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DYSFUNKCJE DYSKURSU WOKÓà APATII POLITYCZNEJ W POLSCE

Niski poziom partycypacji Polaków w Īyciu politycznym jest problemem, który posiada 
bogatą literaturĊ. Na przestrzeni dwudziestu lat powstaáo wiele studiów, które opisują to zja-
wisko jako specyfi kĊ (exceptionalism) kultury politycznej i mentalnoĞci polskiego spoáeczeĔ-
stwa. Artykuá stanowi przegląd i krytyczną analizĊ stanu refl eksji badawczej. Koncentruje 
siĊ ona na semantyce tej refl eksji, kwestiach jĊzyka i terminologii stosowanej przez polskich 
autorów. 

Gáówna teza brzmi: dyskurs nad biernoĞcią Polaków w roli obywateli jest dysfunkcją 
sfery publicznej. Jego cechy (genetyzm, eklektyzm koncepcji i pojĊü, niekonkluzywnoĞü) nie 
dają podstaw do formuáowania rekomendacji praktycznych.

Gáówne pojĊcia: apatia polityczna; partycypacja polityczna i obywatelska; spoáeczeĔstwo 
obywatelskie; zasoby i koszty partycypacji.

Problematyka niskiego poziomu korzystania z otwartych po 1989 roku moĪli-
woĞci uczestnictwa w Īyciu publicznym stale przyciąga uwagĊ badaczy socjopoli-
tycznej rzeczywistoĞci. Odniesienia do tego problemu stanowią juĪ rytualny wątek 
diagnoz stanu polskiej demokracji (np. Mokrzycki i in. 2002; MariaĔski red. 2002; 
DomaĔski i Rychard red. 2010). Na mocy zgodnie akceptowanej konwencji przyjĊto, 
Īe rozmiary aktywnoĞci są miarą spoáecznego zakorzenienia i legitymizacji nowego 
porządku. Dają zarazem wgląd w obywatelskoĞü praktykującego demokracjĊ spoáe-
czeĔstwa. ĝwiadomoĞü problemu i jego wagi wydaje siĊ powszechna. Jej wyrazem 
jest wieloĞü analiz, komentarzy i interpretacji, jakie powstaáy przez dwadzieĞcia lat. 
Tworzą one – przynajmniej implicite – dyskurs wokóá związków pomiĊdzy aktyw-
noĞcią i kondycją sfery publicznej. Obraz, jaki wyáania siĊ z obserwacji i danych 
empirycznych, sprawia, Īe jest to dyskusja zogniskowana na jej iloĞciowych i jako-
Ğciowych defi cytach, zjawiskach biernoĞci i apatii Polaków w roli obywateli. Zgro-
madzona przez dwie dekady wiedza prowokuje do prób jej bilansu. 

Zamierzając przeprowadziü krytyczny przegląd dorobku dotychczasowych stu-
diów naleĪy rozróĪniü dwie páaszczyzny dyskursu, empiryczną i metateoretyczną. 
Pierwsza obejmuje wiedzĊ o skali, formach i przyczynach zjawiska. Druga dotyczy 
rezultatów tej wiedzy, jasnoĞci i konkluzywnoĞci formuáowanych wniosków. Pro-
wadzi ona do pytaĔ o efektywnoĞü rozpoznania problemu uznawanego za waĪny 
przede wszystkim ze wzglĊdu na swoje praktyczne konsekwencje. Prezentowane 
rozwaĪania lokują siĊ na tej drugiej páaszczyĨnie. Ich celem jest wskazanie poznaw-
czych ograniczeĔ dyskursu. Mają one równieĪ charakter pojĊciowy. Termin apatia 
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polityczna wydaje siĊ dobrą ilustracją stawianej tutaj kwestii. CzĊstoĞü jego przywo-
áaĔ, a zarazem nieostroĞü jego sensów, pokazuje niewspóámiernoĞü miĊdzy zgodą co 
do waĪnoĞci pewnych zjawisk a wysiákiem wkáadanym w ich oznaczenie. Opinia, Īe 
biernoĞü obywateli stanowi dysfunkcjĊ áadu demokratycznego nie bywa raczej kwe-
stionowana. Bardziej interesujące wydaje siĊ rozwaĪenie tezy, Īe taką dysfunkcją 
moĪe byü równieĪ sposób jej diagnozowania.

Pierwsza czĊĞü artykuáu zawiera syntetyczny opis ewolucji refl eksji nad poli-
tyczną i obywatelską partycypacją Polaków. Stanowi on przesáankĊ prezentowanej 
w kolejnym punkcie oceny diagnostycznej uĪytecznoĞci pojĊcia apatii politycznej. 
W czĊĞci trzeciej przedstawione są cechy dyskursu badawczego, które – jak moĪ-
na sądziü – limitują moĪliwoĞü rozwiązania dylematów, jakie są w nim stawiane. 
Wnioski wyprowadzone z rekonstrukcji stanu badaĔ sáuĪą zarysowaniu konturów 
modelu analitycznego otwierającego perspektywĊ ewaluacji oznaczonych mianem 
apatii politycznej zjawisk.

Kierunki refl eksji wokóá biernoĞci politycznej w Polsce

Dyskusji nad kondycją sfery publicznej od początku procesu wyáaniania siĊ de-
mokratycznych reguá jej organizacji towarzyszyá niepokój co do stanu obywatelskich 
kompetencji Polaków (Bauman 1990; Tarkowska i Tarkowski 1990; OgrodziĔski 
1991; por. Szacki 1994). Przewidywania analityków specyfi ki – „niedojrzaáoĞci” – 
polskiego spoáeczeĔstwa obywatelskiego szybko znalazáy potwierdzenie. Wzrost ak-
tywnoĞci polityczno-obywatelskiej, towarzyszący przeáomowi ustrojowemu i pierw-
szej jeszcze „euforycznej” fazie transformacji okazaá siĊ mieü przejĞciowy charakter 
(Ekiert 1994; Lewenstein 1999). Ksztaátowanie siĊ demokratycznych reguá dziaáania 
áadu spoáecznego nie spowodowaáo zmiany postaw wobec udziaáu w – juĪ wolnej 
od kurateli paĔstwa – sferze publicznej. Tendencje zmian miaáy wrĊcz odwrotny od 
oczekiwaĔ kierunek (Ekiert 2000). Wskazywaáy na obniĪanie siĊ poziomu obywa-
telskich zaangaĪowaĔ i – co najbardziej zaskakujące – rosnące poczucie politycznej 
alienacji1.

Podejmujący ten problem badacze zwracali uwagĊ, Īe swoisty kryzys partycy-
pacji objąá praktycznie wszystkie jej formy; zarówno te sáuĪące korzystaniu z pod-
miotowoĞci politycznej, jak i te mające oddolnie inicjowany – [cywilny] – charakter 
(Grabowska i in. 2001: 145). Punkt wyjĞcia i inspiracjĊ wiĊkszoĞci diagnoz stano-
wiáa zazwyczaj wysoka absencja w wyborach oraz innych dostĊpnych obywatelom 
moĪliwoĞciach wywierania wpáywu politycznego. W poáączeniu z wynikami badaĔ 
opinii publicznej dawaáa ona asumpt do twierdzenia, Īe „gáĊbokie wycofanie siĊ 
spoáeczeĔstwa ze sfery polityki jest z pewnoĞcią jednym z najbardziej znamiennych 
rysów procesu postkomunistycznej transformacji” (Miszalska 1996a: 131). Podob-
nie mocne sądy formuáowano oceniając skutki, jakie ten proces rodziá w sferze trak-

1 Badania Krzysztofa Korzeniowskiego pokazywaáy, Īe poczucie alienacji politycznej w 1993 
roku osiągnĊáo rozmiary wyĪsze niĪ rejestrowane w ostatnich latach istnienia PRL (Korzeniowski 
1993; por. Korzeniowski 1999).



