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Streszczenie
Choć w polskich naukach społecznych obserwujemy symptomy rosnącego 
zainteresowania neoinstytucjonalizmem, to jego dorobek wciąż wydaje się 
względnie słabo reprezentowany w podejmowanych badaniach. Sprawa ma 
się nieco lepiej jeśli idzie o próby przedstawienia dorobku teoretycznego [zob. 
Chmielewski 1994, 2011; Skąpska 1999; Federowicz 2004; Morawski 2010], 
jednak również tutaj przestrzeń do dyskusji dopiero się formuje. Celem niniej-
szego tekstu jest podjęcie takiej dyskusji w odniesieniu do trzech zagadnień 
o istotnych implikacjach zarówno dla budowy teorii, jak prowadzenia badań. 
Chodzi o kwestie: (a) ewolucji instrumentarium pojęciowego teorii instytucjo-
nalnej, (b) modelu działającego aktora oraz (c) integracji różnych perspektyw 
neoinstytucjonalnych. Jak pokazuje literatura przedmiotu, współczesny insty-
tucjonalizm unika silnych założeń na temat istoty przedmiotu swoich badań, 
wprowadzając jednocześnie konstrukty teoretyczne, takie jak pole i logika, 
wiążące podstawową jednostkę analizy – regułę – z konkretnymi kontekstami 
obowiązywania. Studia nad instytucjami nie zostały zdominowane przez nurt 
zakorzeniony w indywidualizmie metodologicznym, a współczesne teorie 
w tym obszarze pozwalają na wskazanie trzech odrębnych poziomów analizy 
instytucjonalnej: strategicznego, ekologicznego oraz paradygmatycznego.
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instytucjonalizm), model homo agens
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1. nEOInStytUCJOnALIZM  
WE WSPółCZESnyCH nAUKACH SPOłECZnyCH

Szeroko pojęty instytucjonalizm to interdyscyplinarny obszar badawczy (coś 
więcej niż temat, wciąż jednak coś mniej niż dyscyplina naukowa), którego cen-
tralnym zagadnieniem są instytucje. Podejścia stosowane w tym obszarze zwykło 
się dzielić na „stare” i „nowe”, co z grubsza należy rozumieć jako podział na 
ujęcia klasyczne i współczesne. W praktyce istnieje przynajmniej kilka nurtów 
badawczych w różnych dyscyplinach nauk społecznych, które określa się mianem 
„nowego instytucjonalizmu”. Różni je stosunkowo dużo – podstawy paradygma-
tyczne, główne problemy badawcze czy stosowane metody. Są także elementy 
wspólne – oprócz samego przedmiotu studiów, który jest rozumiany szerzej niż 
w przeszłości, jest to przekonanie o kluczowej roli instytucji w kształtowaniu 
życia społecznego (w tym gospodarczego, politycznego). Nurty te stanowią łącz-
nie o renesansie zainteresowania tą tematyką, po tym, jak w pierwszej połowie 
XX wieku została ona zepchnięta w naukach społecznych na dalszy plan. 

