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EMPIRYCZNY TEST HIPOTEZY O SàABNĄCEJ KRYSTALIZACJI 
SYSTEMÓW PARTYJNYCH

Wiele argumentów przemawia za prawdziwoĞcią tezy o „odrywaniu siĊ” poglądów po-
litycznych od struktury spoáecznej, jednak nie brakuje równieĪ dowodów wskazujących na 
utrzymywanie siĊ tej zaleĪnoĞci bez wiĊkszych zmian w czasie. PoniĪej odniesiemy siĊ do 
niektórych aspektów tego procesu, odwoáując siĊ do danych Europejskiego SondaĪu Spoáecz-
nego z lat 2002–2010. Przedmiotem naszej analizy jest siáa związku miĊdzy preferencjami 
wyborczymi i uczestniczeniem w wyborach a wiekiem, rodzajem wyznania religijnego, imi-
gracją i usytuowaniem w hierarchii spoáecznej w kilkudziesiĊciu krajach na przestrzeni tych 
lat. Wyniki naszej analizy prowadzą do wniosku, Īe systemy polityczne mają raczej stabilne 
oparcie w strukturze spoáecznej. W szczególnoĞci nic nie wskazuje, Īeby w latach 2002–
2010 miaáo miejsce zanikanie wpáywu klasy spoáecznej na preferencje wyborcze. Wprawdzie 
przynaleĪnoĞü klasowa jest stosunkowo sáabym wyznacznikiem tych postaw, jednak jeszcze 
sáabiej rysuje siĊ wpáyw wyznania religijnego, imigracji i wieku, utoĪsamianych z wyznaczni-
kami „nowych” podziaáów spoáecznych, rozmywających tradycyjne identyfi kacje wyborcze. 

Gáówne pojĊcia: gáosowanie klasowe; struktura spoáeczna; postkomunizm; Ğmierü klas.

Mimo wielu argumentów na rzecz tezy o „odrywaniu siĊ” poglądów politycznych 
od struktury spoáecznej, nie brakuje równieĪ dowodów wskazujących na utrzymywa-
nie siĊ tej zaleĪnoĞci bez wiĊkszych zmian w czasie (Kriesi 1998; Toka 1998; Evans 
2000; Stubager 2008; Cole 2005; Brooks i in. 2006; Deegan-Krause 2007). Proble-
matyka ta rozpatrywana jest w ogólniejszym kontekĞcie – malejącej wyrazistoĞci 
i czytelnoĞci podziaáów miĊdzy partiami, oraz czĊstych zmian preferencji po stronie 
wyborców. Efektem mogą byü zjawiska okreĞlane mianem dekonsolidacji (Gunther 
i in. 1995; Condradt 2006), przejawiające siĊ w braku stabilnoĞci, sterownoĞci i efek-
tywnoĞci systemu politycznego, a w odniesieniu do struktur spoáecznych – w postaci 
chaosu norm, przypadkowoĞci i rozmywaniu siĊ istniejących hierarchii. 

MetaforĊ o postĊpującej dekonsolidacji moĪna róĪnie rozumieü. PoniĪej odnie-
siemy siĊ do jej niektórych aspektów, odwoáując siĊ do danych sondaĪowych dla 
kilkudziesiĊciu spoáeczeĔstw. Opierając siĊ na danych Europejskiego SondaĪu Spo-
áecznego z lat 2002–2010, przeanalizujemy siáĊ związku miĊdzy preferencjami wy-
borczymi i uczestniczeniem w wyborach a wiekiem, rodzajem wyznania religijnego, 
imigracją i usytuowaniem w hierarchii spoáecznej. W miarĊ systematyczne analizy 
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tych zjawisk koncentrują siĊ na oddziaáywaniu przynaleĪnoĞci klasowej, chociaĪ 
i one nie wychodzą poza lata dziewiĊüdziesiąte ubiegáego stulecia. W naszych anali-
zach nowym aspektem jest wydáuĪenie ich na pierwszą dekadĊ XXI wieku. Pozwo-
li to na rozpoznanie wpáywu zmian wynikających z poszerzenia Unii Europejskiej 
i wpáywu recesji. 

Przedstawione tu ustalenia sytuują nas raczej po stronie przeciwników tezy o ma-
lejącej konsolidacji. Szczególnie nic nie wskazuje na zanikanie zaleĪnoĞci miĊdzy 
preferencjami politycznymi a przynaleĪnoĞcią klasową. Prawdą jest, Īe pozostaje 
ona stosunkowo sáabym wyznacznikiem tych postaw (co stwierdzono zresztą juĪ 
wczeĞniej i nasze analizy nic pod tym wzglĊdem nie wnoszą). Jednak jeszcze sáabiej 
rysuje siĊ wpáyw wyznania religijnego, imigracji i wieku, utoĪsamianych z wyznacz-
nikami „nowych” podziaáów spoáecznych, rozmywających tradycyjne identyfi kacje 
wyborcze. Wyniki naszej analizy prowadzą do wniosku, Īe systemy polityczne nadal 
wydają siĊ mieü oparcie w strukturze spoáecznej. Nowe zjawiska nie dezintegrują, 
ani nie wypierają tradycyjnych podziaáów spoáecznych, dopeániając je – co najwy-
Īej – nowymi. 

Zarys problemu 

Analizując procesy dekonsolidacji system politycznego naleĪy wróciü do lat 
siedemdziesiątych XX wieku. Wtedy bowiem w analizach dotyczących zachodnich 
demokracji zaczĊto zwracaü uwagĊ na miĊdzynarodowy zasiĊg tych zjawisk1. Do 
czego siĊ one odnoszą? Dekonsolidacja, rozpatrywana z perspektywy jednostek, de-
fi niowana jest jako odrywanie siĊ poglądów politycznych od struktury spoáecznej. 
Empirycznym przejawem tego procesu jest malejący związek miĊdzy preferencjami 
partyjnymi a usytuowaniem w strukturze spoáecznej, a jego konsekwencją w skali 
masowej – osáabienie spójnoĞci system politycznego (Poguntke i Webb 2009)2.

Dokonajmy przeglądu moĪliwych czynników dekonsolidacji, formuáując to 
w postaci hipotez. JeĪeli chodzi o zjawiska odnoszące siĊ do systemu polityczne-
go, to najwczeĞniej odnotowanym faktem (historycznie ujmując) byáo upodabnianie 
siĊ programów partyjnych, motywowane gáównie potrzebami przestawienia siĊ na 
masowego wyborcĊ (Downs 1957). Stosunkowo najnowszym przykáadem tego zja-
wiska moĪe byü – obliczona na przyciągniĊcie lewicowego elektoratu – zapowiedĨ 
lidera brytyjskich konserwatystów, Davida Camerona, z kwietnia 2012 roku, Īe jego 
rząd bĊdzie popieraá maáĪeĔstwa wĞród homoseksualistów.

Drugim moĪliwym czynnikiem byáo sukcesywne pojawianie siĊ na scenie poli-
tycznej nowych partii, poszerzających tradycyjne spektrum lewica–prawica. Nowa 
lewica reprezentowana jest gáównie przez ruchy ekologiczne i partie zielonych. Za-
silana przez protesty studenckie, wyáoniáa siĊ ona juĪ w latach szeĞüdziesiątych XX 

1 Lista róĪnych aspektów konsolidacji (lub dekonsolidacji) systemu politycznego obejmuje kilka-
dziesiąt pozycji i samo tylko omówienie ich nie byáoby w ramach jednego artykuáu moĪliwe. Stosun-
kowo najnowszy przegląd związanych z tym kwestii zawiera artykuá Deegan-Krause (2007).

2  W literaturze anglosaskiej zjawisko to okreĞlane jest terminem dealingment.
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wieku na gruncie walki o wartoĞci „postmaterialne” i prawa róĪnych mniejszoĞci, 
odrywając siĊ od partii socjaldemokratycznych. Z kolei nowa prawica to partie na-
rodowe i anarchistyczne. W przypadku Stanów Zjednoczonych, na prawym skrzydle 
Partii RepublikaĔskiej usytuowaáa siĊ Tea Party, a np. w Szwecji – skrajnie nacjona-
listyczna, wroga imigrantom Partia Demokratyczna (która uzyskaáa 10-procentowe 
poparcie w wyborach parlamentarnych z 2010 roku). Nowe partie nacjonalistyczne 
przeciągają na stronĊ prawicy konserwatywny Ğwiatopoglądowo elektorat klas niĪ-
szych. Klasa robotnicza wciąĪ upatruje rzecznika swych interesów w socjaldemo-
kracji, ale przemawiają do niej teĪ hasáa nawoáujące do obrony miejsc pracy przed 
napáywem mniejszoĞci etnicznych, odwoáujące siĊ do ksenofobii, toĪsamoĞci naro-
dowej i ochrony tradycyjnych wartoĞci.

Czynnikiem dekonsolidacji moĪe byü równieĪ powstawanie partii áączących ele-
menty programu tradycyjnej lewicy i prawicy, czego przykáadem jest Lista Pima 
Fortuyna w Holandii – silnie prawicowa we wrogoĞci do imigrantów i islamu, a le-
wicowa pod wzglĊdem antykatolicyzmu i popierania aborcji. NiedookreĞlony jest 
ideologiczny rodowód Niemieckiej Partii Pirackiej (Piratenpartei Deutschland), któ-
ra propaguje wolny dostĊp do wszelkiej wáasnoĞci intelektualnej i walkĊ z prywat-
nymi monopolami – hasáa te gáoszone są przez wszystkie partie miĊdzynarodowego 
ruchu piratów rozwijającego siĊ od 2006 roku. Wyáanianie siĊ partii skrzydáowych 
powoduje przesuwanie do centrum mniej skontrastowanych podziaáów politycznych, 
kojarzonych z lewicą–prawicą (Anderson 2000). W przypadku Polski, pojawienie 
siĊ w parlamencie Ruchu Poparcia Palikota przesunĊáo do Ğrodka sceny politycznej 
PlatformĊ Obywatelską. 