DYSFUNKCJE DYSKURSU WOKÓà APATII POLITYCZNEJ W POLSCE 175

towanej dotąd jako przejaw siáy czy potencjaáu polskiej civility. Charakterystyczna 
moĪe byü tu wypowiedĨ Edmunda Mokrzyckiego, Īe uosobione w ruchu Solidar-
noĞci dąĪenia do podmiotowoĞci i samorządnoĞci nie przetrwaáy systemu, który je 
zrodziá: „Upadek komunizmu przyniósá […] báyskawiczną, lawinową, dezintegracjĊ 
caáego syndromu polskiego spoáeczeĔstwa obywatelskiego, w kaĪdym z podstawo-
wych znaczeĔ tego terminu” (2001: 144; por. GliĔski i Palska 1997).

Tego rodzaju diagnozy wydają siĊ reprezentatywne dla rozlegáego nurtu polskiej 
socjologii transformacji. Rozwijaáy one spostrzeĪenia autorów opisujących psy-
cho-spoáeczne skutki radykalnych zmian systemowych. To w tym kontekĞcie upo-
wszechniáa siĊ w jĊzyku diagnoz socjologicznych skáonnoĞü do czerpania z innego 
dyscyplinowo sáownika. Reakcje Polaków na zmianĊ opisywano w kategoriach stre-
su, nerwicy, frustracji, traumy czy – syntetyzującej te okreĞlenia – formule szoku 
transformacji. Te zapoĪyczenia sáuĪyáy uwypukleniu konsekwencji, jakie dla „samo-
poczucia zbiorowego” Polaków rodziáo zerwanie ciągáoĞci pomiĊdzy starymi i no-
wymi reguáami funkcjonowania áadu spoáecznego (DomaĔski i in. 1993; Miszalska 
1996b; Sztompka 1997). W tej samej kategorii znalazáo siĊ pojĊcie apatii politycznej. 
Jego adaptacja miaáa ewidentnie intuicyjny charakter. Przywoáywano je w poczuciu 
unikalnoĞci problemów stwarzanych przez pokomunistyczne zmiany systemowe. 
Bezprecedensowy walor tych procesów mógá byü usprawiedliwieniem pojĊciowej 
improwizacji. Jednak sprzyjając dostrzeĪeniu fenomenu apatii politycznej, kontekst 
„transformacyjnej” anomii (resp. traumy) zawĊĪaá jednoczeĞnie sens tego pojĊcia do 
opisu problemów adaptowania siĊ Polaków do nowego porządku. Ilustrowaáo ono 
nastroje rozczarowania i zagubienia mogące sprzyjaü wycofywaniu siĊ jednostek ze 
sfery publicznych zaangaĪowaĔ (Chmara 1998; Sztompka 2001). 

ZmianĊ trybu diagnozowania stanu partycypacji Polaków spowodowaáo ustale-
nie siĊ jej wskaĨników na niskim w Ğwietle oczekiwaĔ i porównaĔ poziomie. Fakt 
ten podwaĪyá przyjmowaną początkowo hipotezĊ racjonalizującą rozmiary politycz-
no-obywatelskiej biernoĞci w kategoriach reakcji na wysokie koszty przejĞcia do 
„rynku i demokracji” (Offe 1992). Z perspektywy dekady przemian uzasadniony 
stawaá siĊ sąd mówiący, Īe defi cyty obywatelskoĞci mają w Polsce charakter struk-
turalny, a jej „niedojrzaáoĞü” jest rodzajem stanu, a nie zaĞ procesem wynikającym 
z máodego rodowodu demokracji (Zióákowski 2001; Mokrzycki i in. 2002). Brak 
objawów reorientacji postaw wobec polityki, dostĊpny poznawczo choüby na skutek 
bujnego rozwoju dotyczących tej kwestii badaĔ sondaĪowych, rodziá koniecznoĞü 
innej interpretacji problemu. Skáaniaá do refl eksji nad tymi przyczynami biernoĞci, 
które lokują siĊ w sferze kulturowo utrwalonych nawyków, postaw i cech mentalno-
Ğci spoáecznej. Ich znaczenie dostrzegano oczywiĞcie juĪ wczeĞniej (np. Kurczew-
ska i in. 1993; Zióákowski i in. 1994). Byáy rozpatrywane jako jeden z elementów 
ksztaátujących stosunek do reguá i instytucji nowego áadu. Z upáywem czasu nabiera-
áy waloru swoistej zmiennej niezaleĪnej mogącej objaĞniaü, dlaczego behawioralny 
korelat tych nastawieĔ stanowi – wciąĪ – biernoĞü. Jak konstatowaáa Krystyna Skar-
ĪyĔska: „nie tyle iloĞciowa biernoĞü czy aktywnoĞü polityczna jest specyfi czną cechą 
wspóáczesnych Polaków, ile raczej specyfi czny jest nasz sposób myĞlenia o polityce 
i motywacja politycznego zaangaĪowania” (1999: 41; por. Marody 1999). 
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Czas mijający od momentu kumulacji problemów przystosowawczych wydaje 
siĊ znaczący. Pozwoliá na zgromadzenie materiaáu empirycznego i weryfi kacjĊ tezy 
mówiącej o odmiennoĞci polskich wzorów partycypacji. Dane porównawcze poka-
zywaáy, Īe Ğredni poziom frekwencji wyborczej byá w Polsce regularnie – w latach 
dziewiĊüdziesiątych ubiegáego wieku – o kilkanaĞcie punktów procentowych niĪszy 
niĪ w innych paĔstwach Ğrodkowoeuropejskich2. W tym kontekĞcie widoczna staje 
siĊ zasadnoĞü pytania: „Dlaczego to wáaĞnie w Polsce, kraju najbardziej zlibera-
lizowanego i zdemokratyzowanego reĪimu komunistycznego, najpowszechniejsza 
procedura demokracji przedstawicielskiej cieszy siĊ tak niskim zainteresowaniem 
przechodzącego proces transformacji spoáeczeĔstwa” (CzeĞnik 2005: 232). Pytanie 
to odgrywaáo w dyskursie rolĊ wątku przewodniego. Do dzisiaj inspiruje stawiane 
w jego ramach hipotezy. Poszukując odpowiedzi, Mikoáaj CzeĞnik odwoáaá siĊ do 
roli trudnych w defi niowaniu i pomiarze czynników kulturowych3. Wskazaá bowiem 
na istnienie „wyuczonej”, zakorzenionej w doĞwiadczeniu Polaków strategii „bojko-
tu” nielegitymizowanego czy nieakceptowanego systemu (CzeĞnik 2005: 238–239; 
por. Miszalska 1996a). NiezaleĪnie od kwestii mocy wyjaĞniającej tej hipotezy, 
moĪe stanowiü ona ilustracjĊ kulturowego zwrotu w studiach wokóá partycypacji 
Polaków. W tym nurcie lokują siĊ rozwaĪania Mirosáawy Marody, Anity Miszal-
skiej, Krystyny SkarĪyĔskiej czy Piotra Sztompki. àączy je przekonanie o istnieniu 
utrwalonych w mentalnoĞci spoáecznej wzorów odnoszenia siĊ do polityki i insty-
tucji sfery „ofi cjalnej”. Sposób ich postrzegania i oceniania uznawany jest za przy-
czynĊ utrzymywania siĊ w Polsce postaw pasywnych, które roli obywateli nadają 
reaktywny charakter. Reprodukują one poczucie braku podmiotowoĞci, niskiej sku-
tecznoĞci wáasnych dziaáaĔ. Ramy tego opracowania pozwalają jedynie zauwaĪyü, 
Īe wzmiankowana wykáadnia przyjmowana jest równieĪ przez analityków tego, co 
Antoni Suáek nazywa penurią spoáeczeĔstwa obywatelskiego w Polsce (2009: 25). 
Badacze form samoorganizacji spoáecznej w strukturach tzw. trzeciego sektora do-
strzegają podobne Ĩródáa ich záej kondycji. W sumarycznej ocenie Piotra GliĔskiego: 
„potĊĪną barierą rozwoju aktywnoĞci obywatelskiej jest ogólny stan ĞwiadomoĞci 
spoáeczeĔstwa polskiego […] jest to ĞwiadomoĞü raczej anty- niĪ proobywatelska” 
(2004: 139; por. Herbst 2005). 