Przez większość ubiegłego wieku w naukach społecznych obserwowaliśmy 
zwycięski pochód dyscyplin zakorzenionych w metodologicznym indywiduali-
zmie – przede wszystkim ekonomii oraz psychologii. Co prawda już w latach 
40. i 50. zaczęto podważać centralne paradygmaty owych dziedzin przy użyciu 
takich pojęć, jak „osadzenie” (lub „zakorzenienie”, „zanurzenie”, org. embed-
dedness) [Polanyi 1944/2011, Granovetter 1985]), „racjonalność ograniczona” 
(org. bounded rationality) [Simon 1955], „zawodność rynku” (org. market failu-
re) [Bator 1958] i „koszty transakcyjne” [Coase 1960] – proces ten był jednak 
powolny. Nowy instytucjonalizm, jako pełnoprawna (nomen omen – zinstytu-
cjonalizowana) perspektywa, tworząca nieomal nowy paradygmat (zwłaszcza 
w obszarze ekonomii), na dobre uformował się w latach 80. W ekonomii kształt 
nadały mu prace Oliviera Williamsona [1981/1985, 1998] i Douglassa Northa 
[1990/1994, 2006], a w pozostałych naukach społecznych prace Johna Meyera 
i Briana Rowana [1977, 2006], Jamesa Marcha i Johana Olsena [1984, 1989, 
2005], Paula DiMaggio i Waltera Powella [1983, 2006], czy Avnera Greiffa 
[1993]. Szczególnym momentem ugruntowania pozycji tego obszaru badawczego 
było przyznanie Nagrody Nobla kilku jego przedstawicielom, natomiast general-
ną przesłanką rozwoju – potrzeba urealistycznienia opisu zjawisk społecznych 
(ekonomicznych, politycznych). Wspólnym mianownikiem różnych nurtów 
było podniesienie istotnej, sprawczej roli instytucji, ograniczonej możliwości 
ich projektowania oraz silnej inercji w tym obszarze („zależność od ścieżki”, 
„nieefektywność historii”). 
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Różnorodność orientacji neoinstytucjonalnych związana jest między innymi 
z tym, że nawiązują one do różnie definiowanych „starych instytucjonalizmów”. 
Poza ekonomią „stary instytucjonalizm” rozumiany jest jako podejście legali-
styczne i instrumentalnie racjonalistyczne – jego uwaga skupiała się na formalnej 
konstrukcji instytucji (doskonalenie biurokracji, słabe zainteresowanie wpływem 
zewnętrznego kontekstu). Podstawowe założenie praktyczne mówi tu, że spo-
łeczne skutki działania instytucji zależą przede wszystkim od tego, czy została 
ona poprawnie zaplanowana, „skonstruowana”, jest to więc nurt zakorzeniony 
w tradycji intelektualnej oświeceniowego konstytucjonalizmu. W okresie po-
wojennym myślenie takie zostało w zyskujących coraz większą specjalizację 
naukach społecznych zmarginalizowane (jako przeceniające znaczenie prawa 
stanowionego), do dziś funkcjonuje natomiast w obszarze nauk prawnych. Philip 
Selznick [1996], uważany za jednego z ważnych przedstawicieli „starej” szkoły, 
twierdził, że ten rodzaj nowego instytucjonalizmu kształtował się pod wyraź-
nym wpływem „postmodernistycznej wrażliwości”. Pisał: [z]amiast starannie 
zaprojektowanych i ściśle kontrolowanych organizacji pozwala nam się dostrzec 
słabość wewnętrznych powiązań, a nawet zorganizowaną anarchię [1996: 275].

W węższym sensie – zwłaszcza na polu ekonomii, choć z pewnością nie tylko 
tam – „stary” instytucjonalizm definiowany jest jako nurt zorientowany krytycz-
nie wobec ekonomii neoklasycznej. Taka orientacja reprezentowana była przez 
Thorsteina Veblena i Johna Commonsa oraz przedstawicieli szkoły historycznej. 
Różnica między istotą klasycznej teorii ekonomicznej i teorii instytucjonalnej na 
szerszym tle nauk społecznych związana jest z problemami: aktor versus struktura 
oraz działanie wyabstrahowane versus działanie zakorzenione. W tym konkret-
nym kontekście „nowy instytucjonalizm” stanowi po prostu nową generację owej 
orientacji. Odrzuca on model oparty na całkowicie wolnej konkurencji rynkowej 
między racjonalnymi indywiduami, wskazując, że głównymi uczestnikami wy-
miany dóbr i usług nie są wcale jednostki, ale organizacje i instytucje – przede 
wszystkim firmy, a jako konsument – rodzina, gmina itp. Mówi też, że doskonała 
konkurencja jest stanem abstrakcyjnym, a koszty wszelkiej wymiany (transakcji) 
nie są zerowe i ściśle zależą od instytucji. Instytucjonalny charakter przyczyn da 
się wskazać zarówno w przypadku zawodności rynku [Bator 1958], jak również 
zawodności państwa [McKean 1965]2. 