Tendencją osáabiającą identyfi kacje polityczne i preferencje wyborcze jest „per-
sonalizacja polityki”. Polega to na postĊpującym zwiĊkszaniu siĊ wáadzy wykonaw-
czej przywódców Īycia politycznego i ich wiodącej roli w wyborach parlamentar-
nych. Z badaĔ wynika, Īe np. w Stanach Zjednoczonych liczba informacji o liderach 
Īycia politycznego przekazywanych przez media, w stosunku do liczby informacji 
o partiach, wzrosáa w kolejnych kampaniach wyborczych z 1,7 do 5,6, we Francji 
z 4,3 do 5,6, a w Wielkiej Brytanii z 0,7 do 1,3 (McAllister i Cole 2012). Przywódcy 
partii politycznych stają siĊ coraz bardziej atrakcyjni i przyciągają wiĊcej uwagi, co-
raz czĊĞciej teĪ skupiają w sobie cechy programów partyjnych. Personalizacja polity-
ki wydaje siĊ nieuchronną konsekwencją zwiĊkszającej siĊ roli komunikacji medial-
nej. Mediom zaleĪy na przekazywaniu informacji w maksymalnie krótkiej postaci, 
co najlepiej udaje siĊ za poĞrednictwem znanych wizerunkowo liderów. Wychodzi 
to, z kolei, naprzeciw dąĪeniom wyborców, którym áatwiej jest oceniaü i rozliczaü 
konkretne jednostki (Lanoue i Headrick 1994).

Przejawem odrywania siĊ polityki od struktury spoáecznej w nieco wĊĪszym 
aspekcie jest zjawisko okreĞlane mianem „kartelizacji”. Zdaniem obserwatorów 
Īycia politycznego, narastającą tendencją jest zamykanie siĊ elit partyjnych przed 
nowym czáonkami w celu monopolizacji korzyĞci (Katz i Mair 1996). Kartelizacja 
polega na przeksztaácaniu siĊ partii politycznych w instrumenty robienia kariery za-
wodowej. WĞród przejawów tego procesu wymieniane są: malejąca rola demokra-
cji wewnątrzpartyjnej, odrywanie siĊ od agend terenowych oĞrodków centralnych 
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i utrata przez szeregowych czáonków partii wpáywu na poczynania przywódców. 
Efektem kartelizacji są zmniejszające siĊ moĪliwoĞci wetowania decyzji liderów 
i ustalania list kandydatów w wyborach, a z punktu widzenia dekonsolidacji sceny 
politycznej – zacieranie granicy miĊdzy gáosowaniem na okreĞloną partiĊ i przyna-
leĪnoĞcią partyjną. W krajach europejskich najbardziej podatnymi na kartelizacjĊ 
okazują siĊ partie zielonych, mniej oznak kartelizacji wystĊpuje w partiach socjalde-
mokratycznych i chrzeĞcijaĔskiej demokracji, a najmniej byáy nimi dotkniĊte partie 
populistyczne (Sandri i Pauwels 2010).

Zacieraniu siĊ wyrazistoĞci programów partyjnych moĪe równieĪ sprzyjaü ujed-
nolicanie siĊ priorytetów miĊdzy partiami w zakresie polityki fi skalnej, defi cytu 
budĪetowego i innych dziaáaĔ rynkowych. MoĪna to traktowaü jako kolejny znak 
czasu, wynikający z globalizacji i uwarunkowaĔ związanych z integracją, wymusza-
jących uzgadnianie stanowisk. KoniecznoĞci dyktowane przez potrzeby moderniza-
cji i mechanizmy rynkowe stają siĊ coraz bardziej uniwersalne i nie pozostawiają 
duĪego wyboru na poziomie sporów miĊdzy partiami, utrudniając zadanie wybor-
com (Mair 2012: 271).

JeĪeli przyjąü, Īe jedną stroną dekonsolidacji są przeksztaácenia na scenie par-
tyjnej, to drugą stroną są przeksztaácenia struktury klasowej. Od kilkudziesiĊciu lat 
przedmiotem dyskusji jest kwestia „zanikania klas” i zastĊpowania ich przez nowe 
podziaáy spoáeczne. W przekonaniu zwolenników tej tezy tendencje te ulegáy przy-
spieszeniu – kolejnemu na przeáomie stuleci – znajdując miĊdzy innymi odzwiercie-
dlenie w malejącej zaleĪnoĞci miĊdzy preferencjami wyborczymi a usytuowaniem 
w strukturze spoáecznej. Wynikiem, który juĪ latach siedemdziesiątych potraktowano 
jako Ğwiadectwo rozmywania siĊ ostroĞci podziaáów klasowych, jest malejący odsetek 
robotników gáosujących na partie lewicy (Creve 1986; Robertson 1984; Rose i McAl-
lister 1986; Niemi in. 1992, Clark i Lipset 2001). WĞród moĪliwych Ĩródeá tego procesu 
wskazuje siĊ wzrost zamoĪnoĞci i stopy Īyciowej klasy robotniczej („zburĪuazyjnie-
nie”), postĊpujący spadek jej udziaáu w strukturze spoáecznej, a takĪe przeksztaáce-
nia związane z rynkiem pracy i stosunkami wáasnoĞci. W szczególnoĞci dotyczy 
to zwiĊkszającej siĊ roli elastycznych form zatrudnienia i rozpowszechnianie siĊ 
wáasnoĞci akcyjnej. Stabilne zawody i stanowiska zastĊpowane są przez róĪne formy 
pracy podwykonawczej i zajĊcia wykonywane na czĊĞci etatu, pociągając za sobą 
zanikanie identyfi kacji klasowych. 

Z czynników ĞwiadomoĞciowych wymienia siĊ w tym kontekĞcie reorientacjĊ na 
wartoĞci postmaterialistyczne. Tendencje te traktowane są jako Ğwiadectwo maleją-
cego znaczenia warunków materialno-bytowych w kreowaniu sporu politycznego 
miĊdzy kapitaáem i pracą najemną (Pakulski i Waters 1996; Inglehart 1997). Argu-
mentem na rzecz malejącego wpáywu przynaleĪnoĞci klasowej na postawy wyborcze 
są równieĪ oznaki indywidualizacji strategii Īyciowych. Dokonuje siĊ to na gruncie 
racjonalnoĞci, odwoáującej siĊ – czĊĞciej niĪ kiedyĞ – do kalkulacji strat i korzyĞci, 
i zwiĊkszającej siĊ róĪnorodnoĞci ofert w wielu dziedzinach. W poáączeniu ze zwiĊk-
szającym siĊ poziomem wyksztaácenia powoduje to, Īe jednostki czĊĞciej kierują siĊ 
wáasnymi interesami, nie uwzglĊdniając tak silnie interesów grupowych (Goldthorpe 
1996). 
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Wyniki analiz prowadzonych dla dáugich przedziaáów czasowych potwierdziáy za-
nikanie wpáywu przynaleĪnoĞci klasowej na preferencje wyborcze w wielu krajach, 
a zwáaszcza w Anglii i Szwecji (Nieuwbeerta, De Graaf i Ultee 1999). Dysfunkcjonal-
ną konsekwencją tego procesu dla systemu politycznego, w opinii niektórych badaczy, 
jest chwiejnoĞü elektoratu, osáabiająca efektywnoĞü demokracji. Stwierdza siĊ, Īe brak 
istotnego podziaáu politycznego nie wymusza rywalizacji miĊdzy politykami, zwalnia 
od odpowiedzialnoĞci urzĊdników administracji paĔstwowej i demobilizuje wyborców 
(Toka 1996; Ost 2011). 

Hipotezy

Ustalenia dotyczące wpáywu usytuowania w strukturze spoáecznej nie wychodzi-
áy – w odniesieniu do wiĊkszoĞci krajów europejskich – poza lata dziewiĊüdziesiąte. 
Zweryfi kujemy je w odniesieniu do póĨniejszego okresu. Pierwsza hipoteza doty-
czy odrywania siĊ postaw politycznych od przynaleĪnoĞci klasowej. Trudno z góry 
przesądziü, czy akurat w latach 2002–2010, zacieranie siĊ ostroĞci podziaáu lewica–
prawica, personalizacja polityki, uniformizujący wpáyw globalizacji i indywiduali-
zacja preferencji wyborczych, przyniosáy dalsze obniĪenie siĊ siáy związku miĊdzy 
identyfi kacjami partyjnymi a klasą spoáeczną. BylibyĞmy raczej skáonni zaáoĪyü, Īe 
stanowiáy one podáoĪe wielokierunkowych i – w zaleĪnoĞci od systemu politycz-
nego – czasami przeciwstawnych procesów, które uaktywniáy siĊ jednak po wej-
Ğciu 12 nowych paĔstw do Unii Europejskiej. Byáo to bezprecedensowe zjawisko 
w najnowszej historii paĔstw narodowych, które moĪna porównaü ze zmianą ustro-
jową i ksztaátowaniem siĊ demokracji w spoáeczeĔstwach postkomunistycznych. 
W pierwszej dekadzie XXI wieku kraje Europy ĝrodkowo-Wschodniej nadal go-
niáy spoáeczeĔstwa zachodnie, pozostając na etapie konstytuowania siĊ demokracji 
i formowania siĊ stratyfi kacji na gruncie stosunków rynkowych. Charakterystyczną 
cechą sceny politycznej w tych krajach jest krzyĪowanie siĊ wielu linii podziaáów 
(na konfl ikty klasowe nakáadają siĊ podziaáy religijne i narodowoĞciowo-etniczne) 
i „chwilowe” identyfi kacje z partiami politycznymi (Innes 2002). Potwierdzeniem 
tego wydaje siĊ wystĊpowanie w nich sáabszej niĪ w krajach zachodnich zaleĪnoĞci 
miĊdzy preferencjami wyborczymi a przynaleĪnoĞcią klasową (DomaĔski 2008). 
Jednak w miarĊ upáywu czasu logika dojrzewania demokracji powinna raczej dziaáaü 
na rzecz wzmocnienia siáy związku miĊdzy identyfi kacjami partyjnymi a usytuowa-
niem w strukturze spoáecznej. 

Hipoteza odnosząca siĊ do tego okresu jest w sumie nieostra. Efektem napáywu 
migrantów do krajów starej UE, trudnoĞci związanych z ich adaptacją i konieczno-
Ğci zajĊcia stanowiska wobec tych problemów przez partie, mogáy byü przesuniĊcia 
sympatii politycznych elektoratu na mapie podziaáów spoáecznych. Wiadomo, Īe np. 
interesy ekonomiczne wyĪszych rangą kierowników i specjalistów, skáaniające ich 
do gáosowania na prawicĊ, rozmijaáy siĊ dotąd z kwestiami Ğwiatopoglądowymi, np. 
w zakresie popierana praw mniejszoĞci etnicznych, w czym reprezentowali raczej 
stanowisko lewicy. NiespójnoĞci te mogáy siĊ jeszcze pogáĊbiü, ale równie dobrze 
mogáy ulec osáabieniu, np. w wyniku uĞwiadomienia sobie zagroĪeĔ związanych 
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z obecnoĞcią mniejszoĞci etnicznych. Prowadziáoby to do wzmocnienia tradycyjnej 
zaleĪnoĞci miĊdzy gáosowaniem na partie prawicowe a przynaleĪnoĞcią do wyĪszej 
klasy Ğredniej.

