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MULTIDYSCYPLINARNOŚĆ „STUDIÓW WYBORCZYCH” 

Jednym z głównych powodów utworzenia przed 10 laty nowego czasopisma 

poświęconego tematyce wyborów i referendów była chęć powołania forum 
naukowego umożliwiającego wielopłaszczyznowe spojrzenie na zagadnienie 

tytułowe. W nocie redaktorskiej prof. Krzysztofa Skotnickiego – redaktora na-

czelnego do pierwszego tomu „Studiów Wyborczych” odnajdujemy wprost, że 
ab initio jednym z celów ma być właśnie „interdyscyplinarna dyskusja [...] 

prawników, politologów, [...] socjologów, jak i […] specjalistów z zakresu pu-

blic relations, komunikacji społecznej i politycznej, marketingu politycznego 
oraz innych (krajowych i zagranicznych) naukowców podejmujących w bada-

niach tę problematykę”
1
. Uzasadnieniem tak szerokich ram jest tematyka będą-

ca przedmiotem „zainteresowania społeczeństwa, polityków, mediów oraz śro-

dowiska akademickiego”, odwołująca się do badań szeroko pojętych nauk spo-
łecznych, takich jak prawnicze, politologiczne, socjologiczne, historyczne i im 

podobne.  

Perspektywa dekady, przez pryzmat tematów podejmowanych na łamach re-
cenzowanego periodyku, pozwala na ocenę – czy rzeczywiście (a jeżeli tak, to 

w jakim stopniu) problematyka wyborcza i referendalna cieszy się zaintereso-

waniem naukowym przedstawicieli różnych dziedzin, a także czy w konse-
kwencji udało się uczynić „Studia Wyborcze” wspomnianym interdyscypli-

narnym forum badawczym. 

Warto podkreślić, że będzie to poniekąd już druga próba spojrzenia na łódz-

kie wydawnictwo pod tym kątem. W tomie 11 został opublikowany artykuł 
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1 Z artykułu redakcyjnego K. S k o t n i c k i e g o, Do Czytelników, „Studia Wyborcze” 

2006, t. 1, s. 7. 
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Ryszarda Chruściaka pt. Uwagi recenzyjne na tle dziesięciu tomów „Studiów 

Wyborczychˮ (2006–2010). Autor postawił wówczas pytanie, czy „studia wy-

borcze” można uznać za „możliwą do wyodrębnienia specjalność naukową 

i badawczą, z własnymi atrybutami, takimi jak obszar zainteresowań, metody 

badawcze, środowisko naukowe, dostateczna intensywność dociekań nauko-

wych oraz publikacje rezultatów badawczych”
2
. Mimo że w odpowiedzi wyod-

rębnienie problematyki wyborczej jako specjalności naukowej zostało uznane 

za „zbyt optymistyczne”, to argumentem za takim podejściem miałaby być 

m.in. właśnie narastająca interdyscyplinarność zagadnień wyborczych, wskaza-

nych jako wprost idealna sfera badawcza, otwarta na ujęcia interdyscyplinarne. 

Podkreślony został jednakże priorytet badań prawniczych, na dalszych miej-

scach umieszczając politologię i socjologię i nie zamykając możliwego zainte-

resowania innych dyscyplin, przykładowo nauk o mediach czy komunikacji 

masowej. Potwierdzeniem wspomnianych akcentów  były artykuły umiesz-

czone w „Studiach Wyborczych”. Na pięciolecie wydawnictwa wśród 54 tek-

stów z działu Studia i Artykuły około 40% stanowiły opracowania prawnicze, 

kolejne 40% politologiczne i prawno-politologiczne oraz około 20% opracowań 

pozostałych: z zakresu socjologii, marketingu politycznego i reklamy wybor-

czej
3
. Daje to możliwość jeszcze jednej oceny, a mianowicie dostrzeżenia ewen-

tualnych tendencji w tym zakresie na łamach pisma. 