2 Jak pisał McKean: Wiele wątpliwych decyzji politycznych jest inherentnych dla struktury 
instytucjonalnej i nie powinny być postrzegane jako wina »złych« polityków albo braku szczęścia. 
Tam gdzie proces politycznych targów nie eliminuje lub nie znosi skutków ubocznych decyzji, tam 
dokonywany przez urzędników bilans kosztów i korzyści silniej skłania ich do podjęcia błędnych 
decyzji [McKean 1965: 504-5].
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Status „nowego instytucjonalizmu” jest szczególny. Stanowi on wspólny para-
sol, który rozpościera się nie nad jedną dyscypliną naukową, ale nad fragmentami 
kilku z nich3. Teoria, która kryje się pod tym parasolem, wciąż jest podzielona, 
a w łonie osobnych dyscyplin nieco inaczej dzieli się ją także na szkoły i nurty. 
Niezależnie od tego, jak ocenimy wagę wzajemnych różnic i podobieństw między 
„nowymi instytucjonalizamami”, razem stanowią one o daleko idącej zmianie, 
jaka dokonała się w sposobie analizy instytucjonalnej. Studia prowadzone na 
różnych polach dostarczyły nowych narzędzi – pojęć, twierdzeń i modeli, które 
mogą pomóc w lepszym zrozumieniu tego, jak strukturyzowane jest życie społe-
czeństwa. W dość specyficzny sposób rysuje się historia paradygmatu instytucjo-
nalnego w socjologii, gdzie często podkreśla się, że nie można mówić o jakimś 
istotnie nowym podejściu czy uznaniu roli instytucji, ponieważ od czasów Emila 
Durkheima i Maxa Webera pozostawały one w kręgu zainteresowań badaczy 
[zob. Scott 1995, Federowicz 2004]. Warto jednak zwrócić uwagę, że znaczna 
część nowego instrumentarium, które wypracowano głównie w obrębie ekonomii 
i nauk politycznych, znajduje dziś swoje zastosowanie również w socjologii. Dla-
tego nie tylko ze względu na chronologię studiów nad instytucjami, ale również 
uczciwe uznanie osiągnięć innych4, wypada stwierdzić, że generalnie w naukach 
społecznych mamy dziś do czynienia z nową perspektywą instytucjonalną.

2. POJĘCIA KLASyCZnEJ I WSPółCZESnEJ tEORII InStytUCJI

Pojęcie instytucji przeszło w naukach społecznych symptomatyczną ewolucję. 
Pokazuje ona dobrze, jak wyglądała równoległa przemiana teorii instytucjonal-
nej. Dla Durkheima instytucje to wierzenia i sposoby postępowania ustanowione 
przez zbiorowość [1895/2000: 22], są realnością zewnętrzną wobec jednostek – 
świat społeczny jest „urządzony” instytucjami5. Dla Veblena instytucja to nawyk 
myślowy [1899/2008, 1904] i utarty sposób działania, natomiast dla Commonsa 
to kolektywne działanie na rzecz kontroli, uwolnienia lub wzmocnienia działań 

3 Istnieje co prawda pole, na którym problematyka ta odgrywa niewątpliwie podstawową 
rolę – chodzi o dziedzinę określaną w świecie anglojęzycznym jako organizational studies, nie 
zawsze jest ona jednak definiowana jako osobna dyscyplina (w Polsce instytucjonalnie odpowia-
dałyby jej nauki o zarządzaniu, ale merytorycznie bliżej jest socjologia organizacji).

4 Michał Federowicz uważa, że nurt socjologiczny nie przykładał zbyt wiele starań, by pod-
kreślając złożoność realnych procesów, dostarczyć odpowiednio precyzyjne kategorie poznawcze 
[2004: 90].

5 Durkheim twierdził wprost, że jedynie one są tym, co w istocie społeczne, reszta da się 
zredukować do zjawisk indywidualnych i materialnych.
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jednostki [1931], które może mieć postać zarówno nawyku, jak całego, zorga-
nizowanego systemu. W ujęciach tych centralną kwestią jest powtarzalność 
i powszechność działań ludzkich, stanowiących świadectwo powiązania między 
aspektem behawioralnym a normatywnym. Taki punkt ciężkości wynika z faktu, 
że klasyczne koncepcje instytucjonalne odnosiły się przede wszystkim do zagad-
nienia genezy instytucji, biorąc jednocześnie rozbrat z prakseologią typową dla 
wcześniejszego formalizmu. Można je zatem określić jako ujęcia realistyczne.

