicznym, ideologicz-
nym i symbolicznym miały ograniczony zasięg i były nietrwałe. To bodaj największy problem 
omawianej akcji, wynikający z tego, że w Polsce to przede wszystkim kwestie aksjologiczno-

-ideologiczne wpływają na preferencje polityczne i mobilizację polityczną. Choć opozycja uka-
zała rządzących jako „antywzór” polityków (Ziółkowski, 2013, s. 181), nie osłabiła rozpowszech-
nionego przekonania o – specyficznie pojmowanej – skuteczności obozu rządzącego, przeto nie 
powiodła się jego delegitymizacja w wymiarze personalnym, i nie pozbawiła przeciwników 

„elementu akredytacyjnego”. Ponadto ujawniające się co raz partykularyzmy uniemożliwiły 
ostatecznie wykształcenie spójnej alternatywy programowej zachęcającej do poparcia na pozio-
mie behawioralnym i wyborczym, a zatem nie doszło do „konstytuowania tożsamości i świado-
mości politycznej” (Ziółkowski, 2013, s. 180).

Pojawienie się wroga może być czynnikiem delegitymizacji politycznej (Ziółkowski, 2013, 
s. 189). W omawianym przykładzie to jednak nie opozycja wykorzystała tę możliwość, lecz obóz 
rządzący. Bilans omawianych zajść sięga jednak dalej, spełniając teoretyczne założenia dotyczą-
ce skutków konfliktów politycznych w warunkach podziału społeczno-politycznego. W isto-
cie kryzys parlamentarny zafunkcjonował jako czynnik stabilizujący relacje i układ polityczny 

6  Należy dodatkowo zaznaczyć, iż kontestacja władzy może być jednym z przejawów osłabiania jej legitymizacji, ale 
też po prostu celowym, zewnętrznym wobec władzy, działaniem ukierunkowanym na jej delegitymizację. To ostatnie 
trzeba uznać za właściwość opisywanej w artykule akcji bojkotowej. Co więcej, „wrogość pełni funkcje pomocnicze, 
wspomaga alternatywne ścieżki budowy poparcia i akceptacji” (Ziółkowski, 2013, s. 183).
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powstały po wyborach 2015 roku. Podsumowując ten wątek, należy zwrócić uwagę na to, iż: 
a) utrwaliły się „pewne wartości, wzorce, szablony percepcyjne i ewaluacyjne”; b) nastąpiło 

„usztywnienie istniejących podziałów” oraz „usztywnienie zachowań politycznych członków 
grup lub systemu w ramach konwencji narzuconych przez władze w kierunku autokratycznego”; 
c) doszło do „ograniczenia pola dla zachowań inicjatywnych, kreacyjnych”; d) nastąpiło czę-
ściowe dookreślenie stron konfliktu, przy czym pogłębiła się dysproporcja w zakresie spójności 
tych grup; e) doprowadzono do częściowego „usztywnienia struktury przywódczej”, lecz tylko 
w przypadku obozu rządzącego, podczas gdy po stronie opozycji górę wzięły partykularyzmy 
i chęć rywalizacji o przywództwo (Ziółkowski, 2013, s. 190–191).

Podsumowanie
W artykule zaproponowano rozszerzające rozumienie pojęcia „bojkot polityczny”, czyli takie, 
które nie jest zawężone lub zredukowane do jednego z kilku najpowszechniejszych lub najczę-
ściej obserwowanych przejawów tego rodzaju protestu, tj. bojkotu wyborów, bojkotu w relacjach 
międzynarodowych, bojkotu zakładu pracy, bojkotu ekonomicznego, bojkotu akademickiego czy 
bojkotu instytucji politycznych stosowanego przez uczestników społeczeństwa obywatelskiego. 
Określono, iż bojkot jest zorganizowanym działaniem ukierunkowanym na okazanie dezapro-
baty, wyrażenie niezgody, napiętnowanie zachowań niepożądanych, izolację opcji bojkotowanej, 
a także podanie w wątpliwość lub zanegowanie prawa jakiejś grupy lub instytucji do podej-
mowanych przez nią działań. Wskazano również, że bojkot jest manifestacją nieposłuszeństwa, 
odmową dostosowania i współdziałania w określonych warunkach/relacjach. Wyeksponowano 
ponadto fakt, iż bojkotowi towarzyszy kontestacja i budowanie alternatywnych programów, 
a przede wszystkim odmowa uznania pewnych elementów rzeczywistości politycznej, co może 
prowadzić do delegitymizacji władzy i/lub jej instytucji.

Teoretyczną charakterystykę bojkotu politycznego przedstawiono przez dokonanie mikro-
studium działań opozycji parlamentarnej w trakcie kryzysu sejmowego z przełomu 2016 i 2017 
roku. Zainicjowany i przeprowadzony przez opozycję protest okazał się nieporadny i nieprze-
konujący dla opinii publicznej, przez co trudno od razu dostrzec, że nosił znamiona bojkotu 
politycznego. Można się spodziewać, iż bojkot nie tylko ujawni wadliwy charakter stosunków 
politycznych, ale także będzie krokiem – co stanie się jasne dla opinii publicznej – w stronę ich 
zmiany. Czy tak było w omówionym przypadku? Trudno o odpowiedź twierdzącą, jakkolwiek 
należy odnotować, iż opozycja podjęła otwartą próbę deprecjacji władzy. Była to jednak próba 
nieudolna i w istocie nie wywołała nawet stanowczej reakcji rządzących, którzy ostatecznie 
zostali beneficjentami omawianych wydarzeń sejmowych. Wydarzenia te wywołały „efekt le-
gitymizacyjny” obozu władzy, przy jednoczesnym obniżeniu akceptacji społecznej dla działań 
opozycji (por. Biernat, 2014a, s. 19; Pańków, 2010, s. 216)7. Rządzący „wygrali” konfrontację 

7  Ujawniła się tu, zresztą nie po raz pierwszy, pewna skłonność Polaków do przypisywania zbyt dużego znaczenia 
sprawności władzy kosztem deprecjacji m.in. pewnego demokratycznego etosu i demokratycznych mechanizmów. Np. 
w lipcu 2016 roku aż 43% respondentów w badaniu CBOS wyrażało aprobatę dla działań podejmowanych przez władze, 
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z opozycją tak pod względem działań, argumentacji politycznej, jak i symboliki (Sokół, 1997, 
s. 31), jako że – co wydaje się paradoksalne – skuteczniej posługiwali się „odwoływaniami do 
sfery ideowej, usprawiedliwiającymi, uzasadniającymi panowanie polityczne i funkcjonowanie 
systemu politycznego” (Biernat, 2003, s. 151)8.

„Wydaje się, że burza, która przetoczyła się nad naszą sceną polityczną na przełomie 2016 
i 2017 roku, jeszcze nie ujawniła swych wszystkich skutków” – pisano na początku 2017 roku. 

„Niespotykany dotąd protest posłów opozycji, który – mimo wagi tematu – momentami prze-
radzał się w farsę, czy niektóre zachowania posłów grupowań rządzących zapewne zapadną 
w pamięć obywateli zainteresowanych życiem publicznym” (Cybulska, 2017, s. 5). W artykule 
przedstawiono dokładnie bilans politycznych korzyści i strat uczestników omawianych wyda-
rzeń. Należy jednak odnotować, że kryzys przyczynił się głównie do konsolidacji obozu rządzą-
cego. Spontaniczna akcja opozycji była niezorganizowana i pokazała, że partie polityczne z tego 
kręgu nie wykazują spodziewanej zdolności do współdziałania. Co więcej, negatywny odbiór 
społeczny omawianych zdarzeń sprzyjał wzrostowi poparcia dla działań opozycji parlamentar-
nej (por. Boone, Secci, Gallant, 2017). Konkludując, ostatecznie doszło do utrwalenia pozycji 
rządzących kosztem opozycji a konflikt po raz kolejny nie był „katalizatorem porozumienia” 
(Golec, 2002, s. 18).

Bojkot to ryzykowna gra polityczna, której wynik trudno przewidzieć. Nie zawsze prowa-
dzi do wywarcia pożądanego wpływu lub przyczynienia się do zmiany politycznej (Buttorff, 
Dion, 2017, s. 97). Nie ulega wątpliwości, że tego typu protest musi być dobrze przemyślany 
i zorganizowany, a jego uczestnicy konsekwentni i umiejący się sprawnie komunikować ze sobą 
i otoczeniem społeczno-politycznym (por. della Porta, Diani, 2009, s. 195). Kryteria te nakazują 
uznać omawiane w artykule działania opozycji parlamentarnej w trakcie kryzysu sejmowego za 
kolejny przykład failed boycotts.
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Abstrak t Polityka miejska coraz powszechniej uważana jest za jedną z dynamiczniej rozwijających 
się polityk publicznych. Dalszy rozwój społeczeństw pod względem przestrzennym odby-
wać się będzie w dużym stopniu dzięki rozwojowi miast. Globalne i regionalne metropo-
lie zaczynają przypominać minipaństwa z własną – municypalną – władzą wykonawczą 
i ustawodawczą. Artykuł będzie próbą teoretycznej refleksji nad współczesnym kształtem 
polityki miejskiej połączoną z analizą wyników dwóch edycji badania Rzeszowska dia-
gnoza społeczna. Głównym celem analizy jest odpowiedź na pytanie, czy jakość życia 
mieszkańców ma istotny wpływ na kształtowanie celów polityki miejskiej. 