Druga hipoteza dotyczy roli wieku, zaliczanego do jednej z „nowych” osi po-
dziaáów spoáecznych, zacierających wpáyw przynaleĪnoĞci klasowej na identyfi ka-
cje partyjne. Wpáyw tego czynnika naleĪy rozpatrywaü w kontekĞcie powszechnie 
wystĊpującej i – jak przewidujemy – nieulegającej wiĊkszym zmianom zaleĪnoĞci 
z uczestniczeniem w wyborach, której charakterystyczną cechą jest stosunkowo naj-
niĪsza frekwencja najmáodszych wyborców. Nie wykluczamy natomiast, Īe wiĊk-
szym przesuniĊciom mogáy ulec preferencje wyborcze. W 2008 roku miaá miejsce 
Ğwiatowy krach na rynku nieruchomoĞci, który pociągnąá za sobą zaáamanie gospo-
darki i wzrost bezrobocia, dotykającego w najwiĊkszym stopniu najmáodsze grupy 
wiekowe. TrudnoĞci ze znalezieniem pracy pogáĊbiáo zaostrzenie siĊ konkurencji 
ze strony imigrantów. Ludzie najmáodsi stali siĊ najczĊstszymi uczestnikami prote-
stów i demonstracji ulicznych, co wskazywaáoby na radykalizacjĊ nastrojów, prze-
káadającą siĊ byü moĪe na popieranie partii populistycznych i nacjonalistycznych. 
Nie musi to oznaczaü caákowitego zwrotu na prawo i niewykluczone, Īe w dalszym 
ciągu nawet wiĊksza czĊĞü ludzi máodych skáonna jest do udzielania poparcia par-
tiom zaliczanym do „nowej lewicy”, walczącym o ochronĊ Ğrodowiska, tolerancjĊ 
obyczajową, równouprawnienie mniejszoĞci seksualnych i dopuszczającym aborcjĊ.

NajwaĪniejsze jest jednak to, czy podziaá na grupy wiekowe jest czynnikiem 
zacierającym wpáyw nierównoĞci klasowych. WskaĨnikiem tego byáaby sytuacja, 
w której wiek jest czynnikiem róĪnicującym (czyli rozmywającym) preferencje wy-
borcze robotników, niĪszych pracowników umysáowych itd. Realistycznie rysuje siĊ 
moĪliwoĞü, Īe „máodsi” kierownicy i specjaliĞci stają siĊ silniejszymi zwolennika-
mi orientacji lewicowych w zakresie popierania swobody obyczajowej, gáosowania 
na partie walczące z zagroĪeniami Ğrodowiska naturalnego i popierających prawa 
lesbijek i gejów. Nie gáosują na zachowawcze partie liberalno-prawicowe, ponie-
waĪ nie boją siĊ obniĪenia standardu materialnego, ani utraty pozycji, podczas gdy 
starsze roczniki káadące wiĊkszy nacisk na interesy ekonomiczne, pozostają elek-
toratem prawicy. Z kolei wĞród robotników i niĪszych pracowników umysáowych 
usytuowanych na niĪszych piĊtrach hierarchii spoáecznej, i mających ĞwiadomoĞü 
zagroĪeĔ, silniejszym poparciem ludzi máodych powinny siĊ cieszyü partie socjal-
demokratyczne, komunistyczne, ale i nacjonalistyczne, natomiast starsze roczniki, 
przywiązane do tradycyjnych wartoĞci, powinny stosunkowo czĊĞciej gáosowaü na 
partie konserwatywne. 

Trzecia hipoteza dotyczy religii. PrawidáowoĞcią jest, Īe sytuacja zagroĪenia 
utratą Ğrodków do Īycia skáania do szukania nadziei w sferze transcendentnej – lu-
dzie odwoáują siĊ do religii i Boga. Mając to na uwadze moĪna zaáoĪyü, Īe pierwsza 
dekada XXI wieku staáa pod znakiem wiĊkszego wpáywu religii na strategie Īycio-
we jednostek, czego odzwierciedleniem moĪe byü wzrost związku miĊdzy rodza-
jem wyznawanej religii a postawami politycznymi. Podziaáy religijne traktowane 
są jako czynnik osáabiający wyrazistoĞü mapy wyborczej – zarówno w sensie krzy-
Īowania siĊ ich z przynaleĪnoĞcią klasową w ksztaátowaniu preferencji partyjnych, 
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jak i uwzglĊdniania roli religii w wystąpieniach polityków (Evans 1999). Z badaĔ 
prowadzonych w Stanach Zjednoczonych wynika, Īe rodzaj wyznania religijnego 
róĪnicuje preferencje wyborcze (Brooks i Manza 1997; Botterman i Hooghe 2012). 
W porównaniu z wiekiem jest to bardziej trwaáy wyznacznik usytuowania w struk-
turze spoáecznej, jeĪeli rozpatrywaü go z perspektywy cyklu Īyciowego jednostek 
i wydaje siĊ, Īe powinien byü on z tego wzglĊdu silniejszym wyznacznikiem ich 
postaw. Do ustalenia jest kwestia, czy podziaáy religijne rzeczywiĞcie osáabiają kry-
stalizacjĊ mapy wyborczej. 

HipotezĊ tĊ zweryfi kujemy analizując związek miĊdzy gáosowaniem w wybo-
rach a rodzajem wyznania religijnego. WskaĨnikiem efektu „krzyĪowania siĊ” czyn-
nika religijnego z podziaáami klasowymi byáoby wystąpienie efektu statystycznej 
interakcji miĊdzy „klasą spoáeczną” a rodzajem religii – bĊdziemy je tu rozpatrywaü 
w podziale na religiĊ katolicką, prawosáawną, protestancką, judaizm i islam. Przewi-
dujemy, Īe jeĪeli podziaáy te zacierają wpáyw przynaleĪnoĞci klasowej na postawy 
wyborcze, to powinno siĊ to uwidoczniü w postaci stosunkowo czĊstszego popierania 
przez katolików, prawosáawnych i protestantów partii chrzeĞcijaĔsko-demokratycz-
nych, postrzeganych jako partie reprezentujące interesy obroĔców tradycyjnych war-
toĞci i roli religii. Wyznawcy tych religii w ramach kaĪdej klasy spoáecznej powinni 
czĊĞciej gáosowaü na partie prawicowe, podkreĞlające waĪnoĞü zachowania status 
quo i znaczenie ciągáoĞci – w odróĪnieniu do partii lewicowych, które są bardziej 
nastawione na zmianĊ. Wyjątkiem mogą byü muzuámanie. W krajach europejskich 
naleĪą oni do mniejszoĞci etnicznych i z tego wzglĊdu mogą byü czĊĞciej zwolenni-
kami partii lewicowych, opowiadających siĊ za obroną praw wszelkich mniejszoĞci. 

Identycznym schematem analizy posáuĪymy siĊ w odniesieniu do roli imigracji. 
ZwiĊkszająca siĊ obecnoĞü imigrantów w krajach europejskich skáania do przete-
stowania hipotezy, w jakim stopniu wynikające z tego podziaáy spoáeczne róĪnicują 
mapĊ wyborczą i czy rzeczywiĞcie krzyĪują siĊ ze stratyfi kacją klasową. WskaĨni-
kiem tego byáoby wystĊpowanie istotnej róĪnicy we wzorach gáosowania miĊdzy 
imigrantami i nieimigrantami wĞród specjalistów, pracowników umysáowych, robot-
ników itd. Przewidujemy, Īe – jak chyba wszystkie mniejszoĞci – imigranci powinni 
byü nadreprezentowani w elektoracie lewicy.

Dane i zmienne

Hipotezy te zweryfi kujemy na danych Europejskiego SondaĪu Spoáecznego 
z 2002 i 2010 roku. ESS jest badaniem miĊdzynarodowym realizowanym cyklicz-
nie od 2002 roku, na ogólnokrajowych reprezentatywnych próbach ludnoĞci w wie-
ku powyĪej 14 lat, dobieranych metodą losową (SztabiĔski 2001). Z krajów poza-
europejskich uczestniczą w nim Izrael i Turcja. W badaniach miĊdzynarodowych 
ESS uznawany jest za najbardziej wiarygodne Ĩródáo informacji pod wzglĊdem 
warsztatu metodologicznego, jakoĞci danych, rozlegáoĞci problematyki i dokumen-
tacji wyników. 

Przedmiotem naszej analizy bĊdą deklaracje badanych dotyczące preferencji wy-
borczych i uczestnictwa w wyborach. Fakt uczestnictwa w wyborach jest zmienną 
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dychotomiczną, utworzoną z odpowiedzi na zadawane w kaĪdym kraju pytanie: „czy 
braá/a P. udziaá w ostatnich wyborach (w przypadku Polski – do sejmu i senatu) 
w (paĨdzierniku 2011 roku? Tak–Nie. Odpowiedziom „nie” przypisywano wartoĞü 
0, a odpowiedziom „tak” wartoĞü 1. 