W okresie rozkwitu funkcjonalizmu wspomniane pojęcie nabrało nowego 
wydźwięku. Instytucja zyskała charakter społecznego urządzenia, umożliwia-
jącego kompleksową realizację konkretnych zadań. W ujęciu Talcotta Parsonsa 
[1934/1990] instytucje to normy regulujące relacje między jednostkami, stano-
wiące tym samym fundamentalny element struktury społecznej. Łącznie stano-
wią mniej lub bardziej zintegrowany system, który wywodzi się z najwyższych 
wspólnych wartości. Te ostatnie dostarczają niezbędnego autorytetu i uznania, 
jednak samo działanie instytucji powinno się interpretować w kategoriach środ-
ków-celów. Podstawowym atrybutem systemu instytucjonalnego była zaś jego 
integralność6. Co znamienne, Parsons nie chciał utożsamiać instytucji z relacja-
mi w ich realnym kształcie, tak jak działo się to we wspomnianych wcześniej 
ujęciach klasycznych, ponieważ to zaciemniałoby [ich] normatywny charakter 
(…) zewnętrznych warunków działania [1934/1990: 328–329]. W podobnym 
duchu ujmował instytucje Shmuel Eisenstadt, dla którego były to społecznie 
zdefiniowane normy zachowania zorientowane na rozwiązanie problemów w naj-
ważniejszych dziedzinach życia [1964]. W definicjach tych znajdujemy wyraźny 
zapis przeorientowania teorii w kierunku zagadnień celowości i systemowości. 

Współczesna teoria instytucjonalna czyni na temat swojego przedmiotu wy-
raźnie mniej założeń. Interpretacje funkcjonalistyczne traktowane są dziś jako 
zanadto oddalone od obserwacji empirycznej7. Chodzi zwłaszcza o traktowanie 
„funkcji” jako raison d’etre instytucji, podczas gdy w rzeczywistości może być 
ona epifenomenem określonego zrutynizowanego działania. Często wskazuje 
się przykłady instytucji „funkcjonalnie martwych”. Nie chodzi tu o systemy 
norm, które odeszły do przeszłości, wraz z kulturami lub cywilizacjami, które 
je wytworzyły (jak instytucja sykofanta czy liktora) albo instytucje zawieszone 
lub unieważnione (jak popiwek, swatka czy tzw. bykowe). Zdaniem Ulricha 

6 Nieintegralność, zwłaszcza funkcjonalna, prowadziła do podziału instytucji na nowe. Można 
to opisać jako źródło „instytucjonalnego podziału pracy”, a więc de facto genezę złożoności świata 
instytucji.

7 Paradoksy funkcjonalizmu chyba najlepiej ilustruje słynny tekst Herberta Gansa na temat 
roli zjawiska ubóstwa [zob. Gans 1972].
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Becka można bowiem wskazać „instytucje-zombie”, czyli społeczne formy, które 
w praktyce straciły swoje dawne „funkcje”, mimo że traktuje się je wciąż jak 
„żywe” (chodzi mu np. o tradycyjnie rozumiane: klasę, gospodarstwo domowe, 
rodzinę). Ich badanie określa on mianem „zombie-socjologii” [zob. Slater, Ritzer 
2001, Beck, Beck-Gernsheim 2002]. 

Również kwestia genezy nie zajmuje w neoinstytucjonalnej agendzie tak po-
czesnego miejsca, jak to miało miejsce w studiach wczesnych instytucjonalistów. 
Instytucjonalizacja jest zjawiskiem uniwersalnym i może zachodzić wskutek 
planowego działania, jak też spontanicznie – jako dyfuzja zwyczaju lub nawyku. 
Dobrze ilustruje to praca Marka Kamińskiego [2006]. Skomplikowane reguły 
grypsery uchwycone przez autora w precyzyjnej analizie życia więziennego 
stanowią dobre antropologiczne świadectwo łatwości – niemalże automatyzmu – 
tworzenia się reguł współżycia. Kamiński pokazuje, że czym większy jest moż-
liwy obszar kolizji (np. rzadkość zasobów, zagęszczenie aktorów), tym reguły 
stają się ściślejsze i nabierają większego znaczenia8. Praca Kamińskiego dobrze 
pokazuje, że niezrozumiałe dla osób z zewnątrz reguły mogą mieć ważki sens 
i praktyczne znaczenie z punktu widzenia uczestnika gry. Porządek w ludzkich 
działaniach rodzi się samoczynnie nawet poza nawiasem tego, co często zwykło 
się wąsko rozumieć jako porządek publiczny. Konflikt interesów nie jest zresztą 
jedynym źródłem instytucjonalizacji9.