Municipal Policy and the Quality of Life of Residents
Key words municipal policy, quality of life, social diagnosis

Abstrac t Municipal policy is increasingly considered one of the most dynamically developing pub-
lic policies. Contemporary development of societies in the spatial field will take place to 
a large extent based on the development of the city, and global and regional metropolises 
are beginning to resemble state “mini organisms” with their own, municipal executive and 
legislative power. The paper will be an attempt at theoretical reflection on the contempo-
rary shape of municipal policy, combined with the analysis of the results of two editions of 
the Rzeszów Social Diagnosis study. The main objective of the analysis, referring to the 
results of the research, will be to answer the question whether the quality of life of residents 
has a significant impact on the shaping of municipal policy objectives, on the example of 
Rzeszów.

Wprowadzenie
Zbigniew Herbert w zbiorze esejów Barbarzyńca w ogrodzie pisał, że miasto jest piękną, skoń-
czoną i ukształtowaną, a przy tym wielobarwną kompozycją (Herbert, 1995). Słowa te bar-
dzo dobrze pasują do zainteresowania, jakim socjologowie darzą miasta. Większość polskich 
miast może się poszczycić choćby niewielkim opracowaniem naukowym dotyczącym samej 
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miejscowości lub jej mieszkańców. Ważnym obszarem poszukiwań i przedmiotem dyskusji na-
ukowych w ostatnich latach są zagadnienia pomiaru i oceny dobrostanu człowieka oraz rozwo-
ju społeczno-gospodarczego (Sadowy, 2014, s. 64). Są to jednak złożone kwestie. Jakość życia 
może być oceniana w wielu wymiarach, chociażby z tak oczywistego względu, że wielowymia-
rowa jest ludzka egzystencja. Kompleksowe badanie jakości życia powinno zatem zostać prze-
prowadzone w sposób wieloaspektowy. 

Artykuł będzie próbą wieloaspektowej refleksji nad współczesnym kształtem polityki miej-
skiej połączoną z analizą wyników dwóch edycji badania pt. Rzeszowska Diagnoza Społeczna.

Kategoria jakości życia w badaniach miejskich
Początki usystematyzowanych badań nad jakością życia sięgają lat 60. i 70. XX wieku i są zwią-
zane z takimi kategoriami, jak: poziom życia, ocena życia, styl życia, poczucie dobrostanu oraz 
zadowolenie z warunków i możliwości zaspokajania potrzeb życiowych (Pluta, 2010, s. 275; 
Trzebiatowski, 2011, s. 27). Jedną z pierwszych publikacji poświęconych jakości życia w mia-
stach była praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Sicińskiego (1988) Style życia w miastach 
(polskich u progu kryzysu). W 1998 roku ukazała się kolejna pozycja – raport końcowy pro-
jektu badawczego realizowanego przez Międzywydziałowy Instytut Studiów Społecznych Uni-
wersytetu Warszawskiego Związek między obiektywnymi i subiektywnymi wskaźnikami jakości 
życia w okresie transformacji systemowej pod redakcją Janusza Czapińskiego (1998). Jakością 
życia zajęli się również naukowcy z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową i w 2000 roku 
opublikowali raport Jakość życia w miastach-powiatach grodzkich (Gawlikowska-Hueckel, Hil-
debrandt, Umiński, 2000). Kilka polskich miast po roku 2000 doczekało się indywidualnych 
opracowań będących wynikiem diagnozy jakości życia ich mieszkańców. Były to m.in. Kiel-
ce (Kościołek, 2004), Łódź (Rokicka, 2013), Częstochowa (Czekaj, 2002a), Gliwice (Czekaj, 
2002b), Świętochłowice (Czekaj, Niesporek, Zawartka-Czekaj, 2006) czy Ruda Śląska (Czekaj, 
Niesporek, Zawartka-Czekaj, 2009). Warto także poświęcić uwagę badaniom socjologów mia-
sta z Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy w 2009 roku zrealizowali projekt Wrocławska dia-
gnoza problemów społecznych. Rezultatem tych badań są trzy publikacje z serii Wrocławska 
Diagnoza Społeczna: Problemy społeczne w przestrzeni Wrocławia (Kłopot, Błaszczyk, Pluta, 
2010), Stare i nowe problemy społeczne wielkiego miasta. Socjologiczne studium konsumpcji 
na przykładzie Wrocławia (Błaszczyk, Kłopot, Pluta, 2010) oraz Studia nad strategią rozwoju 
społecznego miasta Wrocławia (Sutryk, Kłopot, Płaszczyk, Pluta, Trojanowski, 2010). Osobne 
miejsce w historii badań nad jakością życia Polaków zajmuje zapoczątkowane w 2000 roku przez 
zespół badaczy pod kierownictwem Janusza Czapińskiego i Tomasza Panka badanie panelowe 
Diagnoza społeczna (Czapiński, Panek, 2001). Kolejne edycje odbyły się w 2003 (Czapiński, 
Panek, 2004), 2005 (Czapiński, Panek, 2006), 2007 (Czapiński, Panek, 2007), 2009 (Czapiński, 
Panek, Batorski, 2009), 2011 (Czapiński, Panek, Batorski, 2012), 2013 (Czapiński, Panek, Bator-
ski, 2013) oraz 2015 roku (Czapiński, Panek, 2015). Jak podkreślają autorzy, Diagnoza społecz-
na jest próbą uzupełnienia diagnozy opartej na wskaźnikach instytucjonalnych o kompleksowe 
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dane na temat gospodarstw domowych oraz postaw, stanu ducha i zachowań osób tworzących 
te gospodarstwa; jest diagnozą warunków i jakości życia Polaków w ich własnym sprawozdaniu. 
Za pomocą dwóch odrębnych kwestionariuszy poddano badaniu gospodarstwa domowe oraz 
wszystkie zamieszkujące je osoby, które ukończyły 16 lat. Projekt uwzględnia wiele ważnych 
aspektów życia – zarówno ekonomicznych, m.in. dochód, zasobność materialna, oszczędności, 
kredyty, jak i pozaekonomicznych, m.in. edukacja, leczenie, sposoby radzenia sobie z kłopota-
mi, stres, dobrostan psychiczny, styl życia, zachowania patologiczne, uczestnictwo w kulturze, 
korzystanie z nowoczesnych technologii komunikacyjnych (Diagnoza Społeczna, 2018). Warto 
także zwrócić uwagę na badania prowadzone pod kierunkiem Ryszarda Cichockiego w ramach 
projektu Jakość życia w Poznaniu (Urząd Miasta Poznania, 2006; Urząd Miasta Poznania, 2008; 
Urząd Miasta Poznania, 2010; Urząd Miasta Poznania, 2013), w którym zaproponowano szereg 
wskaźników użytecznych w badaniach nad jakością życia w mieście.