BezpoĞrednio po tym pytaniu respondenci, którzy zadeklarowali udziaá w wy-
borach odpowiadają na pytanie: „na którą partiĊ gáosowaá/a P. w tamtych wyborach 
do [sejmu]?”– badani dokonywali wyboru partii z przedstawionej im listy. Odwoáu-
jąc siĊ do tych danych skonstruowaliĞmy wskaĨnik preferencji wyborczych. Biorąc 
pod uwagĊ zróĪnicowane spektrum partii miĊdzy krajami, dokonaliĞmy ich pogru-
powania w „rodziny partyjne”. Jest to porównywalny dla analizowanych tu krajów 
podziaá na 8 kategorii: (i) partie komunistyczne, (ii) ekologiczne, (iii) socjaldemo-
kratyczne, (iv) liberalne, (v) chadeckie, (vi) konserwatywne, (vii) nacjonalistyczne 
i (viii) cháopskie. W celu wyodrĊbnienia „rodzin partyjnych” posáuĪyliĞmy siĊ dwie-
ma bazami danych politologicznych: ParlGov (Döring i Manow 2011) i Manifesto 
Project (Volkens i in. 2011). Zawierają one spis wszystkich partii ze szczegóáowymi 
informacjami dotyczącymi miĊdzy innymi roku ich zaáoĪenia, profi lu politycznego, 
liczby czáonków, struktury, usytuowania w wymiarze lewica–prawica i (zastosowa-
nego w naszej analizie) podziaáu na „rodziny partyjne” – w oryginalnej klasyfi kacji 
wyodrĊbniono ich 10. W przypadku rozbieĪnoĞci miĊdzy obu bazami pod wzglĊ-
dem przypisania okreĞlonego ugrupowania do rodzin partyjnych, dokonywaliĞmy 
arbitralnego rozstrzygniĊcia na podstawie dokumentacji ESS. Procentowe rozkáady 
zmiennej opisującej poparcie dla poszczególnych rodzin partyjnych we wszystkich 
rozpatrywanych krajach zamieszczamy w tabeli 1.

Tabela 1.  ĝrednie poparcie dla poszczególnych rodzin partyjnych áącznie we wszystkich 
badanych krajach (w %)

Rodzina partyjna
Rok badania

2002 2010
Nie gáosowaá 38,8 40,8
Komunistyczne 3,6 4,0
Ekologiczne 2,1 2,8

Socjaldemokratyczne 21,5 17,5
Liberalne 8,2 6,0
Chadeckie 8,6 6,7
Konserwatywne 12,3 17,0
Nacjonalistyczne 1,5 1,6
Cháopskie 2,3 2,2
Inne partie 1,1 1,4
Suma 100,0 100,0
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WskaĨnikiem usytuowania w strukturze klasowej bĊdzie przynaleĪnoĞü do ka-
tegorii, wyodrĊbniających siĊ ze wzglĊdu na stosunki wáasnoĞci, charakter pracy, 
poziom kwalifi kacji i stanowisko w hierarchii organizacyjnej. Kategorie te wyod-
rĊbniliĞmy na podstawie klasyfi kacji EGP, która uwzglĊdnia te cechy (zob. Erikson 
i Goldthorpe 1992; DomaĔski i Przybysz 2003). Są to: (i) specjaliĞci wyĪszego 
szczebla oraz wyĪsze kadry kierownicze przedsiĊbiorstw i urzĊdnicy paĔstwowi, 
(ii) pracownicy umysáowi niĪszego szczebla, obejmujący kierowników wydzia-
áów, techników, pielĊgniarki, ksiĊgowych, pracowników umysáowych wykonują-
cych rutynowe prace biurowe oraz pracowników umysáowych w usáugach i handlu 
(sprzedawczynie, pracownicy poczt), (iii) wáaĞciciele fi rm i samozatrudniający siĊ 
wáaĞciciele poza rolnictwem, (iv) robotnicy wykwalifi kowani, (v) robotnicy niewy-
kwalifi kowani, i (vi) rolnicy, obejmujący robotników rolnych i wáaĞcicieli gospo-
darstw3.

Ksztaátowanie siĊ zaleĪnoĞci miĊdzy preferencjami politycznymi i przynaleĪno-
Ğcią klasową rozpatrujemy na tle páci, wieku (liczba ukoĔczonych lat Īycia), bycia 
imigrantem (lub nieemigrantem) i wyznania religijnego. Podziaá na imigrantów 
i nieemigrantów opisuje zmienna zero-jedynkowa, utworzona na podstawie odpo-
wiedzi na pytania o urodzenie siĊ w danym kraju respondenta i jego rodziców. Do 
imigrantów zaliczyliĞmy osoby, których rodzice lub one same urodziáy siĊ poza 
granicami danego kraju – wszystkie pozostaáe osoby potraktowaliĞmy jako nie-
emigrantów. Dodatkowo, jako nieposiadające praw wyborczych, z analizy wyklu-
czone zostaáy osoby, które zadeklarowaáy, Īe nie są obywatelami kraju, w którym 
zostaáy zbadane. Z danych z 2002 roku wykluczono w efekcie 1143 osoby (3,1%), 
a z danych z 2010 roku 1725 osób (4,6%). PrzynaleĪnoĞü religijną rozpatrujemy 
w podziale na 5 kategorii – katolicy, prawosáawni, protestanci, muzuámanie i ĩy-
dzi – utworzonych z odpowiedzi na pytanie „Czy uwaĪa siĊ P. za wyznawcĊ jakiejĞ 
religii lub czuje siĊ związany z jakimĞ koĞcioáem lub wyznaniem? Tak–Nie”. Re-
spondenci, którzy odpowiedzieli „tak”, wskazywali na wyznanie z przedáoĪonej im 
listy rodzajów religii.

Zanikanie wpáywu przynaleĪnoĞci klasowej?

ĝwiadectwem zacierania siĊ podziaáów politycznych związanych z przynaleĪno-
Ğcią klasową byáby spadek zaleĪnoĞci miĊdzy preferencjami wyborczymi a przyna-
leĪnoĞcią do kierowników wyĪszego szczebla i specjalistów, niĪszych pracowników 
umysáowych, wáaĞcicieli, robotników i rolników. O tym, czy tak byáo, informuje 
porównanie parametrów siáy związku miĊdzy tymi zmiennymi w latach 2002 i 2010. 
WyjaĞnianymi zjawiskami byáy: fakt uczestniczenia w ostatnich wyborach i gáoso-
wanie na okreĞlone partie polityczne, a zmiennymi wyjaĞniającymi – podziaá na 

3 Kategorie te utworzyliĞmy za pomocą moduáu „ISKO” w programie Stata, na podstawie infor-
macji dotyczących wykonywanego zawodu, zakodowanego wedáug International Standard Classi-
fi cation of Occupations, podziaáu na wáaĞcicieli i niewáaĞcicieli oraz informacji o stanowisku w hie-
rarchii organizacyjnej. 
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klasy spoáeczne, rozpatrywane na tle wieku, páci, podziaáu na imigrantów i nieimi-
grantów oraz wyznania religijnego.

Wspóáczynniki regresji dla tych zaleĪnoĞci przedstawiamy w tabelach 2–10. 
WyznaczyliĞmy je na poáączonej zbiorowoĞci respondentów dla wszystkich krajów 
ogóáem. W tabeli 2 prezentujemy siáĊ związku miĊdzy faktem uczestniczenia w wy-
borach a przynaleĪnoĞcią klasową, wiekiem, pácią i rodzajem wyznania, uzyskane 
z modelu logistycznej regresji wielopoziomowej. W odniesieniu do przynaleĪnoĞci 
klasowej wartoĞci tych parametrów wskazują, ile razy wiĊksze (wartoĞci powyĪej 
1) lub mniejsze (poniĪej 1) byáy „szanse”, Īe czáonkowie danej klasy spoáecznej 
uczestniczyli w wyborach. Odpowiednio, w tabelach 3–10, przedstawione są para-
metry charakteryzujące związek tych cech z gáosowaniem na okreĞlone „rodziny” 
partyjne uzyskane w wielopoziomowym modelu regresji wielomianowej. Informują 
one, ile razy czĊĞciej (wartoĞci powyĪej 1) lub rzadziej (poniĪej 1) czáonkowie danej 
klasy spoáecznej gáosowali na partiĊ z okreĞlonej rodziny partyjnej (w porównaniu 
z osobami nieuczestniczącymi w wyborach, których traktujemy tu jako kategoriĊ 
referencyjną)4.

Tabela 2.  Siáa zawiązku miĊdzy uczestniczeniem w wyborach a przynaleĪnoĞcią klasową, 
pácią, religią i wiekiem. Parametry uzyskane w modelu logistycznej regresji wie-
lopoziomowej 

Zmienna zaleĪna: Iloraz szans IstotnoĞü róĪnic miĊdzy 
latami2002 2010

(staáa) 1,575** 1,302* 0,005
Páeü 0,826** 0,865** 0,331
Wiek (standaryzowany) 1,531** 1,465** 0,195
WyĪsi kierownicy i specjaliĞci 2,248** 2,560** 0,164
Pozostali pracownicy umysáowi 1,645** 1,751** 0,339
WáaĞciciele fi rm 1,366** 1,363** 0,969
Robotnicy wykwalifi kowani 1,026 1,132** 0,127
Rolnicy 1,027 1,131 0,345
Katolicyzm 0,883 0,982 0,239
Protestantyzm 1,523* 1,570** 0,812
Prawosáawie 0,767* 0,592** 0,003
Judaizm 1,435* 1,168 0,014
Islam 0,761 0,908 0,360
** p<0,01 * p<0,05

W tej i we wszystkich poniĪszych tabelach, kategoriami referencyjnymi są: niegáosujący dla gáosowania; 
mĊĪczyĨni dla páci, robotnicy niewykwalifi kowani dla EGP, niewierzący dla wyznawanej religii.

4 W modelu wielomianowym wyróĪnienie kategorii referencyjnej dla zmiennej wyjaĞnianej, 
wzglĊdem której interpretuje siĊ wartoĞci pozostaáych kategorii, jest warunkiem estymacji parame-
trów.  Omówienie wáaĞciwoĞci i zastosowaĔ wielopoziomowych modeli regresji moĪna znaleĨü w 
ksiąĪce DomaĔskiego i Pokropka (2011).
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Tabela 3.  Siáa zawiązku miĊdzy gáosowaniem na partiĊ komunistyczną a przynaleĪnoĞcią 
klasową, pácią, religią i wiekiem. Parametry uzyskane w modelu wielomianowej 
regresji wielopoziomowej 

Zmienna niezaleĪna:

Iloraz szans IstotnoĞü róĪnic miĊdzy 
latami2002 2010

(staáa) 0,142** 0,147** 0,809
Páeü 0,916 0,830* 0,338
Wiek (standaryzowany) 1,388** 1,362** 0,839
WyĪsi kierownicy i specjaliĞci 1,471 1,547* 0,786
Pozostali pracownicy umysáowi 1,516** 1,614** 0,615
WáaĞciciele fi rm 0,907 0,777 0,591
Robotnicy wykwalifi kowani 0,999 0,946 0,789
Rolnicy 0,799 0,572* 0,267
Katolicyzm 0,297** 0,466* 0,003
Protestantyzm 0,773 0,827 0,795
Prawosáawie 0,691 0,866 0,044
Judaizm --- --- ---
Islam 1,063 1,197 0,690
** p<0,01 * p<0,05 
% gáosujących na tĊ rodzinĊ partyjną w próbie = 3,6% (2002 r.), 4,0% (2010 r.); liczebnoĞü = 1 332 (2002 r.), 
1 359 (2010 r.). 
--- w kategorii tej znalazáo siĊ mniej niĪ 10 osób, stąd teĪ interpretacja wartoĞci wspóáczynnika nie ma 
sensu. Analogiczne oznaczenia zastosowaliĞmy w tabelach 4–11.