Wracając do dzisiejszej perspektywy, od 2006 roku ukazało się 20 tomów 

półrocznika „Studia Wyborcze”. Systematyka ogólna i objętość wskazują, że 

główną część stanowi dział I Studia i Artykuły. Ten zatem dział będzie podlegał 

podstawowej ocenie z punktu widzenia multidyscyplinarności zawartości. Po-

szczególne tomy zawierały zwykle od ośmiu do dziesięciu pozycji, z czego 

w analizowanym dziale głównym Studia i Artykuły od czterech do sześciu arty-

kułów. Biorąc pod uwagę kilka tekstów z pozostałych części, jak np. trzy opu-

blikowane glosy (w tomie 5, 14 i 19), artykuł recenzyjny oraz jednorazowy 

raport z numeru 8. (na temat wyborów 2007 r. w publikacjach dzienników tygo-

dnia powyborczego) opublikowano łącznie sto osiem tekstów, przygotowanych 

przez ponad stu autorów (101)
4
. Wśród nich (niekiedy w sposób nieco umow-

ny) możemy wskazać 51 prawników (najczęściej konstytucjonalistów), 28 poli-

                                                           

2 R. C h r u ś c i a k, Uwagi recenzyjne na tle dziesięciu tomów „Studiów Wyborczych” 

(2006–2010), „Studia Wyborcze” 2011, t. 11, s. 113–122. 
3 Tamże, s. 119–120. 
4 Wśród nich J. Sułkowski jest autorem wyłącznie glosy w tomie 5, a A. Hołub raportu za-

wartego w tomie 8: Wybory 2007 – tydzień powyborczy na łamach najważniejszych dzienników 

o zasięgu ogólnokrajowym.  
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tologów
5
, 6 socjologów, a także przedstawicieli informatyki teoretycznej, fizyki 

teoretycznej, pedagogiki, polityki, geoinformatyki, historii, matematyki, eko-

nomii, filologii czy nauki administracji. Oddaje to wstępnie proporcje tekstów 

poszczególnych dyscyplin opublikowanych w „Studiach Wyborczych”. Jeżeli 

chodzi o zawartość poszczególnych tomów, to, co nie może dziwić, jest ona dość 

zróżnicowana. Widać dominację tekstów prawniczych i politologicznych, wystę-

pujących niemal we wszystkich numerach, ale towarzyszy im często praca (jedna 

lub dwie) autorstwa przedstawiciela innych nauk. Niekiedy te wyjściowe propor-

cje były zachwiane. Przykładowo tom 5 był wybitnie politologiczny. z czterema 

artykułami przedstawicieli tych nauk przy dwóch tekstach prawniczych. Właści-

wie jedyny w miarę monodyscyplinarny był tom 8, w którym sześć artykułów 

było dziełem prawników, głównie konstytucjonalistów. Udało się jednak tę jed-

norodność nieco naruszyć. Wspomniany tom to jednocześnie trzech autorów 

zagranicznych i, w gruncie rzeczy, pięć artykułów poświęconych prawu wybor-

czemu na świecie. Zbliżone proporcje mają również tom 11 i dopiero tom 16, 

odpowiednio z czteroma i pięcioma artykułami prawniczymi oraz jednym poli-

tologicznym. O dużym zróżnicowaniu dyscyplinarnym, przynajmniej pod 

względem autorów (tematy tego do końca nie odzwierciedlają), mamy do czy-

nienia również w tomie 12. Tom 17 prawie w całości został poświęcony krajom 

Europy Wschodniej. Tom ten zawiera także pierwszy w „Studiach Wybor-

czychˮ tekst w języku obcym. 

To co zwraca uwagę w publikacjach, to tematy poszczególnych artykułów, 

będące potwierdzeniem multidyscyplinarność tematyki wyborczej. W wielu 

wypadkach, nie znając nazwiska autora, a jedynie na podstawie tytułu nie jeste-

śmy w stanie, przewidzieć dyscypliny naukowej, którą dany tekst reprezentuje, 

a co ciekawsze, w wielu przypadkach i nazwisko autora nie będzie decydujące.  

Mamy też do czynienia z kilkoma artykułami łączonego autorstwa, przedsta-

wicieli różnych dyscyplin naukowych. Stąd też istnieją niekiedy pewne pro-

blemy z jednoznacznym zaszeregowaniem danego tekstu.  