W tekście zaprezentowano wyniki badań zrealizowanych w Rzeszowie przez socjologów 
z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów stanowi niewątpliwie szczególnie interesujący obiekt 
do tego typu działań. Poddawany wnikliwym analizom już w okresie PRL-u, także dziś do-
czekał się kompleksowych badań panelowych w postaci cyklu Rzeszowska diagnoza społeczna 
(Kotarski, Malicki, Palak, Piróg, 2016; Kotarski, Piróg, 2018). Refleksja taka nie jest bynajmniej 
czymś pionierskim, raczej dołącza do znaczącego dorobku socjologicznego (Kotarski, Malicki, 
2013, s. 7). Badania miejskie zapoczątkowane zostały w latach 70. XX wieku przez Mariana 
Malikowskiego. Praca, którą można uznać za początek systematycznych badań dzisiejszej sto-
licy województwa podkarpackiego, nosiła tytuł Rzeszowianie o sobie i o swoim mieście. Wybór 
pamiętników i została napisana przez Henryka Jadama i Malikowskiego (1979). Pozycja była na-
ukowym podsumowaniem ogłoszonego w 1975 roku konkursu pamiętnikarskiego Moje miasto 
Rzeszów, który nawiązywał do najlepszych tradycji polskiej socjologii, wykorzystującej w bada-
niach społecznych metodę biograficzną. Cztery lata później pojawiła się publikacja poświęcona 
młodym mieszkańcom Rzeszowa: Wartości i ideały młodego pokolenia. Z badań nad studentami 
i młodymi robotnikami Rzeszowa autorstwa Stanisława Marczuka (1983). W kolejnych latach 
prowadzone były dalsze badania. Większość z nich związana była z Malikowskim, twórcą rze-
szowskiej szkoły socjologii miasta. W 1984 roku ukazała się Więź mieszkańców z miastem. Stu-
dium socjologiczne na przykładzie społeczeństwa miasta Rzeszowa (Malikowski, 1984), a rok 
później praca zbiorowa pod redakcją Malikowskiego (1985) Miasto wojewódzkie jako ośrodek 
kultury. W 1989 roku na rynku wydawniczym pojawiła się kolejna pozycja poświęcona Rze-
szowowi i jego mieszkańcom: Rzeszów – awans i aspiracje. Socjologiczne zwierciadło miasta 
(Malikowski, 1989). Po 1989 roku badania miejskie koncentrowały się wokół problemów, które 
we wcześniejszym okresie nie przykuwały uwagi badaczy. Jednym z nich było bezpieczeństwo. 
W 2007 roku ukazała się praca zbiorowa pod redakcją Malikowskiego (2007) poświęcona wła-
śnie tej kwestii: Zagrożenia i bezpieczeństwo w mieście Rzeszowie. Zadania, diagnozy, praktyka. 
W ostatnich latach badania nad Rzeszowem stały się domeną kolejnego pokolenia rzeszowskich 
socjologów. W ramach nowego otwarcia badań miejskich w Instytucie Socjologii Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego zrealizowano w 2009 roku projekt Miasto w dwudziestoleciu 1989–2009 
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w świadomości mieszkańców Rzeszowa (Kotarski, Malicki, 2013). Ukazała się również pozycja 
autorstwa Mariusza Palaka (2016) Nowe oblicza przedmieść. Socjologiczne studium suburba-
nizacji w Polsce na przykładzie Rzeszowa. Podjęte badania i towarzysząca im refleksja były 
pod wieloma względami kontynuacją dorobku szkoły badań miejskich i regionalnych działającej 
w Rzeszowie od lat 70. XX wieku. 

Metodologia badań
Badania zostały przeprowadzone na grupie 800 (2015 rok) i 618 (2017 rok) dorosłych mieszkań-
ców Rzeszowa wybranych z udostępnionej przez Urząd Miasta Rzeszowa bazy ewidencji lud-
ności. W celu zapewnienia reprezentatywności próby zastosowano dobór losowy systematyczny 
z ukrytym podziałem na warstwy (Babbie, 2003, s. 23). Operat został uporządkowany ze wzglę-
du na płeć, osiedle zamieszkania oraz wiek. Dzięki temu możliwe było również odpowiednie 
dobranie prób rezerwowych: gdyby osoba z próby podstawowej odmówiła udziału w badaniu, 
byłaby zastąpiona przez kogoś tej samej płci, mieszkającego na tym samym osiedlu oraz będą-
cego w podobnym wieku. Zatem przy założeniu, że respondenci biorący udział w badaniu nie 
różnią się istotnie od respondentów, którzy udziału odmówili, można szacować, że błąd z próby 
nie przekracza 3,5% przy poziomie ufności 95% i z taką dokładnością uzyskane wyniki mogą 
być uogólniane na populację (Kotarski i in., 2016, s. 28).

Cele badania zostały powiązane z obszarami badawczymi, którymi były:
1. Ruchy migracyjne mieszkańców Rzeszowa oraz ich przyczyny.
2. Zmiany zachodzące w Rzeszowie w latach 2010–2015.
3. Przestrzeń symboliczna Rzeszowa (pomniki, miejsca magiczne, wizytówki miasta, po-

stacie i wydarzenia historyczne związane z miastem).
4. Jakość infrastruktury transportowej.
5. Kwestie środowiskowe, ze szczególnym uwzględnieniem czystości wody i powietrza.
6. Funkcjonowanie Urzędu Miasta.
7. Kapitał społeczny mieszkańców Rzeszowa oraz bezpieczeństwo w mieście (Kotarski i in., 

2016, s. 27–28).
8. Poczucie więzi mieszkańców z miastem.
9. Wybrane aspekty warunków życia w mieście.
10. Jakość własnego życia mieszkańców – poczucie dobrostanu.
11. Zachowania żywieniowe rzeszowian oraz stan własnego zdrowia.
12. Zaufanie do wybranych rzeszowskich polityków.
13. Najważniejsze potrzeby inwestycyjne według mieszkańców (Kotarski, Piróg, 2018, s. 37).
Łatwo zauważyć, że problematyka poszczególnych obszarów badawczych jest różnorodna 

i wieloaspektowa, co mogłoby wskazywać na brak spójności. Owa różnorodność jest jednak 
zamierzona, a obszary zostały pomyślane jako do pewnego stopnia oddzielne moduły, dzięki 
czemu możliwe było uchwycenie różnorodnych aspektów życia w mieście (Kotarski i in., 2016, 
s. 28).
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Rzeszowska diagnoza społeczna a kształt polityki miejskiej
Głównym zadaniem badań podjętych w ramach Rzeszowskiej diagnozy społecznej w 2015 
i 2017 roku było poznanie opinii mieszkańców Rzeszowa na temat wybranych aspektów jakości 
życia w stolicy województwa podkarpackiego. Cel badania miał charakter zarówno poznawczy, 
jak i praktyczny, tj. skoncentrowano się na zdobyciu informacji, ale badacze żywili przekonanie, 
że mogą okazać się użyteczne dla władz miejskich podczas wdrażania polityki rozwoju miasta 
opartej na dowodach (ang. evidence based policy), ponieważ to jedyny realistyczny sposób pro-
wadzenia polityki rozwoju (Pawson, 2007).

Na podstawie wyników dwóch edycji Rzeszowskiej diagnozy społecznej można wskazać 
kilka obszarów, które mogłyby stać się celami polityki miejskiej. Po pierwsze, badania takie 
można potraktować jako monitoring jakości życia w mieście i prowadzenie kolejnych pozwoli na 
wskazanie, czy z perspektywy mieszkańców ulega ona poprawie, pogorszeniu, czy też pozostaje 
na względnie stałym poziomie (Kotarski i in., 2016, s. 27). Polskie miasta niewątpliwie cierpią 
na brak wiarygodnych naukowych danych służących do określania założeń i celów polityki miej-
skiej, a później do jej monitorowania i ewaluacji postępów. Po drugie zaś tego typu badania moż-
na traktować jako narzędzie wzmacniania partycypacji obywateli w procesach decyzyjnych – 
odgrywają zatem rolę podobną do konsultacji społecznych. Reprezentatywne badania opinii 
mogą wręcz zyskiwać przewagę nad konsultacjami społecznymi, w których zainteresowane oso-
by składają ankiety w siedzibie urzędu lub wypełniają je za pośrednictwem Internetu. Chociaż 
ten sposób prowadzenia konsultacji ma swoje uzasadnienie, to jednak konieczność udania się 
do urzędu znacznie ogranicza dostępność takiej formy partycypacji społecznej, w szczególności 
w przypadku osób o ograniczonej mobilności oraz mających mało wolnego czasu. Trudności te 
są zminimalizowane lub wręcz nie występują podczas prowadzenia konsultacji w formie elek-
tronicznej, ale to z kolei wymaga dostępu do Internetu oraz umiejętności obsługi komputera, co 
dla niektórych mieszkańców będzie przeszkodą. Ponadto mogą występować problemy z przeka-
zaniem informacji o ankiecie wszystkim zainteresowanym. Konsultacje społeczne są obarczone 
także ryzykiem nadmiernego wpływu lokalnych aktywistów na uzyskane wyniki. Badania opi-
nii prowadzone w sposób reprezentatywny w dużym stopniu pozwalają uniknąć lub zminimali-
zować tego typu trudności i umożliwiają pozyskanie danych od członków wszystkich poziomów 
struktury lokalnej społeczności. Należy przy tym zaznaczyć, że stanowią jedynie wstępny etap 
drabiny partycypacyjnej i nie mogą zastąpić zaangażowania obywateli w życie społeczności 
lokalnej, w tym w procesy decyzyjne. 

Na politykę miejską wpływa także fakt, że badania mogą być postrzegane jako swego ro-
dzaju zwierciadło – dzięki upowszechnianiu wyników poprzez lokalne media mieszkańcy mają 
możliwość skonfrontowania własnych opinii na temat wybranych aspektów jakości życia w mie-
ście z opinią innych (Kotarski, Piróg, 2018, s. 12).