Tabela 4.  Siáa zawiązku miĊdzy gáosowaniem na partie ekologiczne a przynaleĪnoĞcią kla-
sową, pácią, religią i wiekiem. Parametry uzyskane w modelu wielomianowej 
regresji wielopoziomowej

Zmienna niezaleĪna:

Iloraz szans IstotnoĞü róĪnic miĊdzy 
latami2002 2010

(staáa) 0,049** 0,053** 0,686
Páeü 1,270 1,141 0,525
Wiek (standaryzowany) 0,908 1,096 0,000
WyĪsi kierownicy i specjaliĞci 3,747** 5,629** 0,061
Pozostali pracownicy umysáowi 2,465** 3,040** 0,192
WáaĞciciele fi rm 1,266 2,117** 0,045
Robotnicy wykwalifi kowani 0,923 0,971 0,871
Rolnicy 0,411* 0,700 0,399
Katolicyzm 0,446** 0,402** 0,634
Protestantyzm 1,117 1,057 0,665
Prawosáawie --- 0,306** ---
Judaizm --- --- ---
Islam --- 0,530 ---
 ** p<0,01 * p<0,05
 % gáosujących na tĊ rodzinĊ partyjną w próbie = 2,1% (2002 r.), 2,8% (2010 r.); liczebnoĞü = 840 (2002 
r.), 1 035 (2010 r.). 
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Tabela 5.  Siáa zawiązku miĊdzy gáosowaniem na partie socjaldemokratyczne a przynaleĪ-
noĞcią klasową, pácią, religią i wiekiem. Parametry uzyskane w modelu wielo-
mianowej regresji wielopoziomowej 

Zmienna niezaleĪna:

Iloraz szans IstotnoĞü róĪnic miĊdzy 
latami2002 2010

(staáa) 0,681** 0,465** 0,017
Páeü 0,852** 0,940 0,040
Wiek (standaryzowany) 1,670** 1,618** 0,532
WyĪsi kierownicy i specjaliĞci 1,707** 1,852** 0,573
Pozostali pracownicy umysáowi 1,350** 1,522** 0,187
WáaĞciciele fi rm 0,905 0,889 0,886
Robotnicy wykwalifi kowani 1,028 1,195** 0,124
Rolnicy 0,707 0,725 0,836
Katolicyzm 0,719* 0,783 0,602
Protestantyzm 1,310 1,221 0,621
Prawosáawie 1,133 0,943 0,175
Judaizm 1,257 0,488** 0,000
Islam 1,204 1,231 0,941
** p<0,01 * p<0,05
% gáosujących na tĊ rodzinĊ partyjną w próbie = 21,5% (2002 r.), 17,5% (2010 r.); liczebnoĞü = 8 125 
(2002 r.), 6 486 (2010 r.). 

Tabela 6.  Siáa zawiązku miĊdzy gáosowaniem na partie liberalne a przynaleĪnoĞcią kla-
sową, pácią, religią i wiekiem. Parametry uzyskane w modelu wielomianowej 
regresji wielopoziomowej

Zmienna niezaleĪna:
Iloraz szans IstotnoĞü róĪnic miĊdzy 

latami2002 2010
(staáa) 0,166** 0,123** 0,212
Páeü 0,820* 0,813* 0,928
Wiek (standaryzowany) 1,429** 1,486** 0,535
WyĪsi kierownicy i specjaliĞci 4,071** 3,885** 0,775
Pozostali pracownicy umysáowi 2,248** 2,208** 0,906
WáaĞciciele fi rm 2,754** 2,442** 0,492
Robotnicy wykwalifi kowani 1,145 1,040 0,558
Rolnicy 0,931 1,252 0,352
Katolicyzm 0,839 0,769 0,690
Protestantyzm 1,394 1,904 0,253
Prawosáawie --- --- ---
Judaizm 0,501* --- ---
Islam 0,320 0,379 0,763
 ** p<0,01 * p<0,05
 % gáosujących na tĊ rodzinĊ partyjną w próbie = 8,2% (2002 r.), 6,0% (2010 r.); liczebnoĞü = 2 816 (2002 
r.), 2 139 (2010 r.). 
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Tabela 7.  Siáa zawiązku miĊdzy gáosowaniem na partie chadeckie a przynaleĪnoĞcią kla-
sową, pácią, religią i wiekiem. Parametry uzyskane w modelu wielomianowej 
regresji wielopoziomowej

Zmienna niezaleĪna:
Iloraz szans IstotnoĞü róĪnic miĊdzy 

latami2002 2010
(staáa) 0,130** 0,071** 0,028
Páeü 0,813** 0,811** 0,965
Wiek (standaryzowany) 1,606** 1,493** 0,240
WyĪsi kierownicy i specjaliĞci 2,524** 2,992** 0,251
Pozostali pracownicy umysáowi 1,939** 2,380** 0,070
WáaĞciciele fi rm 1,567** 1,584** 0,964
Robotnicy wykwalifi kowani 0,992 1,331 0,000
Rolnicy 1,217 1,677** 0,000
Katolicyzm 2,065** 2,995** 0,203
Protestantyzm 2,591** 3,068** 0,540
Prawosáawie 3,136** 2,430* 0,350
Judaizm 2,484* 2,672* 0,795
Islam 0,491 --- ---
 ** p<0,01 * p<0,05
 % gáosujących na tĊ rodzinĊ partyjną w próbie = 8,6% (2002 r.), 6,7% (2010 r.); liczebnoĞü = 3 626 (2002 
r.), 2 904 (2010 r.). 

Tabela 8.  Siáa zawiązku miĊdzy gáosowaniem na partie konserwatywne a przynaleĪnoĞcią 
klasową, pácią, religią i wiekiem. Parametry uzyskane w modelu wielomianowej 
regresji wielopoziomowej

Zmienna niezaleĪna:
Iloraz szans IstotnoĞü róĪnic miĊdzy 

latami2002 2010
(staáa) 0,256** 0,306** 0,450
Páeü 0,747** 0,829** 0,156
Wiek (standaryzowany) 1,507** 1,418** 0,211
WyĪsi kierownicy i specjaliĞci 2,620** 3,297** 0,209
Pozostali pracownicy umysáowi 1,779** 1,751** 0,872
WáaĞciciele fi rm 1,824** 1,800** 0,935
Robotnicy wykwalifi kowani 1,006 1,034 0,834
Rolnicy 1,105 1,221 0,499
Katolicyzm 1,189 1,363 0,744
Protestantyzm 1,654* 1,564* 0,759
Prawosáawie --- 0,026** ---
Judaizm 4,039** 3,343** 0,326
Islam --- 0,418** ---
 ** p<0,01 * p<0,05
 % gáosujących na tĊ rodzinĊ partyjną w próbie = 12,3% (2002 r.), 17,0% (2010 r.); liczebnoĞü = 4 474 
(2002 r.), 6 101 (2010 r.). 
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Tabela 9.  Siáa zawiązku miĊdzy gáosowaniem na partie nacjonalistyczne a przynaleĪnoĞcią 
klasową, pácią, religią i wiekiem. Parametry uzyskane w modelu wielomianowej 
regresji wielopoziomowej

Zmienna niezaleĪna:
Iloraz szans IstotnoĞü róĪnic miĊdzy 

latami2002 2010
(staáa) 0,095** 0,064** 0,339
Páeü 0,676* 0,625** 0,671
Wiek (standaryzowany) 1,452** 1,139 0,026
WyĪsi kierownicy i specjaliĞci 1,020 0,616* 0,196
Pozostali pracownicy umysáowi 1,281 0,667** 0,095
WáaĞciciele fi rm 1,446 0,927 0,189
Robotnicy wykwalifi kowani 0,896 1,305 0,129
Rolnicy 0,294** 0,771 0,000
Katolicyzm 0,333** 0,621 0,107
Protestantyzm 0,580 1,857 0,000
Prawosáawie --- 1,006 ---
Judaizm --- --- ---
Islam --- --- ---
 ** p<0,01 * p<0,05
% gáosujących na tĊ rodzinĊ partyjną w próbie = 1,5% (2002 r.), 1,6% (2010 r.); liczebnoĞü = 553 (2002 r.), 
498 (2010 r.). 