Jak odnotowano powyżej wyraźnie dominują opracowania o charakterze 

prawniczym, prawno-politologicznym i politologicznym. Stanowią one podob-

nie jak pięć lat temu ok. 80 % wszystkich artykułów. Zmiana w tym zakresie 

polega na jeszcze większej liczbie tekstów prawniczych, które dzisiaj stanowią 

już około połowy zawartości pisma. Może to nieco dziwić, biorąc pod uwagę, 

że wprawdzie to regulacje prawne są decydujące, ale ujęcie politologiczne daje 

nieco większe możliwości.  

Oczywiście zdecydowana większość opracowań prawniczych wywodzi się 

                                                           

5 Najczęściej drukowanym autorem „Studiów Wyborczych” jest politolog A. Żukowski, 

pięć publikacji w tomach 1, 3, 5, 7 i 9. 
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z prawa konstytucyjnego. Można przywołać jednak kilka artykułów reprezentu-

jących lub nawiązujących do pozostałych gałęzi prawa, np. prawa karnego lub 

prawa administracyjnego. Taki charakter ma artykuł poświęcony interpretacji 

ustawowych znamion przestępstw wyborczych, których penalizacja ma chronić 

prawidłowy przebieg głosowania
6
, czy teksty przedstawiające przestępczość 

wyborczą oraz funkcjonujący model prawnokarnej ochrony wyborów w Niem-

czech oraz państwach postsowieckich
7
, a także już typowo interdyscyplinarny 

tekst, w którym omówione zostały, na przykładzie wybranych państw, instytu-

cjonalne modele administracji wyborczej
8
. 

W ramach głównego nurtu dyscyplinarnego ukazało się także kilka artyku-

łów, które można by zakwalifikować jako opracowania o charakterze historycz-

nym. Mam tu na myśli również te tematy, które były komentarzem wydarzeń 

wyborczych na tyle odległych, aby stracić walor bieżących. Przykładem prace 

autorstwa prawników i politologów poświęcone omówieniu przedwojennych 

sympatii politycznych Łodzi na przykładzie wyborów parlamentarnych
9
 oraz 

udziale i działalności kobiet w przedwojennym parlamencie
10

, a także dwa arty-

kuły, których tematem były wybory kontraktowe z 1989 roku
11

. To także jeden 

tekst traktujący o historii prawa wyborczego za granicą, a konkretnie o roz-

szerzaniu prawa głosu w dziewiętnastowiecznej Brytanii i konsekwencjach tych 

działań dla systemu politycznego
12

. Do tego typu publikacji można dołączyć 

wspomniany już artykuł recenzyjny, który dotyczył monografii przedstawia-

jącej wybory do Sejmu Krajowego w Galicji Wschodniej
13

. 

                                                           

6 J. J u r e w i c z, Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum z Rozdziału XXXI Kodek-

su karnego, „Studia Wyborcze” 2006, t. 2. 
7 D. W ą s i k, Przestępczość wyborcza w Republice Federalnej Niemiec – model ochrony 

prawnokarnej wyborów, charakterystyka zjawiska i skala zagrożenia, „Studia Wyborcze” 

2015, t. 19 oraz t e n ż e, Prawnokarna ochrona wyborów i referendów w ustawodawstwach 

niektórych państw obszaru postsowieckiego, „Studia Wyborcze” 2013, t. 16. 
8 D. S z e ś c i ł o, Modele administracji wyborczej w wybranych państwach, „Studia Wy-

borcze” 2013, t. 15. 
9 M. N a r t o n o w i c z - K o t, Postawy polityczne łodzian w świetle wyborów parlamen-

tarnych w latach 1919–1938, „Studia Wyborcze” 2008, t. 6. 
10 M. N i e w i a d o w s k a , Reprezentatywność i aktywność kobiet w polskim parlamencie 

w latach 1919–1939, „Studia Wyborcze” 2013, t. 15. 
11 T. S t r z a ł k o w s k i, Wybory czerwcowe 1989 roku – refleksje po dwudziestu latach, 