Badania pozwoliły również sformułować kilka postulatów, które należałoby rozważyć na 
etapie kreowania polityki miejskiej. Pierwszy z nich dotyczy miejskiej polityki pamięci i bu-
dowania więzi mieszkańców z miastem. Rzeszów, podobnie zresztą jak wiele innych polskich 
miast, potrzebuje działań służących budowaniu lokalnej pamięci. W dużej mierze chodzi tu 
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o przypomnienie wybitnych postaci oraz ważnych wydarzeń z przeszłości miasta i upowszech-
nienie wiedzy o nich. Paradoks polega na tym, że większość osób, z których Rzeszów może 
być dumny, ma w przestrzeni miejskiej pomniki, place, ulice lub tablice pamiątkowe, ale ta-
kie upamiętnienie nazbyt często traktowane jest jako końcowy etap zachowania ich w pamięci, 
nie zaś jako początek procesu (jak być powinno). Żeby to zmienić, należy podjąć także pracę 
z młodymi ludźmi, w której szczególnie ważnym elementem będzie budowanie dumy z miejsca 
zamieszkania na fundamencie poczucia ciągłości historii i wspólnoty z dawnymi pokoleniami 
mieszkańców miasta. Przybliżanie lokalnej historii poprzez tworzenie miejsc pamięci w popu-
larnych rejonach miasta i prezentowanie wspomnień żyjących świadków dawnych wydarzeń to 
składnik tych działań tyleż kluczowy, co wciąż niedoceniany (Kotarski i in., 2016, s. 160–161). 
Istotne jest również wprowadzenie do programów nauczania szkół podstawowych i średnich 
elementów edukacji regionalnej. Wyniki badań pokazują, że mieszkańcy Rzeszowa słabo znają 
historię swojego miasta. Najlepszym sposobem na zmianę tego stanu rzeczy będzie populary-
zacja zagadnień dotyczących przeszłości wśród najmłodszego pokolenia (Kotarski, Piróg, 2018, 
s. 244). Postulat ten ma uniwersalne zastosowanie, gdyż większość Polaków ma niewielką wie-
dzę na temat historii własnego regionu. 

Kolejnym postulatem kierowanym do twórców założeń i celów polityki miejskiej jest pod-
jęcie działań informacyjnych służących zwiększeniu rozpoznawalności dzielnicowych oraz 
znajomości Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Z przeprowadzonych badań wynika, że 
ponad trzy czwarte respondentów nie zna swojego dzielnicowego i nie wie, kto nim jest. Może 
to świadczyć o wysokim poziomie bezpieczeństwa w Rzeszowie i braku potrzeby nawiązywania 
kontaktów z policją. Jeszcze więcej ankietowanych (niemal 80%) nie słyszało o policyjnym pro-
jekcie Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Biorąc pod uwagę, że jest to narzędzie mogące 
przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa w mieście, należy uznać ten wynik za niepokojący. 
Dlatego warto przybliżyć mieszkańcom sylwetki dzielnicowych oraz zapoznać ich ze wskaza-
nym projektem. Można to uczynić m.in. poprzez dostarczenie do skrzynek pocztowych ulotek 
zawierających informację o dzielnicowych opiekujących się poszczególnymi osiedlami ze wska-
zaniem spraw, jakie można im zgłaszać, a także o Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. 

Bardzo ważnym aspektem polityki miejskiej jest dbałość o czystość powietrza. W 2017 roku 
mieszkańcy gorzej ocenili jakość powietrza w Rzeszowie niż dwa lata wcześniej. Może to świad-
czyć o wzrastającym znaczeniu tego aspektu życia w dużym mieście, co z kolei przekłada się na 
akceptację działań na rzecz poprawy czystości powietrza w Rzeszowie, a nawet na uznawanie 
ich za konieczne (Kotarski, Piróg, 2018, s. 246–247). I to byłby kolejny postulat. 

Podsumowanie
Głównym celem analizy, odwołującej się do wyników badań prowadzonych w Rzeszowie, było 
uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy jakość życia mieszkańców ma istotny wpływ na kształ-
towanie celów polityki miejskiej. Odpowiedź jest jak najbardziej twierdząca – polityka miejska 
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powinna wziąć ten aspekt pod uwagę. Taki trend pojawia się w rozważaniach teoretycznych 
dotyczących zmian w ustalaniu jej celów. 

Bardzo interesującą koncepcję, odwołującą się do tych aspektów polityki miejskiej, które 
w dużym stopniu determinują jakość życia, przedstawił Terry Clark. Zawiera się w określeniu: 
„miasto jako maszyna rozrywki” (ang. city as an entertainment machine) (Clark, 2003). Clark 
zwraca uwagę na to, że pracownicy przedsiębiorstw z nowoczesnych sektorów gospodarki mają 
wysokie wymagania co do jakości życia, a wybierając miejsce zamieszkania, kierują się często 
względami estetycznymi. W miejsce „maszyny wzrostu” pojawia się zatem „maszyna rozryw-
ki” – a zatem to kultura uznana jest za dźwignię rozwoju gospodarczego. Następuje więc odwró-
cenie obserwowanego do tej pory procesu – to nie siła robocza podąża (migruje) za miejscami 
pracy, ale miejsca pracy podążają za najbardziej wartościowymi pracownikami, którzy najpierw 
stawiają sobie pytanie, gdzie chcą mieszkać, a dopiero potem, gdzie będą pracować. Na tej części 
mieszkańców koncentruje się polityka miejska. Władze miasta, chcąc zapewnić mu rozwój, mu-
szą przede wszystkim troszczyć się o jakość życia (Swianiewicz, 2005, s. 18). Takie badania jak 
Rzeszowska diagnoza społeczna dają możliwość poznania potrzeb mieszkańców w tym zakresie. 
Są swoistą soczewką, w której koncentrują się ich potrzeby i bolączki, a także bardzo efektyw-
nym narzędziem monitorowania polityki miejskiej.
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Abstrak t Celem niniejszego artykułu jest omówienie życia i twórczości Ferdynanda Zweiga, profe-
sora, ekonomisty i jednego z najbardziej oryginalnych myślicieli spośród uczniów Adama 
Krzyżanowskiego. Poprzez analizę punktów zwrotnych w życiu F. Zweiga przedstawiono 
również dzieje mniejszości żydowskiej w Polsce, scharakteryzowano dyskurs dotyczący 
tożsamości jednostki w sytuacji granicznej oraz stosunek profesora do Zagłady.

Ferdynand Zweig (1898–1988)
Key words liberalism, Jews in Poland, Holocaust

Abstrac t The purpose of this article is to present the biography of Ferdynand Zweig, professor, eco-
nomist, one of the most original students of Adam Krzyżanowski. The analysis of the tur-
ning points of F. Zweig’s life also presents the history of the Jewish minority in Poland, the 
discourse on the identity of the individual in the border situation and the attitude towards 
the Holocaust.

Szymon Aszkenazy, Marceli Handelsman, Bruno Schulz, Julian Tuwim – to tylko kilku przed-
stawicieli żydowskiej humanistyki, którzy odegrali ogromną rolę w rozwoju polskiej kultury. 
Część została już odkryta, ale wielu wciąż czeka na swoich badaczy. Celem niniejszej pracy 
jest przedstawienie życia i twórczości jednego z nich – Ferdynanda Zweiga. Zaprezentuję jego 
życiorys i omówię kwestię tożsamości narodowej, a następnie zaproponuję podział twórczości 
F. Zweiga ze względu na problematykę. 

W życiu bohatera niniejszej rozprawy było szereg punktów zwrotnych, które można tropić 
w jego utworach. Kilkukrotnie zmieniał zainteresowania badawcze i światopogląd, przyjmując 
za azymut swoich rozważań liberalizm bądź akcentując funkcję opiekuńczą państwa, by pod 
koniec życia zbliżyć się do pozycji konserwatywnych.

Już z powodu niezwykłej pracowitości (krakowski uczony opublikował ponad tysiąc arty-
kułów oraz kilkadziesiąt książek) można nazwać F. Zweiga wielce interesującą postacią. Był 

Bojkot polityczny – teoretyczna 
charakterystyka zjawiska na przykładzie 
działań opozycji parlamentarnej…
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świadkiem tryumfu liberalizmu na początku XX wieku, zwycięstwa systemów totalitarnych 
oraz zimnej wojny, a także schyłku systemu sowieckiego. Ponadto, zajmując się socjologią pracy, 
stał się popularyzatorem i teoretykiem pojęcia afflunet worker (zasobny robotnik), oznaczające-
go robotnika aspirującego do klasy średniej, a więc przeczącego Marksowskiej tezie o ubożeniu 
proletariuszy (Pluciński, 2011, s. 55). Można to uznać za jeden z powodów, dla których dzieła 
Profesora były tak rzadko omawiane przed 1989 rokiem, trudno jednak zrozumieć, dlaczego 
w wolnej Polsce F. Zweig nie doczekał się całościowego opracowania swojej twórczości, jak 
i utrwalenia w zbiorowej pamięci najważniejszych informacji dotyczących jego życia. Komplek-
sowa praca autorstwa Mirosława Czerwińskiego (1996) dotyczy jedynie okresu sprzed 1945 roku.