Tabela 10.  Siáa zawiązku miĊdzy gáosowaniem na partie cháopskie a przynaleĪnoĞcią kla-
sową, pácią, religią i wiekiem. Parametry uzyskane w modelu wielomianowej 
regresji wielopoziomowej

Zmienna niezaleĪna:

Iloraz szans IstotnoĞü róĪnic miĊdzy 
latami2002 2010

(staáa) 0,034** 0,037** 0,714
Páeü 0,725** 0,811* 0,280
Wiek (standaryzowany) 1,478** 1,481** 0,963
WyĪsi kierownicy i specjaliĞci 1,786** 1,900** 0,675
Pozostali pracownicy umysáowi 1,422* 1,425* 0,982
WáaĞciciele fi rm 1,709* 1,689** 0,969
Robotnicy wykwalifi kowani 1,338* 1,127 0,222
Rolnicy 5,596** 5,930** 0,843
Katolicyzm 1,338 0,537 0,033
Protestantyzm 5,732** 4,865** 0,270
Prawosáawie --- --- ---
Judaizm --- --- ---
Islam --- --- ---
 ** p<0,01 * p<0,05
% gáosujących na tĊ rodzinĊ partyjną w próbie = 2,3% (2002 r.), 2,2% (2010 r.); liczebnoĞü = 877 (2002 r.), 
680 (2010 r.).
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Rysunek 1.  Szanse gáosowania na poszczególne rodziny partyjne dla poszczególnych klas 
spoáecznych (kategoria odniesienia: nie braá udziaáu w wyborach)

0,1 0,4 1,0 2,7

rolnicy
robotnicy wykw.
właściciele firm

pozostali prac. umysł.

rolnicy
robotnicy wykw.
właściciele firm

pozostali prac. umysł.

rolnicy
robotnicy wykw.
właściciele firm

pozostali prac. umysł.

rolnicy
robotnicy wykw.
właściciele firm

pozostali prac. umysł.

rolnicy
robotnicy wykw.
właściciele firm

pozostali prac. umysł.

rolnicy
robotnicy wykw.
właściciele firm

pozostali prac. umysł.

rolnicy
robotnicy wykw.
właściciele firm

pozostali prac. umysł.

rolnicy
robotnicy wykw.
właściciele firm

pozostali prac. umysł.
wyżsi kier. i specjaliści

ch
ło

ps
ki

e
na

cjo
na

lis
ty

cz
ne

ko
ns

er
w

at
yw

ne
ch

ad
ec

ki
e

lib
er

al
ne

so
cja

l-
de

m
ok

ra
ty

cz
ne

ek
ol

og
icz

ne
ko

m
un

ist
yc

zn
e

Iloraz szans (odds ra!o)

Pa
r!

e 
i k

at
eg

or
ie

 sp
oł

ec
zn

o-
za

w
od

ow
e

2002

2010

wyżsi kier. i specjaliści

wyżsi kier. i specjaliści

wyżsi kier. i specjaliści

wyżsi kier. i specjaliści

wyżsi kier. i specjaliści

wyżsi kier. i specjaliści

wyżsi kier. i specjaliści



HENRYK DOMAēSKI, ARTUR POKROPEK I TOMASZ ĩÓàTAK86

Wspóáczynniki regresji przedstawiliĞmy równieĪ, w celu lepszej wizualizacji tych 
zaleĪnoĞci, w postaci grafi cznej (na rysunku 1). ZaleĪnoĞci te okazują siĊ niezwykle 
stabilne. JeĪeli chodzi o fakt uczestniczenia w wyborach, to w latach 2002–2010 sto-
sunkowo najwiĊkszą frekwencją wyborczą charakteryzowaáy siĊ kategorie kierow-
ników wyĪszego szczebla i specjalistów przed niĪszymi pracownikami umysáowymi 
i wáaĞcicielami, a stosunkowo najrzadziej gáosowali robotnicy wykwalifi kowani i rol-
nicy (tabela 2). Prawie identyczna hierarchia rysowaáa siĊ w odniesieniu do okreĞlo-
nych preferencji wyborczych. Jedynie partie nacjonalistyczne cieszyáy siĊ najwiĊk-
szym poparciem wáaĞcicieli, a na partie cháopskie najczĊĞciej gáosowali rolnicy. 

OczywiĞcie wynik ten jest przede wszystkim odzwierciedleniem zróĪnicowania 
miĊdzy kategoriami pod wzglĊdem skáonnoĞci do uczestniczenia w wyborach (efekt 
kategorii referencyjnej – tych, którzy w nich nie uczestniczą), a nie preferencji wy-
borczych. Bardziej precyzyjną charakterystyką wzorów zaleĪnoĞci miĊdzy preferen-
cjami a przynaleĪnoĞcią klasową moĪe byü odniesienie wspóáczynników regresji do 
Ğredniej. ĝrednie dla wszystkich wspóáczynników regresji przedstawiliĞmy w tabeli 
11 – porównując je z wielkoĞciami odpowiadających im parametrów regresji z tabel 
3–10 moĪna okreĞliü, które partie wybierane byáy przez które kategorie stosunkowo 
najczĊĞciej, a przez które kategorie najrzadziej5.

Tabela 11.  ĝrednie wartoĞci wspóáczynników regresji dla zaleĪnoĞci z gáosowaniem na 
wszystkie 8 rodzin partyjnych – wyliczone dla parametrów z tabel 3–10 

Zmienna niezaleĪna:

Iloraz szans

2002 2010
(staáa) 0,131 0,111
Páeü 0,837 0,839
Wiek (standaryzowany) 1,410 1,376
WyĪsi kierownicy i specjaliĞci 2,153 2,277
Pozostali pracownicy umysáowi 1,705 1,686
WáaĞciciele fi rm 1,456 1,414
Robotnicy wykwalifi kowani 1,033 1,110
Rolnicy 0,912 1,165
Katolicyzm 0,737 0,791
Protestantyzm 1,475 1,750
Prawosáawie 1,349 0,501
Judaizm 1,585 1,634
Islam 0,670 0,658
Są to Ğrednie geometryczne wyznaczone na podstawie wspóáczynników regresji, przedstawionych w tabe-
lach 3–10.WyraĪono je w metryce ilorazu szans – odds ratio.

5 ĝrednie dla 2002 roku są Ğrednimi geometrycznymi wspóáczynników regresji wyznaczonych dla 
okreĞlonej zmiennej niezaleĪnej na podstawie ich wartoĞci dla wszystkich analizowanych rodzin partyj-
nych. Analogicznie ustaliliĞmy wartoĞci tych Ğrednich dla 2010 roku. W celu okreĞlenia, jak silnie warto-
Ğci wspóáczynników regresji dla poszczególnych rodzin partyjnych odbiegają od Ğredniej geometrycznej, 
naleĪy posáugiwaü siĊ ilorazami, a nie róĪnicami tych wartoĞci, jak w przypadku Ğredniej arytmetycznej.
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WyĪsi rangą kierownicy i specjaliĞci stosunkowo najczĊĞciej gáosowali na partie 
ekologiczne, nawoáujące do ochrony Ğrodowiska naturalnego i tolerancji wobec roz-
maitych grup mniejszoĞciowych, a równoczeĞnie – na partie liberalne, konserwatyw-
ne i chadeckie, nastawione raczej na zachowanie stabilnoĞci niĪ zmianĊ stosunków 
spoáecznych. W 2002 roku szanse gáosowania na partie ekologiczne przewyĪszaáy 
w tej kategorii wielkoĞü Ğredniego poparcia 1,74 razy (3,747/2,153), a w 2010 roku 
2,47 razy. W tym samym czasie trochĊ zmniejszyáy siĊ one dla partii liberalnych 
(w stosunku do Ğredniej z 1,89 do 1,71), jednak w dalszym ciągu byáo stosunkowo 
wysokie. Wynik ten moĪna traktowaü jako odzwierciedlenie charakterystycznej am-
biwalencji wyĪszych klas Ğrednich. Gáosowanie na partie prawicowe zapewnia im 
zachowanie wysokiej pozycji spoáecznej, a gáosowanie na partie ekologiczne zaspo-
kaja potrzebĊ lewicowoĞci w zakresie swobody obyczajowej, moralnoĞci oraz wraĪ-
liwoĞci na nierównoĞci i przejawy ubóstwa (Åberg 2003). Z drugiej strony, kategoria 
ta byáa wyraĨnie niedoreprezentowana w elektoracie partii nacjonalistycznych, so-
cjaldemokratycznych i cháopskich. W szczególnoĞci dotyczyáo to czĊstoĞci gáoso-
wania na partie nacjonalistyczne, odrzucane w Ğrodowisku inteligencji ze wzglĊdu 
na ich ksenofobiĊ, antysemityzm i rasizm. W latach 2002–2010 szanse na poparcie 
przez wyĪszych rangą kierowników i specjalistów partii nacjonalistycznych ksztaá-
towaáy siĊ wyraĨnie poniĪej Ğredniej dla wszystkich analizowanych rodzin partyj-
nych, zmniejszając siĊ (wzglĊdem Ğredniej) z 0,45 do 0,27. 

W analizach nad stratyfi kacją spoáeczną gáosowanie na okreĞlone ugrupowania 
partyjne zwykáo siĊ traktowaü jako Ğwiadectwo mobilizacji na rzecz realizacji inte-
resów grupowych, wskaĨnik toĪsamoĞci i odrĊbnego usytuowania w strukturze spo-
áecznej (Hall 1997; Kingston 2000). Wyniki tej analizy wskazywaáyby na stosun-
kowo najsilniejsze natĊĪenie tych postaw w odniesieniu do wyĪszych kierowników 
i specjalistów. W trochĊ mniejszym zakresie rysowaáy siĊ one w odniesieniu do niĪ-
szych pracowników umysáowych. Charakteryzowali siĊ oni podobnymi preferencja-
mi politycznymi jak wyĪsze klasy Ğrednie, stosunkowo najczĊĞciej gáosując na partie 
chadeckie, liberalne i ekologiczne, jakby wáaĞnie w nich lokowali swoje interesy 
i strategie Īyciowe. RównieĪ w przypadku tej kategorii szanse gáosowania na partie 
ekologiczne, w stosunku do Ğredniej szans dla wszystkich analizowanych rodzin par-
tyjnych, zwiĊkszyáy siĊ z 1,45 do 1,80. Sugeruje to, Īe pierwsze dziesiĊciolecie XXI 
wieku staáo pod znakiem pewnej atrakcyjnoĞci ruchu ekologicznego w klasie Ğred-
niej. Na trochĊ niĪszym poziomie ksztaátowaáy siĊ preferencje wyborcze niĪszych 
pracowników umysáowych wobec partii liberalnych i chrzeĞcijaĔskiej demokracji. 

Solidniejszym elektoratem formacji liberalnych okazują siĊ wáaĞciciele poza rol-
nictwem. W 2010 roku liberalizm cieszyá siĊ wĞród wáaĞcicieli stosunkowo najwiĊk-
szym poparciem (1,73), mimo pewnego obniĪenia siĊ jego notowaĔ w porównaniu 
do 2002 roku (1,89). Polityka partii liberalnych gwarantuje wáaĞcicielom nietykal-
noĞü wáasnoĞci prywatnej, utwierdzając ich – chyba równieĪ – w przekonaniu, Īe 
zamoĪnoĞü i zyski z wáasnoĞci są naturalną konsekwencją rywalizacji jednostek, 
którą naleĪy nagradzaü. Do wáaĞcicieli najbardziej przemawiają teĪ, propagowane na 
gruncie liberalizmu, ideologia wolnoĞci ekonomicznej i wolnej konkurencji w poáą-
czeniu z zasadami gospodarki wolnorynkowej. Z wyĪszymi kierownikami, specja-
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listami i pracownikami umysáowymi áączy ich poparcie dla partii chadeckich, róĪni 
zaĞ jego brak dla partii ekologicznych. PoniewaĪ wyraĪanie poparcia dla gospodarki 
wolnorynkowej koliduje programowo z polityką lewicy, nie powinno zaskakiwaü, 
Īe wáaĞciciele stosunkowo rzadziej od innych kategorii gáosowali na partie komuni-
styczne – w latach 2002–2010 wskaĨniki te zmniejszyáy siĊ jeszcze z 0,62 do 0,54 
(wzglĊdem Ğredniej). 