Neoinstytucjonalne spojrzenie na instytucje, koncentrujące się na dającej się 
wyabstrahować z życia i poddać analizie w kontekście innych norm „regule”, 
nawiązuje do najstarszych, formalistycznych ujęć instytucjonalnych. Jednak 
w odróżnieniu od nich pojęcie instytucji traktowane jest jako bardzo obszerne 
znaczeniowo. Ze względu na szeroki diapazon zjawisk, do którego stosuje się dziś 
owo pojęcie, osłabione zostały wszelkie presupozycje behawioralne, genetyczne 
i teleologiczne. Dobry przykład stanowi definicja Northa, dla którego instytucje 
to stworzone przez ludzi ograniczenia, które organizują interakcje [1991: 97]. 
Ograniczenia te mogą być formalne bądź nie, ważne jest, że łącznie tworzą pewien 
porządek, tym samym redukując środowisko niepewności. W praktyce instytucje 
to dla tego autora po prostu „zasady gry”, które definiują „zbiory możliwości”, 

8 Wśród czynników wpływających na restrykcyjność więziennych norm Kamiński wylicza: 
rozmiary celi i koncentrację aktywności w jej obrębie, wiek więźniów, skład „kastowy”, rodzaj 
więzienia, organizację ekonomiczną (obrót dóbr), stopień kontroli administracyjnej, a także wagę 
lub drażliwość obszaru regulacji.

9 Instytucje działają nie tylko w obszarze dystrybucji dóbr, ale także ich produkcji. Nie 
wszystkie gry cechują się zerową sumą wypłat, nie wszystkie dobra należą też do ograniczonej 
puli. Przykładów dostarczają np. zdrowie czy postęp naukowy. 
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czyli dostępne opcje działania [North 1990]. Dla Marcha i Olsena [1989/2005, 
2006] to względnie trwały zbiór powiązanych reguł i rutynowych praktyk, które 
są osadzone w określonej strukturze znaczeń i zasobów, dla Meyera i Jeppersona 
[2011] to stale odtwarzające się systemy procedur, reguł, ról i znaczeń, zaś Nee 
i Ingram [1998] określają tym mianem „siatki wzajemnie powiązanych norm”. 
Elinor Ostrom [2005] definiuje instytucje po prostu jako „reguły w użyciu” 
w odróżnieniu od „reguł w formie”.

Jak widać, neoinstytucjonaliści definiują przedmiot swoich zainteresowań 
w sposób rudymentarny, jako wszelki uznany, czyli działający zbiór powiązanych 
reguł, co narzuca metaforykę „gry”. Taka konwencja teoretyczna pozwala uniknąć 
kilku poważnych dylematów, przykładowo uściślenia relacji z komponentem 
behawioralnym. Czy „gra” to zestaw zasad, czy też „gra” to grupa ludzi, która 
uczestniczy we wspólnym działaniu opisanym w tych zasadach? Semantycznie – 
jedno i drugie. Tu akurat dwuznaczność językowa jest merytorycznie korzystna. 
Mówiąc: „małżeństwo”, możemy mieć na myśli bądź to dwie konkretne osoby, 
bądź też instytucję, czyli abstrakcyjny konstrukt – „projekt” (blueprint). Metafora 
gry wydaje się też adekwatna, gdy weźmiemy pod uwagę strukturę instytucji, 
a więc sposób powiązania reguł. Odstępstwo od jednej z zasad gry może oznaczać 
dwie rzeczy – zaprzestanie uczestnictwa bądź praktyczną modyfikację dotychcza-
sowego systemu reguł (ewolucję gry). Wszystko rozstrzyga się w interakcjach. 

Wśród reguł tworzących instytucje istnieje szczególna ich klasa – te, które 
wiążą instytucje ze światem fizycznym. Ich dwa najprostsze rodzaje to role 
(pozycje, tożsamości) i symbole. Można je określić jako „porty”, poprzez które 
odbywa się transmisja między systemami norm (ograniczeń) a ich przejawami. 
Pierwsze łączą je z konkretnymi ludźmi, zaś drugie z uniwersum semiotycznym 
(systemami klasyfikacji świata zewnętrznego). Rodzina manifestuje się m.in. 
poprzez matkę i ojca, państwo m.in. przez prezydenta, urząd skarbowy i flagę, 
język natomiast przez mowę i pismo. Instytucje mogą same definiować role 
i symbole, bądź odwoływać się do tych, które istniały uprzednio10. W ujęciu 
antropologicznym pierwotnym źródłem zjawiska instytucji jest konwencja po-
znawcza. Na świat zewnętrzny nakładana jest wspólna klasyfikacja (wynikająca 
już z samej potrzeby komunikacji, ale nie tylko), a z nią wiązane są konkretne 
praktyki społeczne. Aby konwencja mogła się przerodzić w usankcjonowaną 
instytucję społeczną, potrzebuje równoległej konwencji poznawczej, która ją 
podtrzyma [Douglas 1986/2011: 48]. Tej ostatniej dostarczają zwykle istniejące 