Przesáanki tych diagnoz sugerują, Īe niesprzyjające uczestnictwu postawy wobec 
sfery publicznej są wytworem doĞwiadczeĔ historycznych polskiego spoáeczeĔstwa 
(zob. Raciborski 2011: 145–155)4. W Ğwietle tego zaáoĪenia wyjaĞnieniem wspóá-
czesnych zachowaĔ stają siĊ rozmaicie nazywane elementy ĞwiadomoĞci (lub men-
talnoĞci) spoáecznej; cechy „stylu moralnego” Polaków albo ich kulturowego „wy-

2 Wedáug danych CzeĞnika uĞredniony wskaĨnik frekwencji (dla wyborów parlamentarnych) tyl-
ko w Polsce nie przekraczaá poáowy elektoratu (45,89%). Najbardziej zbliĪony byá na Litwie (58%), a 
w przypadku liderów tego zestawienia róĪnica byáa juĪ skokowa: Sáowacja 82%, Czechy 78%, àotwa 
76% (CzeĞnik 2007: 100).

3 Z duĪą rezerwą są one traktowane przez klasyczny paradygmat metod analizy zachowaĔ wybor-
czych (zob. Markowski 1993; Raciborski 1997).

4 Raciborski przyznaje jednak, Īe wyjaĞnienia tego rodzaju mają przewaĪnie spekulatywny cha-
rakter.
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posaĪenia” – defi cyty w zakresie nawyków i kompetencji obywatelskich. Nigdy nie 
podejmowano jednak próby integracji proponowanych hipotez interpretacyjnych. 
Sugestie dotyczące natury zjawisk biernoĞci, polityczno-obywatelskiego absente-
izmu czy wycofania miaáy zwykle kontekstowy i autorski walor. MnoĪą one czynni-
ki, z których kaĪdy „wyjaĞnia czĊĞü tego skomplikowanego eksplanandum” (Suáek 
2009: 25). Wydaje siĊ jednoczeĞnie, Īe konceptualno-terminologiczny pluralizm 
kryje ustalenia nacechowane wysokim stopniem zgodnoĞci. Ocena tego, czy istnieje 
moĪliwoĞü uzgodnienia formuáowanych stanowisk pozostaje kwestią – nieobecnej 
w polskim dyskursie – dyskusji. 

WzglĊdna trwaáoĞü objawów kryzysu partycypacji odsáoniáa jeszcze jeden wy-
miar problemu partycypacji. Inspirowaáa hipotezĊ związku zachodzącego pomiĊdzy 
niską aktywnoĞcią obywateli i defektami dziaáania instytucji nowego systemu. Jej 
mocnym wsparciem byáy dane, pokazujące wysoki poziom niezadowolenia z funk-
cjonowania polskiego wariantu demokracji (Zióákowski i in. 1994; Reykowski 
2005). Ten pogląd przybieraá postaü popularnych tez interpretujących rozmiary bier-
noĞci jako przejaw bojkotu czy swoistego votum nieufnoĞci wyraĪanego wobec elit 
odpowiadających za niską – w poczuciu spoáecznym – efektywnoĞü instytucji nowe-
go porządku. Tego rodzaju interpretacja wnosiáa istotną zmianĊ akcentów. Rozmia-
ry politycznej biernoĞci uznaje siĊ tutaj za objaw problemu, którego Ĩródáa istnieją 
w zewnĊtrznej wzglĊdem postaw rzeczywistoĞci. Dochodzi tu do gáosu przekonanie, 
Īe to pewne cechy organizacji i dziaáania sfery publicznej nie sprzyjają mobilizacji 
spoáecznej aktywnoĞci, rodzą zniechĊcenie i apatiĊ obywateli. W tym trybie wskazy-
wano np. na autorytatywny („odgórny”) sposób przeprowadzania w Polsce gáównych 
reform systemowych. Zjawisko odrodzenia siĊ w ĞwiadomoĞci spoáecznej Polaków 
podziaáu na sferĊ prywatną i ofi cjalną, symbolizowanego przez schemat percepcyjny 
„My – Oni”, naleĪy do najczĊĞciej przywoáywanych konsekwencji (Marody 1999). 
Skala powszechnie odczuwanych uáomnoĞci polskiej klasy politycznej nadaje takiej 
wykáadni znamiona oczywistoĞci. Jej obiegowy niemal walor nie zmienia wraĪenia, 
Īe otwiera ono waĪny kierunek analiz. Ich rozwiniĊcie wymagaáoby namysáu nad 
relacjami zachodzącymi pomiĊdzy ĞwiadomoĞcią spoáeczną a wáasnoĞciami dzia-
áania systemu politycznego. Wyniki badaĔ dają w ten záoĪony i trudny poznawczo 
problem, jedynie cząstkowy wgląd. Dotychczasowa refl eksja nie uprawnia do oceny 
zachodzących tutaj zaleĪnoĞci. Wysokie niezadowolenie Polaków z jakoĞci dziaáa-
nia systemu politycznego jest oczywiĞcie faktem. MoĪe ono – czĊĞciowo – obja-
Ğniaü zniechĊcenie do polityki oraz absencjĊ w wyborach (CzeĞnik 2007: 209–212). 
Jednak w niewielkim stopniu umoĪliwia racjonalizacjĊ wycofania z przestrzeni 
obywatelskich zaangaĪowaĔ oraz zaniechanie czynnej kontestacji nieakceptowa-
nej rzeczywistoĞci (Ekiert 2000). Niezadowolenie nie musi prowadziü do biernoĞci, 
powinno – przy speánieniu pewnych warunków – mobilizowaü. WaĪne jako argu-
ment krytyczny są ustalenia pokazujące, Īe polskich absencjonistów nie wyróĪnia 
bynajmniej wyĪszy niĪ w przypadku ogóáu wyborców krytycyzm wobec polityki 
(McManus-CzubiĔska i Miller 2004: 270). W wiĊkszym stopniu wyróĪnia ich ni-
skie zainteresowanie polityką oraz wysoki poziom nieufnoĞci – alienacji spoáecznej 
(tamĪe; por. Markowski 1992; 1993). Istnieją przesáanki by sądziü, Īe niezadowo-
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lenie z elit i instytucji systemu oraz deklaracje mówiące o braku poczucia wpáywu 
stanowią jedynie subiektywne uzasadnienie wáasnej pasywnoĞci. MoĪe mieü ona sta-
tus ugruntowanej postawy dostarczającej schematu percepcji Ğwiata polityki, który 
z góry zakáada niewielki sens wáasnych zaangaĪowaĔ (Miszalska 1996a). Rysuje siĊ 
koniecznoĞü odpowiedzi na pytanie: czy bierni obywatele są w ogóle zainteresowani 
polityką, sferą publiczną i w niej partycypowaniem? Dotyczy ono mechanizmów 
wiąĪących dostĊpne obserwacji i mierzeniu zachowania z poznawczo-emocjonalny-
mi komponentami postaw obywateli. PojĊcie apatii wydaje siĊ stwarzaü interesujące 
moĪliwoĞci rozpoznania mechanizmów powstawania alienacji politycznej Polaków 
i zróĪnicowania jej form. 