„Studia Wyborcze” 2009, t. 8 oraz M. R ą c z k i e w i c z, Wpływ wyborów z 4 czerwca 1989 

roku na polski system polityczny, „Studia Wyborcze” 2011, t. 12. 
12 M. R a k o w s k i, Wpływ dziewiętnastowiecznych reform wyborczych na rozwój brytyj-

skiego parlamentaryzmu, „Studia Wyborcze” 2010, t. 10. 
13 Z. N a w o r s k i, Galicyjskie wybory. Działalność Centralnego komitetu Wyborczego 

w Galicji Wschodniej w latach 1867–1906 Magdaleny Semczyszyn, „Studia Wyborcze” 2015, 

t. 20. 
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Biorąc pod uwagę utrzymującą się „naturalną” dominację tekstów prawni-

czych i politologicznych, chciałbym jednak zaakcentować artykuły przedstawi-

cieli pozostałych dziedzin nauki. Stanowiły one i nadal stanowią zauważalną, 

bo ok. dwudziestoprocentową część studiów. Wśród nich dominuje socjologia, 

która pozostaje dyscypliną mającą istotne znaczenie dla studiów wyborczych, 

ze względu na jej empiryczne podejście do poszczególnych etapów rywalizacji 

wyborczej. Udział pozostałych dyscyplin naukowych w „Studiach Wybor-

czych”, jak na razie, miał charakter mniej lub bardziej epizodyczny. I mimo że 

jak najbardziej można sobie wyobrazić kolejne tematy, które mogłyby być prze-

zeń poruszane to trudno oczekiwać wyraźnego zachwiania istniejących obecnie 

proporcji. 

Wśród zagadnień podejmowanych przez socjologów wskazać można bada-

nia sondażowe preferencji politycznych, które uchodząc za sztandarowy produkt 

tej dyscypliny naukowej, ściśle wiążą się z tematyką wyboczą i referendalną
14

. 

Taki charakter mają zarówno sondaże przedwyborcze, mające wskazać poten-

cjalnych zwycięzców czy przewidywaną frekwencję, sondaże exit-poll oraz late- 

-poll, jak i powyborcze, służące wskazaniu pewnych prawidłowości w zacho-

waniach wyborców. Biorąc pod uwagę przepisy regulujące prowadzenie kampa-

nii wyborczych oraz ciszy wyborczych, badania opinii publicznej stają się istot-

nym elementem towarzyszącym procedurom elekcyjnym, a jednocześnie mają-

cym realny wpływ na wynik wyborów czy referendów. Z tego ostatniego punk-

tu widzenia istotne są również ewentualne czynniki powodujące zniekształcania 

szacunków wyborczych. Mnogość potencjalnych kryteriów określających wy-

borcę oraz czynników na niego wpływających wydaje się dawać autorom tego 

typom publikacji socjologicznych wiele możliwości, co nie zostało do końca 

wykorzystane przez redakcję „Studiów Wyborczych”. Możliwe jest też anali-

zowanie wyników sondażowych przy wykorzystaniu instrumentów badaw-

czych innych dyscyplin naukowych, np. geoinformatyki przetwarzającej szcze-

gółowe informacje geograficzne.  

Jeszcze jedno interdyscyplinarne spojrzenie możemy odnaleźć w artykule 

politologiczno-socjologicznym, którego autor szeroko komentuje zmiany prefe-

rencji wyborczych w wyborach do niemieckiego Bundestagu, biorąc pod uwagę 

                                                           

14 Zob. K. G r z e s z k i e w i c z - R a d u l s k a, W. J a b ł o ń s k i , Socjologiczne badania 

wyborcze; oraz M. F r y k o w s k i, I. J a ż d ż e w s k a, Popularność Samoobrony a potencjał 

społeczno-ekonomiczny i kapitał społeczny gmin wiejskich województwa łódzkiego w 2005 r., 