F. Zweig urodził się 23 czerwca 1898 roku w Krakowie. Był synem kupca Zachariasza i Sary 
z Lednitzerów (Lista wyborców do Rady Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie, 1936). 
Jego krewnymi po kądzieli byli Abraham i Chana Lednitzerowie, fundatorzy synagogi w podkra-
kowskim Kazimierzu. W latach 1906–1914 uczęszczał do krakowskiego Cesarsko-Królewskiego 
II Gimnazjum św. Jacka, a później zdecydował się na studia prawnicze. Nie wiemy, dlacze-
go chciał poświęcić życie prawu. Wyjaśnienie decyzji o studiach jurystycznych znaleźć można 
w dziele Aleksandra Hertza, który zauważył, że marzeniem większości Żydów było, aby ich 
synowie zostali doktorami medycyny lub prawa, co wiązało się z prestiżem społecznym, jakiego 
nie mógł zapewnić majątek (Hertz, 1980, s. 170). Żadne źródło historyczne nie jest w stanie po-
twierdzić, że F. Zweiga już wtedy bardziej interesowała ekonomia, należy jednak zaznaczyć, iż 
studiowanie prawa było ówcześnie najlepszą drogą do zawodu ekonomisty. W dwudziestoleciu 
międzywojennym studia ekonomiczne oferowały jedynie akademie handlowe (Wyższa Szkoła 
Handlowa w Poznaniu, Akademia Handlowa w Krakowie oraz Wyższa Szkoła Handlu Zagra-
nicznego we Lwowie) oraz Wydział Prawno-Ekonomiczny Uniwersytetu Poznańskiego (Grzy-
bek, Kraków, s. 18).

F. Zweig został studentem prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 
1914/1915. Uczelnię ukończyło również jego dwoje dalekich kuzynów – Helena na Wydziale Fi-
lozoficznym, a Szymon na Wydziale Prawa (Kulczykowski, 1995, s. 415). Nauczycielami F. Zwe-
iga byli m.in.: Stanisław Estreicher – profesor prawa zachodnioeuropejskiego i porównawczego, 
Stanisław Kutrzeba – profesor dawnego prawa polskiego, Bolesław Ulanowski – profesor prawa 
i filozofii, Stanisław Wróblewski – profesor prawa rzymskiego oraz – last but not least – Adam 
Krzyżanowski – profesor ekonomii (Katalog uczniów Wydziału Prawa UJ za lata akademickie 
1917/1918, 1918/1919). Studia zakończył w 1918 roku, uzyskując z egzaminów ocenę dostateczną 
(Odpis wierzytelny egzaminu państwowego, 1918).

Aby uzyskać stopień doktora praw (doctor iuris), musiał zdać trzy egzaminy, które znane 
były jako „rygoroza doktorskie”. Ich zakres pozostawał zgodny z podziałem ówczesnych przed-
miotów studiów prawniczych na historyczne, polityczne i sądowe. Nie było za to wymogu przy-
gotowania stosownej rozprawy. Obowiązek ten pojawił się dopiero w 1931 roku (Grzybek, 2012, 
s. 18). F. Zweig nie zdecydował się na karierę akademicką. W okresie 1918–1919 pracował jako 
protokolant sądowy oraz asystent adwokacki a następnie, w latach 1919–1920, odbył zastępczą 
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służbę wojskową jako pracownik Wojskowego Sądu Okręgowego w Krakowie w randze jedno-
rocznego plutonowego (Curriculum vitae Ferdynanda Zweiga, 1920).

W 1921 roku F. Zweig został członkiem Krakowskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 
tzw. szkoły krakowskiej, i nawiązał przyjaźń z Adamem Krzyżanowskim oraz Adamem Hey-
dlem (Pioskowik, 1999, s. 99). Krzyżanowski dostrzegł młodego adepta ekonomii, gdy ten 
przedstawił pracę seminaryjną dotyczącą teorii wartości (List Adama Krzyżanowskiego do Jó-
zefa Buzka, 1919). W tym okresie F. Zweig publikował również w „Czasopiśmie Prawniczym 
i Ekonomicznym”, „Przeglądzie Współczesnym” oraz „Czasie”. Warto zauważyć, że nie miał 
żadnych afiliacji politycznych, mimo że jego mentor Krzyżanowski związał się z Bezpartyjnym 
Blokiem Wspierania Reform, a Heydel z Narodową Demokracją.

W latach 1920–1922 F. Zweig pracował – na stanowisku pomocnika referenta a od 1921 roku 
referenta – w wydziale prezydialnym Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w Warszawie. 
Czerwiński (1996, s. 11), Przemysław Pluciński (2011, s. 56) oraz Mariusz Kulczykowski (1995, 
s. 332) podają lata 1920–1921, ale informacja ta nie znajduje potwierdzania w dokumentach 
źródłowych. Pracę dostał dzięki wstawiennictwu Krzyżanowskiego, który w liście do Józefa 
Buzka, ówczesnego dyrektora GUS-u, pisze, że zabiega o jego przyjęcie, „oddając przysługę nie 
tylko Dr. Zweigowi, ale również Pańskiemu Urzędowi” (List Adama Krzyżanowskiego do Józe-
fa Buzka, 1920). Współpracę z GUS-em F. Zweig zakończył na własne żądanie, uzyskując zgodę 
na zmianę miejsca zatrudnienia ze względów osobistych (Zawiadomienie z dnia 27 lutego 1922).

Pierwszym rubikonem na drodze twórczej F. Zweiga była wygrana w konkursie na program 
gospodarczy dla Polski ogłoszony przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a także objęcie w 1927 
roku funkcji redaktora „Kuriera Gospodarczego i Finansowego”, dodatku do „Ilustrowanego 
Kuryera Codziennego” (Dziki, Rogoż, 2010, s. 45). Współpraca z tym wpływowym i poczytnym 
periodykiem trwała aż do 1939 roku. Profesor opublikował w nim ponad 850 artykułów. W 1928 
roku F. Zweig związał się ponownie z Uniwersytetem Jagiellońskim i w styczniu 1929 roku 
uzyskał docenturę z ekonomii politycznej, a w 1935 roku został profesorem Wydziału Prawa UJ 
w zakresie nauk ekonomicznych. Do jego najwybitniejszych dzieł z tego okresu należą: Cztery 
systemy ekonomii (1932), Ekonomia a technika (1935) oraz Zmierzch czy odrodzenie liberalizmu 
(1938). Ostatnia z wymienionych książek została wydana ponownie w 1981 roku przez wydaw-
nictwo Officyna Liberałów Janusza Korwin-Mikkego. Jest to również najczęściej omawiana 
w literaturze przedmiotu praca F. Zweiga. Warto wspomnieć o następujących pozycjach: A. Lew 
(2011). Spuścizna ideowa Ferdynanda Zweiga w myśli politycznej Kongresu Liberalno-Demo-
kratycznego, w: E. Krasucki, T. Sikorski, A. Wątor (red.), Epigoństwo czy twórcza ciągłość? 
Ideowe dziedzictwo głównych nurtów politycznych Drugiej Rzeczypospolitej w refleksji politycz-
nej po zakończeniu II wojny światowej (s. 266–278), Toruń: Wydawnictwo Adama Marszałek; 
W. Bernacki (2004), Liberalizm polski 1815–1939. Studium doktryny politycznej, Kraków: To-
warzystwo Zbiorowe „Historia Jagiellonica”, s. 190–200; W. Bernacki (2011), Ferdynand Zweig 
(1896–1988). Przypadek polskiego liberalizmu społecznego, w: B. Szlachta (red.), Myśl i polityka. 
Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Jackowi Marii Majchrowskiemu, t. 2 (s. 25–36), 
Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydawnicza AFM.
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Kolejną cezurą w biografii Profesora był rok 1939. Wtedy to został przetransportowany wraz 
z całą redakcją „Ilustrowanego Kuryera Codziennego” z Krakowa do Lwowa (Borowiec, 2010, 
s. 41). Wkrótce dołączyła do niego żona Dora oraz córki: Ewa (Naturalization Certificate of 
Eva Zweig, Certificate BZ4293) i Irena Dziunia. Rodzina została rozdzielona już w pierwszych 
dniach II wojny światowej. Dora oraz Ewa znalazły się w radzieckiej strefie okupacyjnej i de-
portowano je na Syberię, a następnie do Uzbekistanu, skąd – dzięki staraniom F. Zweiga – zo-
stały ewakuowane wraz z armią polską na przełomie 1941 i 1942 roku (Karczmarz, 1997, s. 20). 
Profesor ze swoją drugą córką przedostał się do Rumunii a stamtąd do Francji. Tuż po ataku 
Niemiec na Francję ojciec uciekł do Wielkiej Brytanii, a Irena Dziunia pozostała w Paryżu pod 
opieką ciotki. W 1942 roku aresztowało ją Gestapo. Przetransportowano ją do obozu koncentra-
cyjnego w Besançon a następnie w Pithiviers, gdzie zmarła 23 lipca tego samego roku (Page of 
Testimony). 

W ten sposób losy rodziny krakowskiego uczonego stały się egzemplifikacją przeżyć ży-
dowskich ofiar akcji nazistowskich – pierwszej fali przymusowych emigrantów. Zygmunt Freud, 
Claude Lévi-Strauss, Hans Kelsen, Ludwig von Mises oraz wielu innych intelektualistów opu-
ściło pod koniec lat 30. XX wieku swoje ojczyzny, wybierając na cel emigracji Wielką Bryta-
nię, Szwajcarię, Turcję tudzież Stany Zjednoczone. Dzięki temu nie doznali wszystkich skutków 
katastrofy. Zostali pozbawieni majątku, ale jednak nie musieli mieszkać w gettach i większość 
z nich nie doświadczyła grozy obozów zagłady (Hilberg, 2007, s. 181). 