Status pojĊcia apatii politycznej

W studiach podejmujących problematykĊ niskiej partycypacji Polaków nie usta-
liá siĊ nigdy wzglĊdnie choüby jednolity kanon leksykalny. Autorzy posáugują siĊ 
wiązką bliskoznacznych okreĞleĔ: biernoĞü, pasywnoĞü („pasywizm”), obojĊtnoĞü, 
apatia („wycofanie”) lub formuá opisowych mówiących o kryzysie, erozji („atrofi i”) 
uczestnictwa, „dewiacyjnym poziomie biernoĞci politycznej”. Odnoszą siĊ one do 
rozlegáego syndromu postaw i zachowaĔ mających záoĪone (mentalne, psycho-spo-
áeczne, kulturowe) podáoĪe. Sposób ich oznaczania komplikuje fakt, Īe czĊĞü autorów 
sprowadza problem do sfery jego politycznych objawów, w praktyce – absencji wy-
borczej. Inni lokują go w kontekĞcie pytaĔ o bariery rozwoju spoáeczeĔstwa obywa-
telskiego. Ta dwoistoĞü wydaje siĊ juĪ – byü moĪe – nieusuwalna. Wynika z rosnącej 
specjalizacji perspektyw badawczych. Utrudnia ona jednak komunikacjĊ pomiĊdzy 
analitykami zachowaĔ wyborczych a autorami podejmującymi problematykĊ postaw 
czy mentalnoĞci Polaków. RzadkoĞü wzajemnych odniesieĔ jest znaczącą cechą dys-
kursu. Jego materiĊ tworzą równolegle rozwijane wątki, diagnozy zróĪnicowane pod 
wzglĊdem stopnia ogólnoĞci i aspektu, w jakim analizowana jest biernoĞü Polaków. 

Wzmiankowany stan rzeczy ma wpáyw na klarownoĞü prezentowanych stano-
wisk i moĪliwoĞü ich syntezy. Wyznacza on tryb, w jakim na potrzeby tego studium 
rozumieü naleĪy pojĊcie apatii politycznej. Ma ona charakter kategorii zbiorczej, 
nazywającej z braku lepszych ekwiwalentów ów syndrom zjawisk objawiających 
siĊ w obu, politycznej i obywatelskiej, páaszczyznach partycypacji. Ekspozycja tego 
pojĊcia jest tutaj formą kompromisu poszukującego szans integracji wytworzonej 
juĪ wiedzy. Dotychczasowe doĞwiadczenia podpowiadają, Īe próba operacjonaliza-
cji terminu apatia polityczna, zapewne moĪliwa, nie byáaby poznawczo efektywna 
(Miszalska 1996a). Jednak nawet sáabo sprecyzowane pojĊcia bywają instruktywne 
w ujawnianiu wáasnoĞci Ğwiata spoáecznego oraz stylów ich interpretacji. Zawsze 
warto mieü na uwadze nominalistyczny punkt widzenia zakáadający, Īe pewne zjawi-
ska istnieją o tyle, o ile dysponujemy ich pojĊciami lub defi nicjami rzeczywistoĞci, 
w Ğwietle których stają siĊ one widoczne (zob. Sojak 2004). W roli narzĊdzia opisu 
polskiej rzeczywistoĞci pojemnoĞü znaczeĔ pojĊcia apatii politycznej bywaáa funk-
cjonalna. Nie próbowano jednak rozwijaü zawartej w jego semantyce idei związków 
pomiĊdzy emocjonalnymi i behawioralnymi komponentami tego rodzaju postaw. 
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Zarysowana sytuacja stanowi dobry powód by przywoáaü intelektualne Ĩródáa 
pojĊcia apatii politycznej. W tym przypadku mamy do czynienia z terminem dobrze 
osadzonym w pewnej, znaczącej tradycji interpretacyjnej. Obszerne rozwaĪania nad 
apatią polityczną wystĊpują w klasycznych swojego czasu studiach nad przemianami 
amerykaĔskiego spoáeczeĔstwa, autorstwa Charlesa W. Millsa (1965) i Davida Rie-
smana (1971). Obaj zwracali uwagĊ na to, Īe spadek motywacji do angaĪowania siĊ 
w dziaáania publiczne ma cechy koincydencji caáej gamy czynników: rozczarowania, 
poczucia utraty wpáywu, braku zainteresowania, „cynicznego” dystansu wobec akto-
rów demokratycznej polityki. NaleĪy zauwaĪyü, Īe opisując ten syndrom nastawieĔ 
nie utoĪsamiali go z biernoĞcią (absencją wyborczą). Nosiciele postaw apatii mogą 
praktykowaü konformistycznie, „zewnątrzsterownie” motywowane formy partycy-
pacji. Istotniejsza wydaje siĊ tutaj obserwacja, Īe czĊĞü obywateli postrzega swój 
udziaá w wyborach jako rodzaj rytuaáu, konwencji w niewielkim stopniu związanej 
z poczuciem i potrzebą wyraĪania obywatelskiej podmiotowoĞci (zob. Braud 1995). 
Póá wieku temu byá to nowy, noĞny w implikacje sposób racjonalizowania danych 
pokazujących stosunkowo wysoki i rosnący w spoáeczeĔstwie amerykaĔskim po-
ziom politycznego absenteizmu (Riesman i Glazer 1950; Dean 1960). Warto teĪ 
wspomnieü, Īe wykáadnia wiąĪąca rozmiary apatii z elitarystycznymi tendencjami 
ewolucji praktyk demokracji (Dye i Zeigler 1970), znalazáa siĊ w sporze z ujĊciami 
traktującymi przejawy apatii politycznej jako czynnik – obiektywnie – sprzyjający 
stabilizacji systemu politycznego (Almond i Verba 1963; Easton 1965). W polskim 
dyskursie odniesienia do tego sporu stanowią wyjątek (zob. Miszalska 1996a; Raci-
borski 2011).

SpostrzeĪenia polskich badaczy, pokazujące wspóáistnienie stanów frustracji, po-
litycznego zniechĊcenia i niskiej gotowoĞci do obywatelskich zaangaĪowaĔ wydają 
siĊ zbieĪne z intuicjami zawartymi w rozwaĪaniach Millsa i Riesmana. Próbowali 
opisaü za pomocą tego okreĞlenia specyfi czną kombinacjĊ emocji i nastawieĔ po-
znawczych powodujących, Īe nawet osoby dysponujące niezbĊdnymi do partycy-
pacji zasobami redukują swoje zaangaĪowanie do najbardziej konwencjonalnych 
jej form. Sygnalizowali, Īe ten kierunek ewolucji postaw ma podáoĪe w poczuciu 
bezalternatywnoĞci rzeczywistoĞci, rosnącej autonomii systemu politycznego wobec 
potrzeb i dziaáaĔ obywateli. Dopiero ten komponent táumaczyá w ich ujĊciu obywa-
telskie obojĊtnienie. WyraĨnie odróĪniali tĊ sytuacjĊ od biernoĞci charakteryzującej 
postawy polityczne nisko usytuowanych w strukturze spoáeczno-zawodowej, „mar-
ginalnych” kategorii spoáecznych (Riesman 1971: 226–229). Z perspektywy czasu 
moĪna uznaü te próby za nie do koĔca udane. Ich autorzy poruszali siĊ w obszarze 
rozlegáych, trudnych w dowodzeniu generalizacji socjopolitycznych. Ich zaáoĪeniem 
byáa koniecznoĞü ujmowania postaw w kontekĞcie wáaĞciwoĞci struktur tworzących 
ich instytucjonalne i spoáeczne „otoczenie” (np. systemu partyjnego, mass mediów). 
Apatią polityczną nazwali pewien typ adaptacji do przemian zachodzących w ich 
funkcjonowaniu. W tym sensie pojĊcie to dotyczyáo wáaĞnie problematyki relacji 
obywatele – sfera publiczna. Jest to jego zaletą, ale i podstawowym obciąĪeniem. 
W niewielkim stopniu sprawdza siĊ ono w badaniach empirycznych, lepiej jako ka-
tegoria opisu agregatywnie rozumianej kultury politycznej. Wykorzystanie walorów 
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pojĊcia apatii politycznej wymaga jego osadzenia w ramach koncepcji, która okre-
Ğlaáaby zasady przekáadu danych z poziomu mikro, opisujących cechy i zachowania 
jednostek, w obszar twierdzeĔ o wzorach i funkcjach postaw politycznych. Takiej 
ramy teoretycznej dostarcza skodyfi kowany przez Gabriela Almonda model badaĔ 
kultury politycznej (Almond i Verba 1963; Almond 1986; zob. Garlicki i Noga-Bo-
gomilski 2004). Wiele diagnoz wyjaĞniających niską partycypacjĊ Polaków mówi 
wáaĞnie o rozmaitych aspektach jej specyfi ki. Tymczasem kategoria kultury politycz-
nej wydaje siĊ w naszej refl eksji marginalizowana. Wypracowany przez Almonda 
i jego uczniów model oferuje nieĨle zweryfi kowany schemat analityczny. UmoĪ-
liwia on konstruowanie typologii postaw orientacji wobec systemu politycznego. 
Brak takiego typologicznego usytuowania obniĪa wartoĞü pojĊcia apatii politycznej, 
a brak poszukiwaĔ jakiejkolwiek typologii opisującej wzory postaw Polaków jest – 
jak moĪna sądziü – powaĪną sáaboĞcią caáego dyskursu. Próby podjĊte w studiach 
zespoáu Marka Zióákowskiego czy przez AnitĊ Miszalską nie znalazáy kontynuacji. 