10 Szczególnym przypadkiem jest „zinstytucjonalizowanie się” pojedynczej osoby, jak 
w przypadku tzw. ludzi – instytucji.
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już, legitymizowane systemy instytucjonalne (tworząc „zależność od ścieżki”), 
które oprócz gotowych reguł oferują systemy racjonalizacji (mity)11. Dobrym 
przykładem tego, w jaki sposób przyjęta klasyfikacja produkuje instytucje, jest 
opisany przez Immanuela Wallersteina [2004] sposób wyłonienia się osobnych 
nauk społecznych12.

Współczesna teoria instytucjonalna wprowadza także pojęcia pola13 oraz lo-
giki instytucjonalnej. Pole, w zależności od ujęcia, definiowane jest jako produkt 
sektorowej homogenizacji (izomorfizm organizacyjny), społeczny zasięg podzie-
lanej definicji sytuacji oraz okoliczności stosowania konkretnych reguł. Jest ono 
wynikiem powielania określonych form i praktyk do stopnia, w którym następuje 
ich instytucjonalizacja [DiMaggio, Powell 1983/2006, Scott 1995]. W ujęciu Neila 
Fligsteina i Douga McAdama [2011] pole to równocześnie odrębny obszar stałej 
rywalizacji o dostępne w nim pozycje i zasoby14. Pojęcie to dotyczy w praktyce 
kontekstu, w którym stosuje się reguły określonej instytucji. Podobnie jak role 
i symbole, także pola stanowią więc rodzaj „portu” między światem materialnym 
a światem reguł, dotyczą jednak całych systemów instytucjonalnych wraz z ich 
własną logiką. Charakterystycznym przykładem pola jest „kraj”, czyli kontekst 
społeczny oparty na kryterium terytorialnym. Przekraczając granicę, przecho-
dzimy między polami, w których funkcjonują różne państwa, często odmienne 
języki, obyczajowość itp. – jednym słowem odrębne zestawy instytucji. Jest to 
rzadki przykład pól, między którymi zachodzi względnie niewielkie wzajemne 
nakładanie się (chociaż jest to historycznie zmienne). Dominującą cechą życia 
społecznego jest ciągłe nachodzenie na siebie poszczególnych pól, co tworzy 
wielopoziomowy kolaż różnych logik. 

Pola charakteryzują się odmiennymi zakresami i bardzo często są w sobie 
wzajemnie zagnieżdżone. Sfera prywatna i publiczna to jedne z najbardziej 

11 Mechanizmy uprawomocniania konwencji poznawczych w społeczeństwach nowoczesnych 
opisują m.in. koncepcje kolektywu myślowego (wspólnoty epistemicznej) [zob. Fleck 1935/1986] 
oraz wiedzy wspólnej [zob. Anuszewska 2010].

12 Wallerstein [2004] twierdzi, że podział dyscyplin w łonie nauk społecznych wywodzi się 
z XIX-wiecznych rozróżnień na społeczeństwa cywilizowane i niecywilizowane, państwo, rynek 
i społeczeństwo obywatelskie oraz przeszłość i współczesność. Mimo że ścisłe znaczenie takich 
podziałów podano w wątpliwość, utrwalona instytucjonalnie klasyfikacja pozostała w mocy. 