Na obczyźnie F. Zweig uczestniczył w pracach polskiego rządu emigracyjnego, angażując 
się w działalność Komitetu Rzeczoznawców Spraw Ekonomicznych przy Ministerstwie Spraw 
Kongresowych. Sprawował również funkcję radcy ekonomicznego w Biurze Prezydium Rady 
Ministrów, gdzie był odpowiedzialny za „opracowanie zagadnień zleconych przez Prezesa Rady 
Ministrów oraz sporządzanie tygodniowych sprawozdań sytuacyjnych” (Podział czynności 
w Biurze Prezydialnym Rady Ministrów, 1942). W tym okresie był również członkiem redak-
cji „Ekonomisty Polskiego” – pisma Stowarzyszenia Ekonomistów Polskich w Zjednoczonym 
Królestwie. 

Po zakończeniu II wojny światowej Profesor stanął przed dylematem dotyczącym powrotu do 
Polski. Ówczesny rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego zaoferował mu jego przedwojenne stano-
wisko, ale F. Zweig zdecydował się ostatecznie pozostać w Zjednoczonym Królestwie.

Możemy się tylko domyślać, dlaczego F. Zweig uznał, że powinien pozostać w Wielkiej Bry-
tanii. Sądzę, że nie bez znaczenia były wieści o narastającej po 1945 roku nienawiści Polaków do 
Żydów (Krajewski, 1992, s. 92). W szczególności na uwagę zasługują doniesienia o falach gwał-
townych rozruchów antyżydowskich, m.in. w Chełmie, Chrzanowie, Częstochowie, Kielcach, 
Krakowie, Radomiu i Rzeszowie (Eisler, 2002, s. 59). Zapewne obawiał się również, że odzy-
skanie zawłaszczonego majątku będzie niemożliwe lub przynajmniej mocno utrudnione (Gross, 
2000, s. 80–83; 2007, s. 56–128). Wojciech Lizak ocenia, że wśród prawnych następców ży-
dowskich nieruchomości mogło znajdować się ponad pół miliona polskich beneficjentów (Lizak, 
2004, s. 8). Jak zauważa Jan Tomasz Gross: „Zabór żydowskiego mienia był na tyle powszechny, 
że pociągnął za sobą wyłanianie się norm regulujących ten proceder. Nastąpiła redystrybucja 
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własności i jak zawsze w takich okolicznościach powstały mechanizmy sankcjonujące praktykę 
społeczną związaną z tym zjawiskiem” (Gross, 2011, s. 75). Może wreszcie Profesor bał się tego 
przemożnego poczucia strachu, który stał się dominantą losu ocalałych z Holokaustu (Gross, 
1998, s. 93). Obawę tę doskonale ilustruje Henryk Woźniakowski, pisząc, że „strach przed Ży-
dami i antysemickie reakcje powodowane więc były kombinacją lęku o utratę majątku i pozycji, 
nienawiści do tych, którym wyrządziło się krzywdę, i ostatecznie – strachu przed bestią w nas 
samych i w naszych pobratymcach” (Woźniakowski, 2006, s. 7). 

Sytuacja F. Zweiga w Wielkiej Brytanii była jednak o tyle problematyczna, że po wojnie 
likwidowano polskie wydziały afiliowane przy brytyjskich uczelniach – Polski Wydział Prawa 
przy Oxford University, gdzie nauczał od 1944 roku, zlikwidowano dwa lata po wojnie. Nie-
pewność dotycząca zatrudnienia trwała aż do przełomu lat 40. i 50. Na początku lat 50. F. Zweig 
otrzymał dwuletnie stypendium badawcze Simon Research Fellow University of Manchester, 
a następnie podjął pracę na Wydziale Studiów Ekonomicznych i Społecznych tejże uczelni. 
W Zjednoczonym Królestwie Profesor związany był zawodowo również z Polish University Col-
lege, gdzie wykładał od 1947 do 1953 roku (Filar, 1997, s. 196). W latach 1953–1956 pracował 
z kolei na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie, a w latach 1964–1966 na Uniwersytecie 
w Tel Awiwie (Zweig, 1969, s. 8). W 1969 roku został wybrany członkiem czynnym miejscowym 
Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie (Portalski, 2009, s. 92).

Kwerenda w Instytucie Pamięci Narodowej, gdzie poszukiwałem ewentualnych śladów za-
interesowania organów bezpieczeństwa Polski Ludowej tudzież Polskiej Republiki Ludowej 
F. Zweigiem, dała wynik negatywny. Zbadałem 30 teczek osób o nazwiskach: Cwajg, Cweig, 
Cwieg, Zwajg, Zwieg, Zweig, ale w żadnej z nich nie znalazłem informacji na temat Franciszka 
i Dory Zweigów lub ich krewnych.

Koniec II wojny światowej stanowi kolejną cezurę w twórczości F. Zweiga. Odszedł bowiem 
wówczas od zainteresowań ekonomicznych i coraz mocniej skłaniał się ku badaniom socjolo-
gicznym, szczególnie w zakresie socjologii pracy i tzw. stosunków pracy. Wtedy właśnie opubli-
kował swoje ostatnie studia z zakresu „czystej” ekonomii: Labour, Life and Poverty (1948) oraz 
Economic Ideas. A Study of Historical Perspectives (1950) i zaczął publikować prace socjolo-
giczne: Productivity and Trade Unions (1951), The British Worker (1952). Wówczas też zarzucił 
pisanie po polsku – od 1945 roku wszystkie dzieła F. Zweiga ukazują się w języku angielskim. 
Mimo awersji do języka polskiego charakterystyczny akcent zachował do końca życia. Dzięki 
niemu pokonywał bariery społeczne i docierał do zjawisk społecznych niedostępnych dla brytyj-
skich badaczy (Hamilton, 1988). 

Jak zauważa Dariusz Grzybek (2012, s. 178), książki Profesora zostały zauważone w kręgu 
anglosaskim i do dziś są cytowane w pracach socjologicznych i politologicznych. Warto wska-
zać w szczególności następujące pozycje: A.L. Kalleberg, I.E. Berg (1987), Work and Indus-
try. Structures, Markets and Processes, New York: Springer, s. 76; J. Bourke (1994), Working 
Class Cultures in Britain 1890–1960. Gender, Class and Ethnicity, London: Routledge, s. 39; 
L.J. Robins, B. Jones (red.) (1997), Half a Century of British Politics, Manchester: Manches-
ter University Press, s. 144; W. Webster (1998), Imagining Home. Gender, ‘Race’ and National 
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Identity 1945–1964, London: UCL Press, s. 196; R. McKibbin (1998), Classes and Cultures. Eng-
land 1918–1951, Oxford: Oxford University Press, s. 177; M. Hilton (2003), Consumerism in 
Twentieth–Century Britain. The Search for a Historical Movement, Cambridge: Cambridge 
University Press, s. 210; N.J. Smelser, S.M. Lipset (red.) (2005), Social Structure and Mobility 
in Economic Development. New Brunswick: Aldine Transaction, s. 380. O jego popularności 
świadczy również to, że od 1994 roku Uniwersytet w Plymouth w Wielkiej Brytanii przyznaje 
nagrody i stypendia imienia Ferdynanda Zweiga, ufundowane przez jego żonę Dorę (Ferdynand 
Zweig Awards oraz Ferdynand Zweig Memorial Scholarship).

Krakowski uczony do końca życia pracował intelektualnie. Swoją ostatnią książkę, The New 
Aquisitive Society (1976) opublikował, mając 78 lat. Tuż przed śmiercią dał się również poznać 
jako malarz i rzeźbiarz. Zmarł 9 czerwca 1988 roku w Londynie, nie doczekawszy kapitalistycz-
nej i demokratycznej Polski (Czerwiński, 1996, s. 10).

F. Zweig był dwukrotnie żonaty. Jego pierwsze małżeństwo, z Dorą Zweig, trwało od 1923 do 
1975 roku. Z tego związku miał dwie wspomniane już córki: Ewę (obecnie Eve Hamilton) oraz 
Irenę Dziunię. W 1975 roku krakowski profesor związał się z Ruth Fuller. Małżeństwo trwało do 
jego śmierci (Korespondencja własna autora z E. Hamilton).

W życiorysie F. Zweiga nie brakuje punktów zwrotnych. Są nimi: uzyskanie członkostwa 
w Krakowskim Towarzystwie Ekonomicznym, wygranie konkursu na program gospodarczy dla 
Polski, opuszczenie Polski, ewakuacja z Francji do Wielkiej Brytanii, rozdzielenie z rodziną, 
śmierć córki, a także zmiana zainteresowań badawczych połączona z rezygnacją z języka pol-
skiego w pisarstwie naukowym. Poza wymienionymi faktami na uwagę zasługuje jeszcze jeden, 
element mający związek z tematem niniejszej pracy. Chodzi mianowicie o tożsamość narodową. 