Sens tych zastrzeĪeĔ wynika z obserwacji, Īe dostĊp do wyjaĞnienia specyfi ki 
mechanizmów angaĪowania siĊ Polaków w sferĊ publiczną ogranicza pozostawanie 
w ramach dualnych schematów bierni – aktywni, permanent non-voters – voters 
(Markowski 1992; McManus-CzubiĔska i Miller 2004). Mają one duĪą wartoĞü dla 
ustalenia podstawowych w perspektywie mikroanalitycznej korelatów partycypacji. 
Z drugiej strony, omijają potrzebĊ konfrontacji z faktem, Īe rozlegáą czĊĞü obywateli 
stanowią osoby lokujące siĊ pomiĊdzy tymi biegunami; np. wyborcy sporadyczni 
czy „konwencjonalni”. Formuáa apatii politycznej, juĪ w pozbawionych podstawy 
empirycznej intuicjach Millsa i Riesmana, stanowiáa próbĊ wypeánienia luki, jaką 
w socjologii polityki i badaniach wyborczych zrodziáa dominacja ujĊü behawio-
ralnych (zob. von Beyme 2005). Promując kategoriĊ kultury politycznej Almond, 
„behawioralista” z wyksztaácenia i warsztatu, rysowaá koncepcjĊ, w myĞl której 
zachowania naleĪy analizowaü jako emanacjĊ wzorów orientacji wobec áadu poli-
tycznego. LogikĊ przedstawionego w niej continuum: alienacja – apatia – lojalnoĞü 
organizuje miĊdzy innymi zmienna, jaką jest „stosunek do siebie jako uczestnika 
systemu politycznego” (Almond i Verba 1995: 336–337). Ten kanon badaĔ kultury 
politycznej, eksponujący znaczenie spoáecznego zróĪnicowania poczucia podmioto-
woĞci i pytający o jego związki z poznawczo-emocjonalnymi komponentami postaw 
wydaje siĊ nie tylko interesujący. Jest w trudny do podwaĪenia sposób adekwatny do 
potrzeb diagnozy polskich realiów. Nie mogą wystąpiü w tej roli ujĊcia, które roz-
poznanie kultury politycznej opierają na przeglądzie badaĔ i sondaĪy, pokazujących 
rozmaite aspekty stosunku Polaków do polityki, wartoĞci i praktyk dziaáania demo-
kracji. PowtarzalnoĞü uzyskiwanych w tym trybie diagnoz nie owocuje juĪ postĊpem 
w poznaniu charakteru i odmian pasywnoĞci duĪej czĊĞci polskiego spoáeczeĔstwa. 
Dotychczasowe rozpoznania mają niewielką wartoĞü praktyczną i prognostyczną.

Strukturalne dylematy dyskursu

Obfi toĞü studiów, przyczynków i analiz poruszających problematykĊ partycypacji 
Polaków tworzy wielostronny obraz uwarunkowaĔ jej stanu. Sugestie co do poten-
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cjalnych walorów rozpatrywania ich w kategoriach apatii politycznej opierają siĊ na 
przeĞwiadczeniu istnienia defi cytów rozlegáego juĪ dorobku badawczego. Dyskurs 
artykuáuje noĞne dla diagnozy polskiej demokracji dylematy, ale nie wydaje siĊ zbli-
Īaü do ich rozwiązania. ħródáem tej dysfunkcji są czĊĞciowo juĪ tutaj wskazywane 
cechy jego struktury. NajwaĪniejszym ich objawem są trudnoĞci z formuáowaniem 
rekomendacji praktycznych. Badania powinny stwarzaü ich przesáanki poznawcze. 
Ta obserwacja rodzi pytanie, czy wiemy o zjawiskach biernoĞci polityczno-obywa-
telskiej w Polsce to, co stanowi poniekąd o ich doniosáoĞci. Na czym polega ich 
– powszechnie zakáadany – związek z kondycją i jakoĞcią áadu demokratycznego?

Defektem dyskursu jest unikanie prób problematyzacji, przyjmowanych w dia-
gnozie problemu zaáoĪeĔ. Pokazuje je konsens co do tego, Īe zjawiska biernoĞci, 
pasywnoĞci, wycofania itp. mają w Polsce duĪe, zbliĪające siĊ do granic patologii 
rozmiary. Ocena ta zaczĊáa funkcjonowaü, zanim zaczĊto przywoáywaü potwierdza-
jące ją dane porównawcze. Walor takiego powszechnika posiada zgoda, Īe zjawiska 
te stanowią waĪną uáomnoĞü polskiej demokracji i/lub obywatelskoĞci spoáeczeĔ-
stwa. W formuáowaniu takich sądów nie przeszkadzaáo sáabe – pojĊciowo i iloĞcio-
wo oznaczenie skali tych zjawisk. Kryteria przyjmowane w ocenie ich wskaĨników 
miaáy czĊsto normatywne podáoĪe. Uksztaátowaáa je, z róĪnych wzglĊdów wpáywo-
wa w polskiej socjologii ostatnich dekad XX wieku, idea spoáeczeĔstwa obywatel-
skiego. Sankcjonowaáa pogląd mówiący o mocnym związku partycypacji z jakoĞcią 
demokratycznego porządku. ZaáoĪenie takie ma oczywiĞcie oparcie w pewnej fi lozo-
fi i polityki okreĞlanej jako tradycja republikaĔska (Putnam 1995; Raciborski 2011). 
Nie moĪna jednak ignorowaü tradycji zakorzenionej w fi lozofi i liberalnej sceptycz-
nej wobec pomysáu, aby jakoĞü demokracji kojarzyü z politycznym aktywizmem. 
To przypomnienie jest o tyle istotne, Īe gáówny nurt wspóáczesnej teorii demokracji 
nawiązuje do tej drugiej tradycji, czyli „proceduralnego realizmu”. Jego przedsta-
wiciele (Seymour M. Lipset, Robert Dahl, Giovanni Sartori) sprzeciwiają siĊ fety-
szyzowaniu poziomu uczestnictwa i frekwencji wyborczej (zob. Beyme 2005; Dahl 
i Stinebrickner 2007). Osią ich argumentacji jest brak empirycznych dowodów by 
twierdziü, Īe wysoka partycypacja polityczna i frekwencja wyborcza sáuĪy lepszemu 
funkcjonowaniu demokratycznych instytucji ustrojowych (zob. McManus-CzubiĔ-
ska i Miller 2004). Trudno natomiast kwestionowaü stabilizujący wpáyw, jaki na ich 
funkcjonowanie wywiera polityczna apatia czĊĞci obywateli. Oba stanowiska mają 
doktrynalny charakter. Wynikają z odmiennej wykáadni celów i wartoĞci, jakich re-
alizacji mają sáuĪyü demokratyczne prawa i procedury (Held 2010).