JeĪeli podobieĔstwo preferencji wyborczych moĪna traktowaü jako wskaĨnik bli-
skoĞci poglądów, to wyniki te wskazywaáyby na wystĊpowanie pewnej wspólnoty 
miĊdzy kategoriami usytuowanymi w górnej poáowie hierarchii spoáecznej. Na prze-
ciwlegáym biegunie preferencji wyborczych lokowali siĊ rolnicy, typowo wiejski 
elektorat, którego dominującą cechą jest gáosowanie na partie cháopskie przy równo-
czesnym niedoreprezentowaniu pod wzglĊdem gáosowania na partie komunistyczne, 
ekologiczne, socjaldemokratyczne, ale takĪe nacjonalistyczne, co akurat nieáatwo 
zrozumieü. Zgodnie z oczekiwaniami, szanse zagáosowania przez rolników na partie 
cháopskie są kilkakrotnie wyĪsze niĪ na dowolne inne ugrupowanie, chociaĪ od 2002 
do 2010 roku przewaga ta zmniejszyáa siĊ z 6,14 do 4,80. MoĪe to miĊdzy innymi 
wynikaü z czĊĞciowego odpáywu elektoratu cháopskiego do partii chadeckich. W la-
tach 2002–2010 szanse gáosowania przez rolników na partie chadeckie (w stosunku 
do Ğredniej szans) zwiĊkszyáy siĊ z 1,33 do 1,44, co sprawiáo, Īe staáy siĊ one drugim 
co do wielkoĞci ugrupowaniem politycznym popieranym przez kategoriĊ rolników.

Rysująca siĊ tu odrĊbnoĞü profi lu politycznego klasy Ğredniej, a jeszcze bardziej 
rolników, kontrastuje z brakiem wyrazistoĞci robotników wykwalifi kowanych. Dla 
zwolenników poglądu, Īe klasy spoáeczne są czymĞ wiĊcej niĪ tylko statystycznymi 
zbiorami jednostek, kategoria ta jest kwintesencją podmiotowoĞci klasowej, stąd teĪ 
trudno byáoby znaleĨü lepsze kryterium do weryfi kacji tezy o dekompozycji sceny wy-
borczej. Z tego punktu widzenia najlepszym wskaĨnikiem podmiotowoĞci robotników 
wykwalifi kowanych byáoby gáosowanie na partie socjaldemokratyczne i komunistycz-
ne, wystĊpujące tradycyjnie z hasáami obrony interesów klas niĪszych. Nie zaskaku-
je nas brak istotniejszych oznak integracji robotników wykwalifi kowanych na scenie 
wyborczej. Potwierdzaáoby to zresztą ustalenia wczeĞniejszych analiz wskazujących, 
Īe robotnicy coraz rzadziej popierają partie lewicowe, zasilając szeregi prawicy, co 
zwykáo siĊ na ogóá interpretowaü jako rezultat wzrostu zamoĪnoĞci i upodabniania siĊ 
ich statusu materialnego do klasy Ğredniej (Clark i Lipset 2001). W latach 2002–2010 
preferencje wyborcze robotników wykwalifi kowanych i niewykwalifi kowanych (ka-
tegoria referencyjna) byáy do siebie podobne, albo teĪ – dokáadniej ujmując – w po-
dobnym stopniu „rozmyte”. 

Podsumujmy: na mapie podziaáów klasowych nie dokonaáy siĊ istotne przesu-
niĊcia preferencji wyborczych. Globalizacja, poszerzenie Unii Europejskiej i nie-
pewnoĞci wynikające z kryzysu gospodarczego nie przeáoĪyáy siĊ ani na osáabienie 
(ani wzmocnienie) siáy związku miĊdzy postawami politycznymi a przynaleĪnoĞcią 
klasową. Nie wyklucza to jednak, Īe zwiĊkszyáa siĊ rola innych wyznaczników gáoso-
wania na okreĞlone ugrupowania partyjne, związanych z wiekiem, pácią, podziaáami 
religijnymi i procesami migracji. Przyjrzyjmy siĊ im pamiĊtając, Īe wartoĞci pre-
zentowanych tu wspóáczynników pokazują szanse, Īe osoba o danej charakterystyce 
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raczej zagáosuje na ugrupowanie z danej rodziny partyjnej, niĪ nie weĨmie udziaáu 
w wyborach. Stąd teĪ lepiej jest porównywaü je ze Ğrednimi – w ramach wszystkich 
analizowanych rodzin partyjnych – wartoĞciami wspóáczynników regresji (tabela 11).

Nic nie wskazuje, aby wyznacznikiem preferencji wyborczych byáa przynaleĪ-
noĞü do kategorii imigrantów – przynajmniej w ramach operacjonalizacji, jakiej 
mogliĞmy dokonaü na podstawie danych ESS. ZaleĪnoĞü ta okazaáa siĊ nieistotna 
statystycznie, stąd teĪ pominĊliĞmy ją w ramach prezentowanego tu modelu regresji. 

PrawidáowoĞcią jest, Īe szanse gáosowania na prawie wszystkie partie zwiĊkszają 
siĊ z wiekiem, tzn. czĊĞciej gáosowaáy osoby starsze niĪ máodsze. Jednak po zrela-
tywizowaniu tych zaleĪnoĞci do Ğrednich wspóáczynników regresji okazuje siĊ, Īe 
ksztaátowaáy siĊ one mniej wiĊcej dla wszystkich partii podobnie – máodsze pokolenie 
nie jest wiĊc, przykáadowo, politycznym zapleczem partii ekologicznych, a ludzie 
starsi nie gáosują wyraĨnie czĊĞciej na partie konserwatywne. To samo moĪna powie-
dzieü o páci. „Klasotwórcza” rola tego czynnika sprowadzaáa siĊ do rzadszego uczest-
niczenia kobiet w wyborach – czego Ğwiadectwem jest fakt, Īe wartoĞci wspóáczyn-
ników regresji dla páci ksztaátowaáy siĊ w odniesieniu do gáosowania na wszystkie 
partie poniĪej 1. MiĊdzy mĊĪczyznami i kobietami nie byáo natomiast wyraĨniejszych 
róĪnic w zakresie wyboru okreĞlonych rodzajów ugrupowaĔ partyjnych.

WyraĨniej rysowaáa siĊ rola wyznania religijnego. W latach 2002–2010 zaleĪnoĞü 
ta dochodziáa do gáosu w postaci czĊstszego gáosowania wyznawców prawosáawia, 
judaizmu, katolików i protestantów na partie chadeckie. Trudno to interpretowaü 
inaczej niĪ jako Ğwiadectwo chrzeĞcijaĔskiego rodowodu i wspólnego systemu war-
toĞci6. Protestanci i wyznawcy religii judaistycznej byli równieĪ nadreprezentowani 
w elektoracie partii konserwatywnych, a judaizm dodatkowo áączyá siĊ z mniejszą 
skáonnoĞcią do gáosowania na liberaáów i socjaldemokratów. Nie wiemy, jak zaleĪ-
noĞci te ksztaátowaáy siĊ we wczeĞniejszym okresie, jednak nie moĪna zaprzeczyü, 
Īe w pierwszej dekadzie XXI wieku podziaáy na tle wyznaniowym, rozpatrywane 
z perspektywy globalizującej siĊ Europy, byáy pewnym wyznacznikiem preferencji 
wyborczych. 

Efekt „zacierania” przynaleĪnoĞci klasowej 
przez podziaáy religijno-wyznaniowe

Z punktu widzenia krystalizacji sceny politycznej najwaĪniejsze jest to, Īe po-
dziaáy na tle wyznaniowym mogáy siĊ staü czynnikiem rozmywającym ostroĞü po-
dziaáów klasowych. Byáoby tak, gdyby np. czĊĞü kierowników wyĪszego szczebla 
i specjalistów, naleĪących do KoĞcioáa katolickiego, gáosowaáa na partie chadeckie, 
a czĊĞü protestancka na partie liberalne. W celu przetestowania tej hipotezy posáu-
ĪyliĞmy siĊ wielopoziomowym modelem regresji wielomianowej ze zmiennymi 
uwzglĊdniającymi moĪliwe interakcje tych wyznaĔ z przynaleĪnoĞcią klasową. 

6 W przypadku Izraela do partii chadeckich zaliczane byáy judaistyczne ugrupowania religijne. 
Wskazywanie na wpáyw chrzeĞcijaĔskiego rodowodu wydaje siĊ uzasadnione, aczkolwiek w przy-
padku Izraela ma on oczywiĞcie podáoĪe judaistyczne.
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Wyniki tej analizy dla zmiennych interakcyjnych przedstawione są w tabeli 12. 
Zamieszczone w niej wielkoĞci wspóáczynników regresji informują o czĊstoĞci gáo-
sowania na okreĞlone partie polityczne w zaleĪnoĞci od skrzyĪowania przynaleĪno-
Ğci klasowej z podziaáami religijnymi ze wzglĊdu na: osoby niewierzące, katolików, 
protestantów i czáonków innych religii (ze wzglĊdów obliczeniowych wyodrĊbnili-
Ğmy tylko dwa wyznania, które są reprezentowane najliczniej). Kategorią referencyj-
ną są tu niewierzący robotnicy niewykwalifi kowani.