Wskazane definiendum należy rozpatrzyć dwuaspektowo. Po pierwsze jako tożsamość okre-
śla się „wszystkie względnie trwałe, stabilne, psychiczne, fizyczne i duchowe właściwości jed-
nostki, które wprowadzają w jej życie wewnętrzne i relacje z innymi moment stałości, a tym 
samym przewidywalności” (Gałdowa, 2000, s. 9). Jednocześnie badacze skłaniają się ku temu, 
że tożsamość jest przedsięwzięciem refleksyjnym, skupiającym się na utrzymywaniu spójnych, 
choć na bieżąco weryfikowanych narracji biograficznych, które należy rozpatrywać w coraz to 
nowych definicjach pojęć oraz ich stosunków w kontekście wyborów jednostek (Giddens, 2001, 
s. 9). Tożsamość cechuje więc nie stałość, lecz zmienność. Tożsamość narodowa z kolei jest pew-
ną formą tożsamości grupowej, w której centralną kwestią staje się przynależność do grupy, jej 
pozycja wobec innych grup oraz rozróżnienie swój–obcy (Kłoskowska, 1992, s. 134). Rekapitu-
lując, naród żydowski, czy też polski, można uznać za „wyobrażoną wspólnotę polityczną, wy-
obrażoną jako nieuchronnie ograniczoną i suwerenną”, która – co istotne – „pomimo panujących 
w niej faktycznie nierówności i wyzysku, traktowana jest zawsze jako głęboki, poziomy układ 
solidarności” (Anderson, 1997, s. 5–6). Wspólnota jest wyobrażona, gdyż nawet członkowie naj-
mniejszego narodu nie znają się ze wszystkimi innymi. Jest też ograniczona, ponieważ obszar, 
na którym żyje, jest limitowany – poza nim żyją inne narody. Naród posiada suwerenność z uwa-
gi na to, iż to on jest podmiotem – a nie przedmiotem – władzy. 
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Po uporządkowaniu podstawowych pojęć warto pochylić się nad kwestią tożsamości F. Zwe-
iga. W autodefinicjach dominować będą dwa aspekty – polskość i żydowskość. Sytuacja jest 
o tyle skomplikowana, że można być Żydem – członkiem narodu wybranego, a także żydem – 
czyli wyznawcą judaizmu. Wskazane kategorie mogą nie mieć punktów stycznych, choć współ-
cześni badacze skłaniają się ku temu, by używać jedynie określenia Żyd, gdyż każdy wyznawca 
religii mojżeszowej, jest również członkiem narodu (Krajewski, 2010, s. 22). Literatura przed-
miotu wskazuje zarówno kryteria obiektywne przypisania do tej grupy, jak i identyfikacyjne 
kategorie subiektywne. Do czynników obiektywnych należy zaliczyć w szczególności urodzenie 
się w żydowskiej rodzinie i posiadanie żydowskich przodków oraz partycypowanie w kulturze 
żydowskiej poprzez wyznawanie judaizmu, posługiwanie się językiem hebrajskim lub jidysz 
i kultywowanie tradycji. Subiektywne czynnniki przynależności grupowej wyrażają z kolei 

„identyfikację jednostek i ich poczucie uczestnictwa w tej samej kulturze, świadomości, przyna-
leżności do świata wspólnych wartości i symboli, poczucie więzi z tą, a nie inną grupą” (Datner, 
Melchior, 1997, s. 64). Warto zwrócić uwagę na to, że 

w XX wieku tożsamość żydowska rozpadła się na szereg różnych tożsamości żydowskich, nierzadko 
konkurujących ze sobą. Dawne definicje religijne stały się bezużyteczne, a te, które je zastąpiły – 
emancypacja, syjonizm oraz w pewnym ograniczonym zakresie asymilacja, nie okazały się całkowicie 
zadawalające. Najsilniejszym z nich był syjonizm, lecz współcześni Żydzi nie chcą określać siebie 
w aspekcie wyłącznie politycznym (Webber, 1992, s. 144–145). 

Większość Żydów, podobnie jak niemal każdy Polak, Brytyjczyk czy Francuz, tworzy swoją 
własną tożsamość narodową.

Dokumenty poświadczają jednoznacznie, że F. Zweig oraz jego rodzice byli aktywnymi 
członkami Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie (Lista wyborców do Rady Gminy Wy-
znaniowej Żydowskiej w Krakowie, 1929). W swojej twórczości dystansował się jednak od spraw 
religijnych: „Nigdy nie przywiązywałem większej wagi do judaizmu i żydowskości. Nie jestem 
praktykującym żydem i nigdy nie bywałem w synagodze. Żywię natomiast sympatię w stosunku 
do żydowskiego nacjonalizmu i politycznego nacjonalizmu” (Hadler, właśc. Zweig, 1947, s. 9). 
Cytat pokazuje pewną ambiwalencję Profesora w tej kwestii. 

Kolejną trudnością związaną z tożsamością żydowską F. Zweiga jest kwestia języka. Otóż 
społeczność żydowska w Polsce okresu międzywojnia cechowała się multilingwizmem. Wy-
znawcy mozaizmu używali na co dzień języka jidysz, zwanego żargonem tudzież językiem ży-
dowskim, oraz polskiego, modlili się z kolei w języku hebrajskim. Według Chone Shmeruka 
decyzja o mówieniu w każdym z tych języków oznaczała jednoczesny akces do określonego 
systemu kulturowego różniącego się od pozostałych nie tylko pod względem językowym, ale 
również światopoglądowym. I tak kultura hebrajska nawiązywała do ideologii emancypacji, kul-
turę jidysz tworzyli przede wszystkim ci, którzy opowiadali się za autonomią, a wreszcie obszar 
kultury polskiej skupiał zwolenników asymilacji (Shmeruk, 2011, s. 22).

Starsza córka F. Zweiga pisze, że „w domu mówiło się zawsze po polsku nawet w relacjach 
z dziadkami. Podczas pobytu w Wielkiej Brytanii staraliśmy się mówić po angielsku. W domu 
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nigdy nie używało się jidysz albo hebrajskiego” (Korespondencja własna autora z E. Hamilton). 
Możemy zatem stwierdzić, że F. Zweig w latach 20. był w znaczącym zakresie zasymilowany. 
Wszak jak pisze Władysław Krajewski: „O narodowości nie decydują geny, lecz wychowanie, 
kultura: język ojczysty, obyczaje panujące w domu literatura i sztuka, którą zna się najlepiej, 
emocjonalny stosunek do pewnej tradycji” (Krajewski, 1992, s. 93). Jednostka może uważać się 
za Polaka, Niemca, Żyda albo też używać podwójnej identyfikacji narodowej: niemiecko-francu-
skiej, brytyjsko-irlandzkiej czy wreszcie polsko-żydowskiej. W niektórych przypadkach jedna 
część tożsamości może stać się istotniejsza niż druga – wtedy mówimy o Polaku pochodzenia 
żydowskiego, Niemcu pochodzenia francuskiego czy Brytyjczyku pochodzenia irlandzkiego. 

Interesującego świadectwa dotyczącego tożsamości żydowskiej w realiach polskich dostar-
cza Maksymilian Apolinary Hartglas – syjonista, adwokat i poseł do sejmu w latach 1919–1930. 
W swoich pamiętnikach pisze: 

Osobiście znajdowałem się na granicy dwóch światów: żydowskiego i polskiego przez całe moje życie 
ścierały się dwa czynniki. Polskie wychowanie i dzieciństwo, związek z narodem polskim, z jego 
kulturą i ziemią. I spontanicznie zrodzona we mnie miłość do mego umęczonego narodu żydowskie-
go, jego cierpień i jego odrodzenia we własnej ojczyźnie. Było to powodem, że przez całe moje życie 
cierpiałem na kompleks rozdwojenia, gdyż nie było takiej siły, która mogłaby stopić razem te dwa 
różne uczucia. Jako Żyd nie mogłem zapomnieć niesprawiedliwości, których mój naród doświadczył 
w Polsce (osobiście ich nie doświadczyłem), jako zaś zasymilowany w polskości musiałem podzielać 
uprzedzenia wobec Żydów, żywione nawet przez najlepszych Polaków. To duchowe rozdwojenie drę-
czyło mnie przez całe życie, zatruło jego najlepsze chwile (Holzer, 1983, s. 366). 