Z przywiązania do wizji demokracji partycypacyjnej nie moĪna czyniü zarzu-
tu. Pytanie dotyczy raczej ĞwiadomoĞci i konsekwencji takiego wyboru. Idealizacja 
aktywnego obywatelsko spoáeczeĔstwa nie zwalnia od koniecznoĞci namysáu nad 
charakterem (i pomiarem) korzyĞci, jakie zostają utracone w skutku rejestrowanej 
w empirii biernoĞci. Proces instalacji oraz konsolidacji systemu demokratycznego 
dokonaá siĊ w Polsce przy i pomimo biernoĞci – apatii duĪej czĊĞci spoáeczeĔstwa. 
MoĪna zgodziü siĊ z poglądem, Īe ta konsolidacja miaáa formalny charakter, a niski 
poziom aktywnoĞci mógá umoĪliwiü powstanie oraz reprodukcjĊ defektów tego sys-
temu. Taka uprawniona sugestia otwiera jednak nowe pole badawcze. Teza mówiąca, 
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Īe niska partycypacja jest objawem niedowáadu demokracji, ma status powszech-
nika. W tym przypadku mamy do czynienia z tezą duĪo mniej banalną mówiącą, 
Īe biernoĞü obywateli moĪe byü przyczyną dysfunkcji sposobu, w jaki dziaáają in-
stytucje polityczne. Obserwacje podpowiadające waĪnoĞü tego kierunku rozwaĪaĔ 
rzadko byáy podejmowane. Warto je rozwijaü w celu uzyskania empirycznych (a nie 
przewaĪnie normatywnych) przesáanek odpowiedzi na pytanie, dlaczego naleĪy dą-
Īyü do zwiĊkszenia spoáecznej partycypacji.

Domniemanie oczywistoĞci tego, Īe biernoĞü jest zjawiskiem niepoĪądanym 
i funkcjonalnie niekorzystnym, skierowaáa gáówny nurt polskich badaĔ na penetra-
cjĊ jego przyczyn. Zdecydowana wiĊkszoĞü analiz problemu w jego charakterystyce 
koncentruje siĊ wokóá niesprzyjających uczestnictwu cech ĞwiadomoĞci spoáecznej 
oraz ich uwarunkowaĔ. MoĪna tu mówiü o swoistym genetyzmie dyskursu, przeko-
naniu, Īe opisując Ĩródáa i mechanizmy powstawania zjawiska poznajemy jego natu-
rĊ. PrzyjĊcie tego zaáoĪenia sprawia, Īe dysponujemy rozlegáą panoramą czynników 
tworzących podáoĪe formowania siĊ stosunku do polityki, instytucji sfery publicznej 
i wáasnego w niej udziaáu. W obrĊbie dyskursu moĪna wyróĪniü kilka podstawowych 
ujĊü, ĞcieĪek interpretacji genezy problemu. W trybie idealizacji moĪna okreĞliü je 
mianem hipotez. CzĊĞü z nich apatiĊ i/lub jej behawioralne objawy objaĞnia jako wy-
twór czynników egzogennych, czyli reakcji na cechy i zmiany spoáeczno-politycznej 
rzeczywistoĞci. Inne eksponują przyczyny endogenne wynikające z wáasnoĞci samej 
ĞwiadomoĞci spoáecznej, utrwalonych nawyków myĞlenia i zachowaĔ. Do pierw-
szej grupy naleĪy wspomniana juĪ hipoteza dotycząca znaczenia „szoku” transfor-
macji oraz ta, która jej implikacje rozwijaáa w kierunku analizy objawów wzrostu 
niezadowolenia i alienacji politycznej. Drugą grupĊ reprezentują ujĊcia pokazujące 
negatywny wpáyw, jaki na mentalnoĞü Polaków, ich kompetencje w zakresie korzy-
stania z obywatelskich uprawnieĔ wywaráo dziedzictwo historii, a zwáaszcza czasy 
realnego socjalizmu. Endogenny styl wyjaĞnieĔ przyjmują równieĪ chronologicznie 
najmáodsze rozwaĪania wokóá kapitaáu spoáecznego Polaków. Rozpatrują one pa-
sywnoĞü w jej związku z odziedziczonym po przeszáoĞci niskim poziomem zaufa-
nia spoáecznego i przejawami erozji wiĊzi spoáecznych5. Ramy tego studium nie 
pozwalają na szersze przedstawienie wszystkich obecnych w literaturze propozycji 
interpretacyjnych (zob. Lubecki i Szczegóáa 2007). Ich spektrum daje pewien wgląd 
w róĪnorodnoĞü form i komponentów od lat badanych zjawisk. MoĪliwoĞü przekro-
czenia granic istniejących w ich przedmiocie podziaáów metodologicznych i pojĊ-
ciowych nie jest prosta, tym bardziej Īe nie wydaje siĊ poszukiwana. 

Genetyzm nie musi stanowiü wady. Taka perspektywa jest niezbĊdna, nawet jeĪeli 
jej skutkiem jest eklektyzm oferowanych wyjaĞnieĔ. Oceniaü naleĪy jej efektywnoĞü 
w rozstrzyganiu dylematów, które dyskurs artykuáuje i tych, które narzuca rozpo-
znawana w nim rzeczywistoĞü. O konsekwencjach dla klarownoĞci jĊzyka oznaczeĔ 
i diagnoz problemu powiedziano juĪ wczeĞniej. W tym miejscu naleĪy zwróciü uwa-
gĊ na dwie inne kwestie. Istnieje pytanie, czy wszechstronne rozpoznanie przyczyn 

5 Te wątki, obecne w formie namysáu nad defi cytami obywatelskoĞci Polaków podejmowali w 
swoim klasycznym studium ElĪbieta i Jacek Tarkowscy (1990).
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pasywnoĞci Polaków zbliĪa do wiedzy o skutkach tego zjawiska. Czy zawieszając 
normatywne zaáoĪenia teorii demokracji dysponujemy rozpoznaniem nastĊpstw bier-
noĞci duĪej czĊĞci spoáeczeĔstwa, dla praktyki i jakoĞci efektywnoĞci dziaáania in-
stytucji demokracji w Polsce? AktywnoĞü, „rozwiniĊte” spoáeczeĔstwo obywatelskie 
i – zwáaszcza – wysoka frekwencja wyborcza nie stanowią wartoĞci autotelicznych. 
Defi cyt argumentów przekonujących o – empirycznych – korzyĞciach demokracji 
partycypacyjnej, obniĪa perswazyjną i edukacyjną moc istniejącej wiedzy6. Rosnąca 
ĞwiadomoĞü materii problemu, záoĪonoĞci jego uwarunkowaĔ nie sprzyja przekona-
niu o skutecznoĞci dziaáaĔ praktycznych. Intencja poszukiwania ich przesáanek rzad-
ko stanowiáa zamysá podejmowanych w polskim dyskursie analiz (zob. Grabowska 
1998; Szafraniec 2012). Ta konstatacja prowadzi do drugiej kwestii. Jest nią pytanie, 
czy w Ğwietle zgromadzonej przez dwie dekady wiedzy, wiemy, jak moĪna zwiĊkszaü 
zaangaĪowanie i partycypacjĊ Polaków? Dyskurs badawczy przewaĪnie zatrzymuje 
siĊ na progu otwieranych tym pytaniem zagadnieĔ7. Jest to o tyle charakterystyczne, 
Īe potencjaá niezbĊdny do ich stawiania zostaá juĪ wytworzony. 