„Studia Wyborcze” 2006, t. 1. Omówienie stricte wyników badań sondażowych (zasygnalizo-

wanych w tytułach) było również tematem dwóch tekstów B. R o g u s k i e j  i J. Z b i e r a n -

k a, Polacy o prawie wyborczym i mechanizmach kampanii. Badania przed wyborami parla-

mentarnymi 2011 roku, „Studia Wyborcze” 2012, t. 13, oraz Ułatwienia w głosowaniu – wie-

dza, opinie i oczekiwania Polaków, „Studia Wyborcze” 2014, t. 18. 
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czynniki prawne (ordynacja), geopolityczne (zjednoczenie kraju), polityczne 

(program), ale też sytuację gospodarczą, socjalną, a nawet wypadki losowe, 

strukturę wieku wyborców, atrakcyjność kandydatów czy formy marketingu 

wyborczego
15

.  

Ciekawe podejście do problematyki wyborczej reprezentują autorzy opraco-

wań właśnie z zakresu marketingu politycznego. Poprzez cel, jakim jest promocja 

kandydatów oraz oddziaływanie na potencjalnych wyborców, marketing poli-

tyczny funkcjonuje na styku kilku dyscyplin, m.in. nauk o polityce i socjologii. 

Należy zauważyć, że dzięki rozwojowi technologicznemu na rynku mediów mar-

keting wyborczy staje się dynamicznie rozwijającą specjalnością. W dotychczas 

publikowanych tekstach z tego zakresu w „Studiach Wyborczych” koncentrowa-

no się albo wprost na reklamie politycznej
16

 albo prezentowano wspomniane 

podejście multidyscyplinarne, które odnajdujemy np. w artykułach socjologicz-

nych poświęconych kampanii wyborczej z roku 2005
17

 i 2006
18

.  

Wspomniane powyżej artykuły mogą być również przyczynkiem do wyo-

drębnienia jeszcze jednego rodzaju opracowań, mianowicie tych z zakresu na-

uki o mediach. Poza artykułami z zakresu kampanii wyborczych i marketingu 

politycznego, w „Studiach Wyborczych” opublikowano również dwa teksty 

analizujące powyborcze publikacje prasowe
19

. 

W dotychczasowych tomach „Studiów Wyborczych” mieliśmy okazję zapo-

znać się z jednym opracowaniem z zakresu językoznawstwa. W tym odosobnio-

nym, jak dotychczas, tekście filologicznym mamy okazję zapoznać się z jedną, 

jak podsumowuje autorka, z cech konstytutywnych dyskursu politycznego jaką 

jest pewność co do prezentowanych w kampaniach wyborczych przekonań
20

. 

Rzeczywiście, omawiana postawa stała się jednym z wyróżników dzisiejszej 

                                                           

15 D. E i s s e l, Wybory do Bundestagu. Uwagi na temat przemian politycznych i czynników 

warunkujących wyniki głosowań, „Studia Wyborcze” 2006, t. 5. Pogranicze politologiczno-

socjologiczne reprezentuje również artykuł W. P e s z y ń s k i e g o  i A. S e k l e c k i e j, Rola 

sondaży w polskiej kampanii prezydenckiej w 2010 r., „Studia Wyborcze” 2010, t. 10. 
16 A. K a s i ń s k a - M e t r y k a, Środki oddziaływania reklamy w kampaniach wyborczych, 

„Studia Wyborczeˮ 2006, t. 2. 
17 D. W a l c z a k - D u r a j, Wybory 2005 roku i ich konsekwencje w dyskursie prasowym. 

Przykład „Tygodnika Powszechnego”, „Studia Wyborcze” 2006, t. 2.  
18 G. M a t u s z a k,  Atrakcyjność wyborcza kandydatów na radnych w wyborach samorzą-

dowych w Polsce w 2006 r., „Studia Wyborcze” 2007, t. 3. 
19 D. W a l c z a k - D u r a j, Wybory 2005 roku... oraz A. H o ł u b, Wybory 2007 – tydzień 

powyborczy na łamach najważniejszych dzienników o zasięgu ogólnokrajowym, „Studia Wy-

borcze” 2009, t. 8. 
20 B. K u d r a,  Apodyktyczność języka kampanii wyborczej (na materiale z kampanii 2011), 

„Studia Wyborcze” 2012, t. 13. 
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komunikacji (debaty) politycznej, a w samym artykule pokazano nowe możli-

wości podejścia do problematyki wyborczej. 