13 Elinor Ostrom stosuje analogiczne pojęcie „areny” [Ostrom 1990, 2005], zaś Johan Olsen 
pojęcie „sfery” [2009].

14 Autorzy ci, ze względu na zarzucany instytucjonalizmowi nacisk na rutynowość i stałość, 
traktują swoją perspektywę jako osobne ujęcie teoretyczne, choć przyznają, że jest ono w Nowym 
Instytucjonalizmie zakorzenione. Różnica dotyczy przede wszystkim akcentu położonego na walkę 
o władzę w obrębie pola [2011: 20–21].
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generalnych pól instytucjonalnych. Według Patricii Thornton, Candace Jones, 
Kennetha Kury [2005] można także wskazać pięć naczelnych pól społeczeństw 
zachodnich, a są nimi: gospodarka rynkowa, przedsiębiorstwo, zawód, rodzina, 
religia i państwo. Ochrona zdrowia sama jest pewnym polem, ale jako taka 
przesuwała się w Polsce w ostatnich 25 latach z globalnie rozumianego pola 
państwa w kierunku pola gospodarki rynkowej (od systemu Siemaszkowskiego 
ku wariantowi systemu Bismarckowskiego). Empiria tej przemiany dotyczyła 
procedur i praktyk organizacyjnych, ale efektem systemowym było wytworzenie 
się nowej równowagi między zakresem, w jakim stosują się w społeczeństwie 
pewne typy reguł, na przykład kontraktowania czy dostępu do ograniczonej puli 
dóbr i usług. Równolegle przebiegała ewolucja ról i symboli, czyli relacji między 
aktorami oraz definiowania poszczególnych zdarzeń. Jak pisali Friedland i Al-
ford: Zmiany instytucjonalne związane są z jednoczesnym powstawaniem nowych 
relacji społecznych i nowych porządków symbolicznych [Friedland, Alford 1991: 
250]. Rezultatem wspomnianych reform była więc modyfikacja logiki pola, ale 
także ról i symboli (określenie „system ochrony zdrowia” formalnie zastąpiło 
nazwę „służba zdrowia”). 

Logika to zasady konstytuujące rdzeń legitymizowanych w danym polu 
strategii działania i tożsamości. Pojęcie to odróżnia więc szczegółowe reguły for-
malne od naczelnych algorytmów, którymi aktorzy kierują się w praktyce15. Jego 
wprowadzenie należy kojarzyć z pracami Marcha i Olsena [1984, 1989/2005]. 
Zwrócili oni uwagę na względną autonomię instytucji, ich zaskakująco częstą 
suboptymalną efektywność, a także na dużą wagę porządku interpretacyjnego. 
Te cechy wynikają ich zdaniem z faktu, że instytucje działają co najmniej w tej 
samej mierze na rzecz osiągania wyznaczonych zewnętrznie celów, co na rzecz 
porządkowania działań – to znaczy zwiększania ich przewidywalności. Powoduje 
to, że w interpretacji zachowań aktorów zastosowanie znajduje nie tylko „logika 
konsekwencji” (interpretacja w kategoriach kalkulacji możliwych następstw), 
ale także „logika stosowności” (interpretacja w kategoriach wypełniania norma-
tywnych oczekiwań), biorąca swe źródło z tożsamości (ról). W wielu, zwłaszcza 
pozagospodarczych dziedzinach życia, to ta druga „logika” jest dominująca – 
ludzie częściej działają rutynowo niż makiawelicznie. Przekonuje o tym także 
macierz możliwych wypłat. Kosztem odstąpienia od reguł własnej roli jest na ogół 
dość pewna utrata statusu, zyskiem z gry dostępnymi zasobami jest natomiast 
często znacznie mniej pewna, doraźna korzyść. Iloraz ryzyka i bilansu korzyści 

15 W niektórych pracach autorów zainteresowanych analizą instytucjonalną stosowany jest 
bardzo zbliżony koncept różnych odmian „racjonalności” [zob. np. Staniszkis 1989/2006].
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i strat, niezależnie od tego, jak mocne przyjmiemy założenia na temat wyboru 
optymalnej strategii, na ogół skłania więc do działań rutynowych. 

3. PROBLEM MODELU AKtORA

Problem „natury ludzkiej”, jako założenie dotyczące działania podstawowego 
aktora zjawisk społecznych, stanowił jedno z centralnych zagadnień klasycznego 
instytucjonalizmu u jego zarania. Veblen ostro skrytykował oświeceniowy cha-
rakter ekonomii neoklasycznej, jako poszukującej za cenę realizmu syntetycznej 
formuły prawnonaturalnej [1898]. Proponował w to miejsce model o charakte-
rze antropologicznym, w którym dużą rolę odgrywały działania instynktowne 
i rutynowe16. Także dziś kwestia modelu działającego aktora należy do żywych 
dylematów teorii instytucjonalnej. Własną propozycję sformułował na przykład 
Chmielewski [2011], który modelom homo oeconomicus, homo sociologicus 
i homo psychologicus przeciwstawił zaproponowany przez siebie model homo 
agens-institutionalist. Problemem tej propozycji jest – paradoksalnie – jej an-
tropologiczny realizm. Jest to bowiem względnie trafny, oparty na współczesnej 
wiedzy psychologicznej opis człowieka, jednak pozostawia nas z pytaniem – czy 
wynika on bezpośrednio z jakiegoś instytucjonalnego modelu teoretycznego? 
Nieco inne założenia na temat działającego aktora przyjmowane są przecież 
w instytucjonalnym modelu racjonalnego wyboru, a inne w instytucjonalizmie 
socjologicznym. Modele jednostki stosowane w innych paradygmatach stanowią 
na ogół implikację konkretnych teorii – w ekonomii obraz jednostki jest pochodną 
praw dotyczących popytu i podaży, marginalnej użyteczności itp. (praw dotyczą-
cych kształtowania się ceny – centralnego zagadnienia ekonomii), w socjologii 
i pedagogice jest zaś pochodną zasad socjalizacji i wpływu społecznego (praw 
kształtowania się kultury). 