Ustalenia polskich socjologów potwierdzają, Īe z punktu widzenia jednostki 
(obywatela) partycypacja w polityce i Īyciu publicznym stanowi raczej koszt niĪ 
zinternalizowaną normĊ. Dobrze wyjaĞniono dlaczego poziom tych kosztów (po-
znawczych i emocjonalnych) w Polsce jest wysoki i w okresie transformacji ra-
czej wzrastaá, niĪ malaá. Zgodnie z twierdzeniami teorii racjonalnego wyboru ich 
wysokoĞü jest zawsze czymĞ wzglĊdnym. ZaleĪy od zasobów uáatwiających ich 
ponoszenie. Te zasoby, okreĞlające indywidualne i zbiorowe motywacje obywa-
telskich zaangaĪowaĔ determinowane są przez cechy struktury oraz kultury dane-
go spoáeczeĔstwa. Strukturalne i kulturowe wáaĞciwoĞci zasobów warunkujących 
poziom aktywnoĞci Polaków równieĪ zostaáy juĪ wszechstronnie opisane. W tym 
sensie istnieją szanse integracji wiedzy o jej endo- i egzogennych barierach. Na-
suwa siĊ zadanie rekonstrukcji istniejących tutaj zaleĪnoĞci. W tej perspektywie 
warto rozpatrywaü diagnostyczne funkcje pojĊcia apatii politycznej. Oznacza ono 
pewien typ reakcji (wycofanie) na cechy kontekstu, w jakim jednostki podejmują 
hipotetyczne decyzje o sposobie partycypowania w przestrzeni publicznej. Rezultat 
tych decyzji jest w realiach demokracji czymĞ modalnym. Odtwarza zmiany zacho-
dzące w uwarunkowaniach partycypacji, czyli zasobach, jakie ksztaátują percepcjĊ 
kosztów i zysków wáasnego zaangaĪowania. Sugerowany tutaj jĊzyk analizy posiada 
interesujące w Ğwietle dotychczasowych dokonaĔ dyskursu walory interpretacyjne. 
Stwarza szansĊ refl eksji nad jego podstawowym – praktycznie – dylematem: czy 
moĪna obniĪaü istniejące w Polsce koszty partycypacji (instytucjonalne, poznawcze, 
emocjonalne) czy raczej dąĪyü do zwiĊkszenia niezbĊdnych dlaĔ zasobów. Ewalu-
acja moĪliwoĞci i skutecznoĞci dziaáaĔ w obu tych páaszczyznach jest wyzwaniem 

6 Zazwyczaj koncentrują siĊ one wokóá zalet aktywnoĞci obywatelskiej w jej lokalnym, mikrospo-
áecznym wymiarze (Putnam 1995; Herbst 2005).

7 Postulaty praktyczne (np. idea jednomandatowych okrĊgów wyborczych) pochodzą zwykle spo-
za Ğrodowiska badaczy studiujących problematykĊ biernoĞci i absencji politycznej Polaków. Mają 
luĨny związek z treĞcią ustaleĔ badawczych. Nie bez powodu ich skutecznoĞü wydaje siĊ wątpliwa.
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poznawczym. Wierząc w sens idei spoáeczeĔstwa obywatelskiej partycypacji naleĪy 
je podejmowaü. 

Literatura

Almond, Gabriel i Sidney Verba. 1963. The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy 
in Five Nations. Princeton: Princeton University Press.

Almond, Gabriel i Sidney Verba. 1995. Problem kultury politycznej. W: J. SzczupaczyĔski 
(red.). Wáadza i spoáeczeĔstwo. Antologia tekstów. Warszawa: Scholar, s. 328–344.

Almond, Gabriel. 1986. Intelektualny rodowód pojĊcia obywatelskiej kultury politycznej. „Stu-
dia Nauk Politycznych” 1: 7–39.

Bauman, Zygmunt. 1990. Kilka wybranych problemów – uwagi obserwatora z zewnątrz. W: W. 
NieciuĔski i T. ĩukowski (red.). Studia nad áadem spoáecznym II. Warszawa: TWWP, s. 35–46. 

Beyme von, Klaus. 2005. Wspóáczesne teorie polityczne. Warszawa: Scholar.
Braud, Philippe. 1995. Rozkosze demokracji. Warszawa: Znak.
Chmara, Michaá. 1998. Zjawisko desencanto w warunkach transformacji ustrojowej. W: J. 

Wáodarek (red.). MiĊdzy przeszáoĞcią i przyszáoĞcią. PoznaĔ: UAM, s. 105–114.
CzeĞnik, Mikoáaj. 2005. Dlaczego Polacy nie gáosują? W: U. Jakubowska i K. SkarĪyĔska 

(red.). Demokracja w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo SPSS, s. 231–240.
CzeĞnik, Mikoáaj. 2007. Partycypacja wyborcza w Polsce. Perspektywa porównawcza. War-

szawa: Scholar.
Dahl, Robert i Bruce Stinebrickner. 2007. Wspóáczesna analiza polityczna. Warszawa: Scholar.
Dean, Dwight G. 1960. Alienation and Political Apathy. „Social Forces” Vol. 38, 3: 185–189.
DomaĔski, Henryk i Andrzej Rychard (red). 2010. Legitymizacja w Polsce. Nieustający kryzys 

w zmieniających siĊ warunkach. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN. 
DomaĔski, Henryk, Anna Firkowska-Mankiewicz, Krystyna Janicka i Anna Titkow. 1993. Spo-

áeczeĔstwo bez reguá. W: A. Rychard i M. Fedorowicz (red.). SpoáeczeĔstwo w transforma-
cji. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s. 143–169. 

Dye, Thomas i Harmon Zeigler. 1970. The Irony of Democracy. An Uncommon Introduction to 
America Politics. Belmont CA: Wadsworth.

Easton, David. 1965. A Systems Analisys of Political Life. New York: Wiley.
Ekiert, Grzegorz. 1994. Protest jako forma Īycia publicznego w Polsce postkomunistycznej 

1989–1992. „Studia Socjologiczne” 2: 5–31.
Ekiert, Grzegorz. 2000. PrawidáowoĞci transformacji w Europie Wschodniej. „Studia Socjolo-

giczne” 3: 11–41.
Garlicki, Jan i Artur Noga-Bogomilski. 2004. Kultura polityczna w spoáeczeĔstwie demokra-

tycznym. Warszawa: Ofi cyna Wydawnicza ASPRA-JR.
GliĔski, Piotr i Hanna Palska. 1997. Cztery wymiary spoáecznej aktywnoĞci obywatelskiej. W: 

H. DomaĔski i A. Rychard (red.). Elementy nowego áadu. Warszawa: Wydawnictwo IFiS 
PAN, s. 365–392.

GliĔski, Piotr. 2004. Trzeci sektor w Polsce. Stan obecny, bariery rozwoju. W: M. S. SzczepaĔski 
i A. ĝliz (red.). Obywatel w lokalnej spoáecznoĞci. Tychy–Opole: Wydawnictwo Uniwersy-
tetu Opolskiego, s. 119–140.

Grabowska, Mirosáawa. 1998. MáodzieĪ – poza polityką i demokracją. „Kultura i SpoáeczeĔ-
stwo” 1: 143–169.

Grabowska, Mirosáawa, Stanisáaw Mocek i Edmund Wnuk-LipiĔski. 2001. Wybrane instytucje 
obywatelskie i polityczne. W: E. Wnuk-LipiĔski i M. Zióákowski (red.). Pierwsza dekada 
niepodlegáoĞci. Próba socjologicznej syntezy. Warszawa: ISP PAN, s. 143–168.



DYSFUNKCJE DYSKURSU WOKÓà APATII POLITYCZNEJ W POLSCE 185

Held, David. 2010. Modele demokracji. Kraków: UJ.
Herbst, Jan. 2005. Oblicza spoáeczeĔstwa obywatelskiego. Warszawa: Fundacja Rozwoju Spo-

áeczeĔstwa Obywatelskiego.
Korzeniowski, Krzysztof. 1993. Alienacja polityczna a uczestnictwo polityczne w warunkach 

transformacji systemu. W: J. Reykowski (red.). WartoĞci i postawy Polaków a zmiany sys-
temowe. Warszawa: IP PAN, s. 187–205.