W opublikowanych tekstach można wyróżnić również te wykraczające poza 

nauki społecznie czy humanistyczne. Interesujące propozycje zawierają np. tekst 

poświęcony recepcji narzędzi statystycznych w analizach systemów wybor-

czych, co ma pozwolić na efektywne badania skutkujące bardziej precyzyjnym 

wyjaśnieniem zjawisk wyborczych
21

 oraz artykuł, w którym dokonano klasy-

fikacji wybranych systemów wyborczych na podstawie ich wartości analitycz-

nych i mocy przewidywania systemu partyjnego
22

. W tej grupie należałoby 

również umieścić, wykorzystującą narzędzia matematyczne, pracę na temat 

sprawiedliwości metod podziału mandatów, rozumianej w uproszczeniu jako 

niezależność podziału od czynników innych niż liczba głosów i łączna liczba 

mandatów
23

. Negatywne doświadczenia państw przechodzących transformację 

ustrojową pokazują, że cechy charakterystyczne poszczególnych systemów 

wyborczych sensu stricto mają niekiedy niebagatelne znaczenie przy wyborach 

podejmowanych na najwyższych szczeblach władzy.  

Nieco inną problematyką, przedstawioną również z wykorzystaniem instru-

mentów z nauk ścisłych, była przeprowadzona w jednym z tomów analiza ma-

tematyczna nieregularności statystycznych w wyborach do sejmików woje-

wódzkich w 2014 roku
24

, dzięki czemu możliwe miało być wskazanie nadużyć 

wyborczych. To kolejny w recenzowanym periodyku artykuł pokazujący coraz 

to nowe możliwości badawcze „studiów wyborczych”. 

Cechą charakterystyczna czasopisma jest również stałą obecność na łamach 

naukowców zagranicznych. Autorem lub współautorem 15 artykułów byli 

przedstawiciele nauki spoza naszego kraju. Przede wszystkim są to prawnicy 

(głównie konstytucjonaliści), ale także politolodzy
25

. Dotychczasowe artykuły 

były poświęcone zagadnieniom prawa wyborczego i instytucji demokracji bez-

                                                           

21 M. P i e r z g a l s k i, Zastosowanie wybranych metod statystycznych w badaniach syste-

mów wyborczych, „Studia Wyborcze” 2010, t. 9. 
22 W. R a f a ł o w s k i, Klasyfikacje systemów wyborczych państw pokomunistycznych: po-

równanie mocy analitycznej i predykcyjnej, „Studia Wyborcze” 2010, t. 10. 
23 K. L o r e n t z, Wpływ funkcji wyborów na kryteria oceny sprawiedliwości podziału 

mandatów, „Studia Wyborcze” 2011, t. 12. 
24 P. G a w r o n, Ł. P a w e l a, Z. P u c h a ł a, J. S z k l a r s k i, K. Ż y c z k o w s k i,  Wy-

bory samorządowe 2014. W poszukiwaniu anomalii statystycznych, „Studia Wyborcze” 2015, 

t. 19. 
25 L. Orosz (artykuły w tomie 1 i 16), M. Tothova (t. 3), T. Drinoczi (t. 4,13,18), A. Nuss-

berger (t. 5), D. Eissel (t. 5), J. Filip (t. 7), I. Pankevych (t. 7), L. Cibulka (t. 8), L. Trellova (t. 8 

i 10), S. Amandykowa (t. 8), B. Balog (t. 10), P. Gambale (t. 11), G. Sica (t. 11), M.A. Sar-

sjembajew (t. 11), C. Flores Juberias (t. 17), J. Kljuczkowskij (t. 17).  
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pośredniej państw Grupy Wyszehradzkiej, Ukrainy, Włoch, RFN, Rosji i Ka-

zachstanu
26

. 