Tabela 12.  Efekty interakcji przynaleĪnoĞci klasowej i religii dla gáosowania na okreĞlone 
rodziny partyjne (ilorazy szans)

Rodzina partyjna/klasa

Niewierzący Katolicy Protestanci Inne religie
2002 2010 2002 2010 2002 2010 2002 2010

Komuni-
styczne

wyĪsi kierownicy i specjaliĞci 1,91 1,85 0,36 0,37
pozostali pracownicy umysáowi 2,03 1,63 0,51 0,77 0,33
wáaĞciciele fi rm 0,63 0,32 - - 4,17
robotnicy wykwalifi kowani 1,72
rolnicy
robotnicy niewykwalifi kowani odn. odn. 0,37 0,42

Ekolo-
giczne

wyĪsi kierownicy i specjaliĞci 3,78 5,30 -
pozostali pracownicy umysáowi 2,43 2,42 3,24 -
wáaĞciciele fi rm 2,04 - - -
robotnicy wykwalifi kowani - -
rolnicy - - - - - -
robotnicy niewykwalifi kowani odn. odn. 0,42 0,29 -

Socjalde-
mokrat.

wyĪsi kierownicy i specjaliĞci 1,80 2,30 0,74
pozostali pracownicy umysáowi 1,55 1,72 0,75 0,73 0,74
wáaĞciciele fi rm 0,48
robotnicy wykwalifi kowani 1,18
rolnicy 0,61 0,57 2,90 2,96
robotnicy niewykwalifi kowani odn. odn.

Liberalne wyĪsi kierownicy i specjaliĞci 4,54 4,85 -
pozostali pracownicy umysáowi 2,42 2,75 0,49 0,40
wáaĞciciele fi rm 2,40 2,09 1,87 - -
robotnicy wykwalifi kowani 1,32 0,65 1,36 - -
rolnicy - -
robotnicy niewykwalifi kowani - - 0,25 -

Chadec-
kie

wyĪsi kierownicy i specjaliĞci 2,15 2,87 0,55
pozostali pracownicy umysáowi 1,93 1,72 1,45 1,98
wáaĞciciele fi rm 2,43 2,01 0,45 0,57
robotnicy wykwalifi kowani 1,71
rolnicy 2,03
robotnicy niewykwalifi kowani odn. odn. 1,81 2,64 2,52 2,75
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Konser-
watywne

wyĪsi kierownicy i specjaliĞci 3,66 3,51 0,57
pozostali pracownicy umysáowi 2,48 1,85 0,58 0,66
wáaĞciciele fi rm 2,74 2,24 0,51 0,22 0,43
robotnicy wykwalifi kowani 1,34 0,71 0,52
rolnicy 0,22 0,20
robotnicy niewykwalifi kowani odn. odn. 2,09

Nacjona-
listyczne

wyĪsi kierownicy i specjaliĞci - - - -
pozostali pracownicy umysáowi 1,84 0,57 2,31 0,28 -
wáaĞciciele fi rm 1,72 0,56 3,68 - - 2,91
robotnicy wykwalifi kowani 0,36 1,96 -
rolnicy - - - - -
robotnicy niewykwalifi kowani odn. odn. 0,26 0,38 -

Cháop-
skie

wyĪsi kierownicy i specjaliĞci 2,57 - -
pozostali pracownicy umysáowi 1,68 - -
wáaĞciciele fi rm 2,25 - -
robotnicy wykwalifi kowani 1,68 0,53 - -
rolnicy 6,02 4,95 - -
robotnicy niewykwalifi kowani odn. odn. 5,48 5,85 - -

Podano wyáącznie wartoĞci wspóáczynników istotnych na poziomie istotnoĞci �0,05.
- w danej kategorii znalazáo siĊ mniej niĪ 5 osób, interpretacja wartoĞci wspóáczynnika nie ma wiĊc sensu.
Kategorią referencyjną dla „religii” są niewierzący, a dla „przynaleĪnoĞci klasowej” – robotnicy niewy-
kwalifi kowani.

Hipoteza o roli zróĪnicowania religijnego jako czynnika rozmywającego struk-
tury klasowe uzyskuje pewne potwierdzenie, chociaĪ dokonywaáo siĊ to gáównie 
w aspekcie podziaáu na osoby wierzące i niewierzące, niĪ przynaleĪnoĞci do okre-
Ğlonego wyznania. JeĪeli chodzi o kierowników wyĪszego szczebla i specjalistów, to 
w 2002 roku niewierzący czáonkowie tej kategorii mieli, w stosunku do niewierzą-
cych robotników niewykwalifi kowanych, 4,54 razy wiĊksze szanse gáosowania na 
partie liberalne, 3,78 wiĊksze na partie ekologiczne i 3,66 na partie konserwatywne. 
Sáabiej róĪnicowaáa ich przynaleĪnoĞü do KoĞcioáa katolickiego – obniĪając szanse 
gáosowania na partie konserwatywne 1,75 razy (1/0,57), obniĪając teĪ, w 2002 roku, 
szanse gáosowania na partie socjaldemokratyczne (1,35) i komunistyczne (w gra-
nicach 2,7–2,8 w latach 2002–2010) – natomiast czynnikami bez znaczenia byáy 
protestantyzm i przynaleĪnoĞü do innych religii. 

PrawidáowoĞci te rysowaáy siĊ równieĪ w przypadku niĪszych pracowników 
umysáowych, wáaĞcicieli i rolników. Podziaá na osoby wierzące i niewierzące byá 
najsilniejszym czynnikiem wewnĊtrznego zróĪnicowania pracowników umysáowych 
w odniesieniu do gáosowania na wiĊkszoĞü analizowanych tu partii z wyjątkiem par-
tii chadeckich i nacjonalistycznych. W 2010 roku stosunkowo najwiĊksze szanse 
gáosowania na partie chadeckie mieli pracownicy umysáowi wyznania protestanckie-
go (1,98), a na nacjonalistyczne – pracownicy umysáowi, bĊdący katolikami (2,31). 
Katolicyzm zwiĊkszaá równieĪ poparcie dla partii nacjonalistycznych wĞród wáa-
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Ğcicieli (3,68), a z kolei wáaĞciciele wyznania protestanckiego udzielali relatywnie 
sáabszego poparcia partiom socjaldemokratycznym (0,48). W przypadku rolników 
prawidáowoĞci te dochodzą do gáosu w postaci kilkakrotnie wiĊkszych szans gáoso-
wania kategorii osób niewierzących (6,02–4,95) na partie cháopskie i stosunkowo 
sáabszego gáosowania na partie socjaldemokratyczne (0,61–0,57). 

Wynika stąd, Īe podziaáy religijne mogą byü czynnikiem zacierającym wyrazi-
stoĞü struktury klasowej, równoczeĞnie jednak nic nie wskazuje na nasilenie siĊ tej 
tendencji w latach 2002–2010. ZaleĪnoĞci te pozostawaáy stabilne, mimo Īe w kra-
jach europejskich byá to okres burzliwy, obfi tujący w nowe elementy, których efek-
tem mogáo byü rozmycie siĊ preferencji wyborczych. Ksztaátowanie siĊ podziaáów 
religijnych w ramach segmentów klasowych wydaje siĊ ogólniejszą prawidáowoĞcią 
i nie wydaje siĊ ono szczególną wáaĞciwoĞcią pierwszych lat XXI stulecia. Wedáug 
identycznego schematu przeprowadziliĞmy testy dla interakcji miĊdzy przynaleĪno-
Ğcią klasową a statusem imigranta i wiekiem. Nie zamieszczamy ich tu, poniewaĪ 
okazaáy siĊ one nieistotne statystycznie i rysowaáy siĊ sáabo.

Wnioski

Przedstawione tu ustalenia sytuują nas raczej po stronie przeciwników tezy o ma-
lejącej konsolidacji preferencji wyborczych. RozpatrywaliĞmy ją z perspektywy siáy 
usytuowania tych postaw w strukturze spoáecznej, trzeba przyznaü, Īe dla stosun-
kowo krótkiego okresu 2002–2010. Chodziáo o sprawdzenie, czy wystĊpują jakieĞ 
oznaki zanikania wpáywu przynaleĪnoĞci klasowej na postawy wyborcze. Czy zwią-
zek ten staje siĊ sáabszy i w jakim stopniu zacierany jest przez podziaáy związane 
z wiekiem, religią i rosnącym napáywem imigrantów? 

Nic nie wskazuje, Īeby w latach 2002–2010 miaáo miejsce zanikanie wpáywu 
klasy spoáecznej na preferencje wyborcze. Wprawdzie przynaleĪnoĞü klasowa jest 
stosunkowo sáabym wyznacznikiem tych postaw, jednak jeszcze sáabiej rysuje siĊ 
wpáyw wyznania religijnego, imigracji i wieku, utoĪsamianych z wyznacznikami 
„nowych” podziaáów spoáecznych, rozmywających tradycyjne identyfi kacje wybor-
cze. 

Nie stwierdziliĞmy teĪ Īadnych oznak tendencji do zacierania wpáywu przy-
naleĪnoĞci klasowej przez podziaáy związane z religią. Zgodnie z oczekiwaniami, 
czáonkowie tych samych klas wyraĪają poparcie dla róĪnych partii, w zaleĪnoĞci 
od rodzaju wyznania, co wskazywaáoby na obecnoĞü efektu „rozmycia”. Byliby-
Ğmy jednak skáonni uwaĪaü, Īe nie jest to nowa tendencja, a w latach 2002–2010 
zaleĪnoĞci te byáy na ogóá stabilne. ĩadne tendencje nie uwidoczniáy siĊ równieĪ 
w odniesieniu rozmywania efektu przynaleĪnoĞci klasowej przez podziaáy na tle 
imigracji i wieku. 

Wyniki naszej analizy prowadzą do wniosku, Īe systemy polityczne mają raczej 
stabilne oparcie w strukturze spoáecznej. Nowe zjawiska nie dezintegrują, ani nie 
wypierają tradycyjnych podziaáów, dopeániając je – co najwyĪej – przez nowe.
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An Empirical Test of the Hypothesis Regarding Weakening Crystallization 
of Party Systems 

Summary

There are many arguments for the thesis according to which political views become 
“separated” from social structure, but there is also substantial evidence that the relation between 
them continues to exist and is not changing signifi cantly over time. We refer to certain aspects 
of this process,  using European Social Survey data of the years 2002-2010. The subject of our 
analysis is strength of the relation between voters’ preferences and electoral participation on 
the one hand and age, religion, immigration status and position in social hierarchy on the other 
in several countries in the indicated period. Our analysis results in the conclusion that political 
systems have a rather stable footing in social structure. In particular, there is no indication that in 
the years 2002-2010 the impact of social class on voters’ preferences was diminishing. Although 
class position is a relatively weak indicator of voters’ attitude, but the infl uence of religion, 
immigration and age is weaker still, even though these are taken to be the indicators of “new” 
social divisions, which supposedly blur traditional voting identities. 

Keywords: class voting; social stratifi cation; post-communism; death of classes.