Korzeniowski, Krzysztof. 1999. MiĊdzy rewolucją a normalnoĞcią. Rzecz o alienacji politycz-
nej na przeáomie dekad. W: B. Wojciszke i M. Jarymowicz (red.). Psychologia rozumienia 
zjawisk spoáecznych. Warszawa–àódĨ: WN PWN, s. 61–78.

Kurczewska, Joanna, Katarzyna StaszyĔska i Hanna Bojar. 1993. Blokady spoáeczeĔstwa oby-
watelskiego: sáabe spoáeczeĔstwo i sáabe paĔstwo. W: A. Rychard i M. Fedorowicz (red.). 
SpoáeczeĔstwo w transformacji. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s. 84–96.

Lewenstein, Barbara. 1999. Wspólnota spoáeczna a uczestnictwo lokalne. Warszawa: ISNS UW.
Lubecki, Jacek i Lech Szczegóáa. 2007. „Polish Exceptionalism”. What Explains the Low Turn-

out in Polish Post-Communist Elections? „The Polish Review” Vol. LII, 1: 3–35. 
MariaĔski, Janusz (red.). 2002. Kondycja moralna spoáeczeĔstwa polskiego. Kraków: PAN.
Markowski, Radosáaw. 1992. Absencja i biernoĞü polityczna. „Krytyka” 38: 57–71.
Markowski, Radosáaw. 1993. Polscy non-voters. Cz. II. Elementy ĞwiadomoĞci a partycypacja 

wyborcza. „Studia Polityczne” 1–4: 7–27.
Marody, Mirosáawa. 1999. O pewnych osobliwoĞciach polskiej klasy politycznej. W: B. Wojcisz-

ke i M. Jarymowicz (red.). Psychologia rozumienia zjawisk spoáecznych. Warszawa–àódĨ: 
WN PWN, s. 243–260.

McManus-CzubiĔska, Clare i William L. Miller. 2004. Kiedy frekwencja wyborcza ma znacze-
nie? Przypadek Polski. W: R. Markowski (red.). Populizm i demokracja. Warszawa: ISP 
PAN, s. 239–276.

Mills, Charles W. 1965. Biaáe koánierzyki. AmerykaĔskie klasy Ğrednie. Warszawa: KiW.
Miszalska, Anna. 1996a. O apatii politycznej Polaków. „Kultura i SpoáeczeĔstwo” 2: 131–148.
Miszalska, Anna. 1996b. Reakcje spoáeczne na przemiany ustrojowe. Postawy, zachowania i sa-

mopoczucie Polaków w początkach lat dziewiĊüdziesiątych. àódĨ: Wyd. Naukowe Uà.
Mokrzycki, Edmund. 2001. Bilans niesentymentalny. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
Mokrzycki, Edmund, Andrzej Rychard i Andrzej Zybertowicz. 2002. Utracona dynamika? 

O niedojrzaáoĞci polskiej demokracji. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
Offe, Claus. 1992. Kapitalizm jako projekt demokratyczny. Teoria demokracji wobec potrójnego 

przejĞcia w Europie Wschodniej. „Studia Socjologiczne” 3–4: 15–32.
OgrodziĔski, Piotr. 1991. SpoáeczeĔstwo obywatelskie a rynek w realnym socjalizmie. „Kryty-

ka” 34–35: 18–46.
Putnam, Robert. 1995. Demokracja w dziaáaniu. Tradycje obywatelskie we wspóáczesnych Wáo-

szech. Kraków–Warszawa: Znak.
Raciborski, Jacek. 1997. Polskie wybory. Warszawa: Scholar.
Raciborski, Jacek. 2011. Obywatelstwo w perspektywie socjologicznej. Warszawa: WN PWN.
Reykowski, Janusz. 2005. Puáapki demokratycznej transformacji. W: U. Jakubowska i K. Skar-

ĪyĔska (red.). Demokracja w Polsce. DoĞwiadczenie zmian. Warszawa: SWPS, s. 15–30.
Riesman, David i Nathan Glazer. 1950. Criteria for Political Apathy. W: A. Gouldner (red.). 

Studies on Leadership. New York: Harper, s. 505–559.
Riesman, David. 1971. Samotny táum. Warszawa: PWN. 
SkarĪyĔska, Krystyna. 1999. Sprzeciw, poparcie czy „dawanie Ğwiadectwa wartoĞciom” – co 

motywuje Polaków do aktywnoĞci politycznej? W: B. Wojciszke i M. Jacymowicz (red.). 
Psychologia rozumienia zjawisk spoáecznych. Warszawa–àódĨ: WN PWN, s. 39–59.



LECH SZCZEGÓàA186

Sojak, Radosáaw. 2004. Paradoks antropologiczny. Socjologia wiedzy jako perspektywa ogólnej 
teorii spoáeczeĔstwa. Wrocáaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocáawskiego. 

Suáek, Antoni. 2009. DoĞwiadczenia i umiejĊtnoĞci obywatelskie Polaków. W: P. GliĔski i A. 
KoĞciaĔski (red.). Socjologia i SiciĔski. Style Īycia – spoáeczeĔstwo obywatelskie – studia 
nad przyszáoĞcią. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s. 13–25.

Szacki, Jerzy. 1994. Liberalizm po komunizmie. Warszawa–Kraków: Znak.
Szafraniec, Krystyna. 2012. Dojrzewający obywatele dojrzewającej demokracji. O stylu poli-

tycznej obecnoĞci máodych. Warszawa: Instytut Obywatelski.
Sztompka, Piotr. 1997. Kulturowe imponderabilia szybkich zmian spoáecznych. Zaufanie, lojal-

noĞü, solidarnoĞü. „Studia Socjologiczne” 4: 6–19. 
Sztompka, Piotr. 2001. Trauma wielkiej zmiany. Warszawa: ISP PAN. 
Tarkowska, ElĪbieta i Jacek Tarkowski. 1990. „Amoralny familizm”, czyli o dezintegracji spo-

áecznej w Polsce lat osiemdziesiątych. W: E. Wnuk-LipiĔski (red.). Grupy i wiĊzi spoáeczne 
w systemie postmonocentrycznym. Warszawa: IFiS PAN, s. 37–69. 

Wyka, Anna i Artur KoĞciaĔski. 2004. Elementy wzoru obywatela w Ğwietle oczekiwaĔ Polaków 
A.D. 2002. W: H. DomaĔski, A. Ostrowska i A. Rychard (red.). Niepokoje polskie. Warsza-
wa: Wydawnictwo IFiS PAN, s. 259–285.

Zióákowski, Marek, Barbara Pawáowska i Rafaá Drozdowski. 1994. Jednostka wobec wáadzy. 
PoznaĔ: Nakom.

Zióákowski, Marek. 2001. Zmiana systemowa. W: E. Wnuk-LipiĔski i M. Zióákowski (red.). 
Pierwsza dekada niepodlegáoĞci. Próba socjologicznej syntezy. Warszawa: ISP PAN, s. 
37–66.

Dysfunctions of Discourse on Political Apathy in Poland

Summary

Low level of the Poles’ participation in political life has been a problem widely discussed 
in the literature. For over twenty years many research works have undertaken this problem and 
described such phenomena as the exceptionalism of the political culture and the mentality of 
the Polish society. 

This paper delivers an overview and a critical analysis of the state of the scientifi c refl ection. 
It focuses on semantics of this refl ection, a problem of the language as well as the terminology 
used by the Polish authors.

The main thesis is that the discourse on the Poles’ (as citizens) political apathy is a dysfunction 
of public sphere. The features of the discourse (such as genetism, eclecticism of the concept and 
ideas or inconclusiveness) provide no grounds for making practical recommendations.

Key words: political and civic participation; political apathy; citizenship; resources and 
costs of participation; political culture; social mentality.