Bardzo często również tematem opracowań polskich autorów były zagadnie-

nia prawa i praktyki wyborczej i referendalnej państw obcych. Należą do nich 

prace poświęcone m.in. Węgrom, Republice Czeskiej, Słowacji, Francji, Nor-

wegii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, RFN, Rosji, USA, Kanady, Panamy oraz 

Japonii czy Nowej Zelandii
27

. 

Dobór opracowywanych tematów potwierdza możliwości multidyscypli-

narne „Studiów Wyborczychˮ, gdzie niekiedy zbliżone zagadnienia były na 

przestrzeni lat opracowywane przez przedstawicieli różnych nauk
28

. Przykła-

dowo kampanii wyborczej czy systemom i metodom wyborczym przyglądali 

się przedstawiciele kilku różnych dyscyplin naukowych, rzeczywiście z róż-

nych punktów widzenia. W pewnym uproszczeniu można zauważyć, że o ile 

prawnicy koncentrują się na stronie materialnej wyborów i referendum, opisu-

jąc i analizując przepisy obowiązujących ordynacji, to przedstawiciele pozosta-

łych nauk zwracają uwagę na badania empiryczne i ewentualne związki pomię-

dzy przyjętymi rozwiązaniami prawnymi a wynikami głosowania, lub pogłę-

bioną analizę samych rezultatów. Pomostem między tymi dwoma podejściami 

są artykuły politologów. Zwraca również uwagę dbałość redakcji o ciągły do-

pływ „świeżej krwiˮ i poszerzanie katalogu autorów o coraz to nowe nazwiska 

reprezentantów różnych dziedzin nauki.  

                                                           

26 Tematy międzynarodowe były również poruszane w wielu opracowaniach zbiorowych, 

zarówno autorów polskich, jak i zagranicznych np. A. A n t o s z e w s k i, Przedterminowe 

wybory parlamentarne w Europie Środkowej i Wschodniej, oraz C. F l o r e s  J u b e r i a s, 

Systemy wyborcze i mniejszości narodowe w Europie Środkowej i Wschodniej, „Studia Wybor-

cze” 2014, t. 17.  
27 Obok wcześniej wzmiankowanych również: K. Skotnicki (t. 1), G. Kryszeń (t. 2 i 16), 

A. Żukowski (t. 2, 5, 7, 9), K. Dośpiał-Borysiak i P. Kowalski (t. 4), J. Wojnicki (t. 5), 

M. Pierzgalski (t. 5), M. Potz (t. 6), J. Szymanek i W. Ozierańska (t. 7) , M. Rulka (t. 8), 

P. Madej (t. 8), K. Complak (t. 8), S. Kubas (t. 9), K. Prokop (t. 9), W. Rafałowski (t. 10), 

A. Michalak (t. 10), K. Kurowski (t. 11), G. Chmielewski (t. 12), I. Hacia (t. 12), M. Wiszowa-

ty (t. 14), M. Więckowska (t. 14), M. Jabłoński i J. Rzucidło (t. 14), I. Wrońska (t. 14), J. Sala-

mon (t. 15), A. Materska-Sosnowska i S. Danielak (t. 16), K. Walczuk (t. 16), M. Czyżniewski 

(t. 17), A. Kazuła (t. 18), B. Michalak (t. 19) i A. Młynarska-Sobaczewska (t. 20). 
28 Dlatego też interdyscyplinarność przywołaną w tomie 1 pozwoliłem sobie przemianować 

na multidyscyplinarność, ponieważ przegląd dekady „Studiów Wyborczych”, oprócz samej 

współpracy naukowej, jest dowodem, że temat wyborów rzeczywiście dotyczy wielu dziedzin 

nauki jednocześnie. Wziąłem pod uwagę słownikowe definicje obu pojęć gdzie: interdyscypli-

narny to dotyczący dwu lub więcej dyscyplin naukowych, korzystający z dorobku kilku 

nauk lub złożony z naukowców reprezentujących różne gałęzie wiedzy, a multidyscypli-

narny to związany lub dotyczący wielu dziedzin (w tym wypadku nauki) jednocześnie, 