Być może podobne uczucia towarzyszyły F. Zweigowi. Wszak mniejszość żydowską w XX-
-wiecznej Polsce można zdaniem Janusza Pajewskiego określić jako kastę obcą krajowi i społe-
czeństwu (Pajewski, 2007, s. 160). Truizmem jest konstatacja, że mieć poczucie obcości wzglę-
dem innego człowieka to traktować go jak obcego. Istotne jest to, że deficyt zaufania powoduje 
obawy, a czasami również poczucie zagrożenia. Bardzo często prowadzi to do nieracjonalnych 
działań, z czym spotkali się Żydzi w okresie dwudziestolecia międzywojennego: ogranicze-
nia w posiadaniu ziemi czy wyborze kariery wojskowej, tworzenia gett ławkowych, numerus 
clausus, numerus nullus, bicia i szykanowania studentów pochodzenia żydowskiego, bojkotu 
sklepów i przedsiębiorstw żydowskich, różnego rodzaju pikiet i demonstracji, w których ginęli 
ludzie. Ponadto rynek wydawniczy obfito wał w książki, opracowania, broszury i gazety, które 
miały uświadomić Polakom „prawdziwy”, a więc wrogi im, cel działania wszystkich Żydów. 
Byli w nich przedstawieni jako zakała ludzkości, przyczyna wszystkich cierpień i niepowo dzeń 
(Zgliczyński, 2008, s. 33).

Żydów nie tylko traktowano ówcześnie z wrogością, ale też uznawano ich za żywioł obcy 
narodowi polskiemu. Wszak nawet jeśli się zasymilowali, wciąż można ich było rozpoznać po 
stroju, obyczajach czy sposobie mówienia. W tym czasie w Polsce kupcami, w szczególności 
drobnymi, byli najczęściej właśnie Żydzi, toteż negatywne cechy tej profesji łączono z cechami 
narodowymi. Żyd – bez względu na zawód – miał być podstępny, nieuczciwy i przedkładać 
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własny zysk ponad wszystko, oszukując przy każdej nadarzającej się okazji. Należy jednakże 
pamiętać, że „stosunek do Żyda – pogardliwy, niechętny, kpiący – nie był stosunkiem do wro-
ga, który jest odpowiedzialny za nasze nieszczęścia i którego należy zniszczyć” (Hertz, 1980, 
s. 124). Warto w tym miejscu wspomnieć, że goje, czyli w tym konkretnym przypadku Polacy 
żyjący w latach 20., byli dla wyznawców judaizmu ludźmi niższego rzędu – postrzegali ich jako 
osoby nieporadne, czasem wręcz głupie, zwłaszcza gdy brali się za handel i dawali łatwo oszu-
kiwać (Hertz, 1980, s. 104–109). 

Sądzę więc, że krakowski profesor aż do 1939 roku dystansował się od religijności judaistycz-
nej oraz kwestii żydowskiej w swojej działalności publicznej i uważał się za żyda w pełni zasymi-
lowanego, tj. w ówczesnej nomenklaturze Polaka wyznania mojżeszowego. Pracował w polskich 
instytucjach rządowych, jak również posługiwał się na co dzień językiem polskim. Jest mało 
prawdopodobne, że jego nieżydowskie otoczenie postawiło mu warunek dotyczący wyzbycia się 
własnej tożsamości, żeby go zaakceptować. Nie wydaje się, by musiał stać się parweniuszem, go-
towym wyrzec się wszelkich związków z przodkami i środowiskiem rodzinnym, by ostatecznie 
przekonać się „jak wątpliwa jest wolność zagwarantowana przez emancypację i jak zdradliwa 
jest obietnica równości wiążąca się z asymilacją” (Arendt, 1983, s. 4). A przynajmniej nie pozo-
stawił po tym śladu w swojej twórczości. Nic nie świadczy również o tym, że w II Rzeczpospo-
litej był – według słynnej figury Isaiah Berlina – żydem-garbusem, który by zamaskować swoją 
przypadłość, gotowy był przedstawić niezliczoną ilość zaświadczeń potwierdzających, że jest 
zwyczajnym człowiekiem (Śpiewak, 1992, s. 50). Można więc, używając nomenklatury Jerzego 
Tomaszewskiego, sytuować go w jednym ze środowisk przejściowych pomiędzy oboma naroda-
mi, tj. wśród Żydów związanych z kulturą polską, Żydów uważających się za Polaków czy też 
wreszcie Polaków pamiętających o swoich żydowskich przodkach (Tomaszewski, 1990, s. 20).

W niniejszej części mojej pracy stawiam tezę, że momentem przesilenia poglądów F. Zwe-
iga była Zagłada, która zredefiniowała jego polsko-żydowską tożsamość. Wszak – jak zauważa 
Małgorzata Melchior – w pewnych warunkach identyfikacja narodowa może zyskiwać na zna-
czeniu. Do takich okoliczności z pewnością należały wojna, okupacja, Holokaust. Przynależność 
narodowa decydowała wówczas o przeżyciu lub śmierci jednostek i całych grup (Melchior, 2004, 
s. 21). Do tezy Melchior wydaje się przychylać Krystyna Kersten, twierdząc, że w sytuacjach 
granicznych, które można było obserwować podczas II wojny światowej, tożsamość narodowa 
potrafiła wybić się ponad inne systemy odniesienia (Kersten, 1983, s. 87). Konsekwencją tegoż 
może być „hipertrofia tożsamości, kiedy to jeden status, czy też jedna cecha jednostki dominuje 
i przesłania całą jej tożsamość” (Strauss, 1959, s. 77).

Nierzadkie były sytuacje, że Żyd udający Polaka po zakończeniu wojny nie wracał do swojej 
żydowskiej tożsamości, lecz równie często to właśnie żydowska część osobowości zaczynała 
dominować. Nie można z absolutną pewnością wskazać, jak było w przypadku F. Zweiga, lecz 
skłaniam się ku stwierdzeniu, że po 1945 roku krakowski profesor na nowo zdefiniował swoją 
żydowskość. Możliwe, że przyjął ją zgodnie z postulatem żydowsko-francuskiego filozofa Ray-
monda Arona: „Zrozumiałem, że jestem Żydem i że nie jest to ani tytuł do chwały, ani powód do 
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wstydu; jestem Żydem, tak jak ktoś inny nim nie jest. W czasach gdy Żydów się prześladuje lub 
atakuje, trzeba oznajmić, że jest się Żydem” (Kurski, 2002, s. 7). 

Twórczość F. Zweiga można podzielić na następujące nurty tematyczne:
1. Nurt liberalny, na który składają się następujące pozycje: Cele i metody statystyki han-

dlu zagranicznego (1921); Problem wartości (1921); Przerzucenie podatków (1923); Złoty 
polski (1923); Bilans handlowy w dobie stabilizacji (1925); Polityka kredytowa Banku Pol-
skiego (1925); System ekonomji i skarbowości Juljana Dunajewskiego (1925); O progra-
mie gospodarczym Polski (1926); Kartelizacja przemysłu polskiego (1929); Finansowanie 
konsumpcji (1930); Cztery systemy ekonomji: uniwersalizm, nacjonalizm, liberalizm, so-
cjalizm (1932); Ekonomja a technika (1935); Stulecie Malthusa (1935); Memorjał w spra-
wie działalności przedsiębiorstw państwowych (1935); Adam Krzyżanowski (1935); Libe-
ralizm polskiej myśli ekonomicznej (1937); Zmierzch czy odrodzenie liberalizmu? (1938); 
Historja doktryn ekonomicznych (1943); Pomiędzy dwiema wojnami (1945).

2. Nurt żydowski, do którego można zaliczyć: The Jew. His Tragedy and His Greatness 
(1947); The Israeli Worker. Achievements, Attitudes and Aspirations (1959); Israel. The 
Sword and the Harp. The Mystique of Violence and the Mystique of Redemption. Contro-
versial Themes in Israeli Society (1969).

3. Nurt etatystyczny: The Planning of Free Societies (1942); Labour, Life and Poverty (1948); 
Men in the Pits (1948); Economic Ideas. A Study of Historical Perspectives (1950); Pro-
ductivity and Trade Unions (1951); The British Worker (1952); Women’s Life and Labour 
(1952); Student in the Age of Anxiety (1963).

4. Nurt konserwatywny: The Worker in an Affluent Society. Family Life and Industry (1962); 
The Cumbernauld Study (1970); The New Acquisitive Society (1976).

Odnosząc się do tego podziału, można śmiało zaryzykować tezę, że poglądy krakowskiego 
profesora były soczewką, w której skupiały się poglądy głównego nurtu ekonomistów i podobnie 
jak one ewoluowały od pozycji liberalnych poprzez etatystyczne aż do konserwatywnej krytyki 
welfare state. 

Rekapitulując, twórczość F. Zweiga zasługuje na całościowe omówienie, dotąd bowiem zosta-
ła opracowana tylko w ograniczonym zakresie. Był to autor niezwykle płodny, potrafiący skupić 
się na całkowicie różnych dziedzinach, takich jak ekonomia, socjologia pracy, państwo dobro-
bytu czy też kwestia żydowska i jej współczesne implikacje. Ponadto pełnił bardzo ważną rolę 
łącznika między liberalną tradycją dwudziestolecia międzywojennego a współczesnymi polski-
mi liberałami skupionymi wokół Korwin-Mikkego czy Kongresu Liberalno-Demokratycznego.
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