Słownik języka polskiego PWN, red. M. Szymczak, t. 1, Warszawa 1988. 
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Jeżeli chodzi o pozostałe działy czasopisma, to potwierdzają one, że proble-

matyka wyborcza nie jest domeną jednej dziedziny nauki. Przykładem cho-

ciażby dział „Recenzje”. Ich autorami byli najczęściej prawnicy, ale również 

przedstawiciele politologii i socjologii. Najwięcej zrecenzowano książek praw-

ników i politologów, ale spotkać można było również np. ocenę publikacji bę-

dącej przewodnikiem wyborczym dla dziennikarzy. Gdybyśmy spróbowali 

zapomnieć o multidyscyplinarności omawianych zagadnień i sprowadzili je do 

jednej dyscypliny naukowej, to taki charakter ma ostatni dział czasopisma, zaty-

tułowany Wyniki Wyborów i Referendów na Świecie, w publikowanej formie 

chyba jednak politologiczny a nie prawniczy. Refleks multidyscyplinarności 

znajdujemy oczywiście w składzie komitetu redakcyjnego. Co jednak naturalne, 

z wyraźną przewagą przedstawicieli dziedzin dominujących w tekstach.  

Podsumowując, w porównaniu do pierwszego pięciolecia można wskazać 

dwie tendencje. Z jednej strony zwiększa się udział tekstów prawniczych, z dru-

giej jednak rośnie liczba dyscyplin naukowych, których przedstawiciele zajmu-

ją się problematyką wyborczą
29

. Trudno zatem oczekiwać, aby prawnicy i po-

litolodzy mieli oddać pole. Wydaje się, że wybory i referenda jako „nauka” 

zawsze będą ściśle związane z pniem, z którego się wywodzą. Jednak zagadnie-

nie to rzeczywiście staje się czymś więcej niż tylko rozdziałem albo „poddyscy-

pliną” prawa konstytucyjnego. Politolodzy wiedzą to od dawna. Powoli przeko-

nują się do tego i inni. Jest to również refleksja dotycząca zadanego na początku 

pytania dotyczącego możliwego wyodrębnienia „studiów wyborczych” w nie-

zależną dyscyplinę naukową. 

Nie ma jednak wątpliwości, co do jednego: uznaniu w rzeczywistości „stu-

diów wyborczych” jednym z tematów badań inter- i multidyscyplinarnych. 

Wydaje się, że kolejne pięć lat wydawnictwa były potwierdzeniem tych słów. 

Jawi się ono, mimo przecież wąskiej tematyki, faktycznie pismem otwartym na 

autorów wielu dziedzin nauki. A w konsekwencji adresowanym również do 

szerokiego grona odbiorców, co było ich – wyraźnie zaznaczonym – kolejnym 

                                                           

29 Liczba tekstów poświęconych prawu wyborczemu o charakterze inter- i multidyscypli-

narny może być na bieżąco śledzona również dzięki „Studiom Wyborczym”, które najpierw 

jako załącznik do tomu 10 opublikowały polską bibliografię poświęconą tematyce wyborczej 

i referendalnej z lat 1989–2010, a następnie w tomach parzystych, począwszy od 12, uruchomi-

ły nowy dział zatytułowany właśnie „Bibliografia”. Prezentowane są w nim wykazy prac opu-

blikowanych w poprzednim roku kalendarzowym. Odnajdziemy tam potwierdzenie zaintere-

sowania tą tematyką przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych (a co za tym idzie poten-

cjalnych autorów i tego periodyku). Z punktu widzenia „Studiów Wyborczych” bibliografia 

może być jednocześnie potwierdzeniem skali zainteresowania poszczególnych dyscyplin tema-

tyką wyborczą, w sumie zbieżnym z procentowym udziałem reprezentujących je artykułów 

w czasopiśmie. 
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celem. Możemy zatem uznać, że „Studiom Wyborczym”, zgodnie z założeniami, 

udało się stać interdyscyplinarnym forum naukowym, poświęconym zagadnie-

niom wyborów i referendum. Wydaje się także, że problematyka ta wciąż daje 

możliwość stałego poszerzania kręgu naukowego z jednej strony oraz pogłębiania 

wątków badawczych dyscyplin już zainteresowanych z drugiej. 