Zaryzykować można twierdzenie, że nauka dotycząca instytucji w bardzo 
ograniczonym zakresie potrzebuje gotowego, a przynajmniej tak rozbudowa-
nego modelu działającej jednostki. Może się on uformować, ale dopiero jako 

16 Jako globalny model zjawisk społecznych Veblen traktował teorię ewolucji. Choć z dzi-
siejszego punktu widzenia operował jedynie jej rudymentami, to sama argumentacja dotycząca 
potrzeby właściwego ujęcia kumulatywnej sekwencji zjawisk, a także poprawnego rozpoznania 
„wbudowanych” własności ludzkich, pozostaje aktualna. Z jednej strony chodzi o zasadę „biologicz-
nej zależności od ścieżki”, z drugiej zaś o kognitywistyczne uwarunkowania działania i przemian 
instytucji. Prace badaczy takich jak Amon Tversky i Daniel Kahneman [1981, 2011] czy Steven A. 
Pinker [2002] przekonują, że w ludzki umysł wbudowane są zarówno ograniczenia racjonalności, 
preferencje kooperacyjne, jak i elementy instynktów moralnych. 
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epifenomen konkretnej propozycji teoretycznej – takiej, która trafnie opisuje 
funkcjonowanie instytucji. Jeśli szukać wspólnego założenia dla szeroko pojętego 
neoinstytucjonalizmu, to brzmiałoby ono, że trudno jest wyjaśnić „naturę” gracza 
w oderwaniu od reguł gry. Graczem zresztą nie zawsze jest jednostka ludzka – 
mogą być nią organizacje, i to w różnej skali – zarówno mikroprzedsiębiorstwa, 
jak wielonarodowe imperia17. Istnieją zatem przynajmniej dwa powody, by uznać 
szczegółowy model indywidualnego, działającego aktora za redundantny. 

Założenie, że „gracz jest wytworem gry”, jest dobrze uzasadnione i niezbędne 
do konsekwentnego zastosowania perspektywy neoinstytucjonalnej. Jasne jest na 
przykład, że role i pozycje zawodowe są produktem instytucji gospodarczych, 
natomiast formy organizacyjne wynikają z państwowego porządku prawnego. 
Przesłanka ta znajduje jednak znacznie szersze zastosowanie. Można to zilu-
strować także problematyką narodu, który jest wytworem zarówno procesów 
endogennych (nazwijmy to „grą Gellnerowską”), jak egzogennych (nazwijmy 
to „grą Schmittowską”). Pierwsza z tych gier [zob. Gellner 1983] opiera się 
na logice będącej produktem kształtowania się uprzemysłowionej gospodarki 
i biurokratycznego państwa. Naród był społeczną „odbitką” ich reguł. Druga 
gra nawiązuje bezpośrednio do etymologii pojęcia „stosunków międzynaro-
dowych”. Desygnat tego terminu to z historycznego punktu widzenia rodzaj 
przeobrażającej się i intensyfikującej „gry”, która potrzebowała swojego „gra-
cza”. W czasach feudalnych role w tej grze obsadzane były przede wszystkim 
z klucza warstwowo-rodowego, jednak w miarę postępów emancypacji tworzyła 
się figura „gracza masowego” – na przykład wojny nie mogły już być po pro-
stu wynikiem konfliktów dotyczących sukcesji, szukały nowego uzasadnienia. 
Zbiorowym graczem nie mógł zostać ze swojej istoty agregat, który wystarczał 
jeszcze oświeceniowemu porządkowi absolutystycznemu – czyli „poddani”. 
Państwu republikańskiemu wystarczyłby natomiast, w powiązaniu z pojęciem 
racji stanu, agregat „społeczeństwa obywatelskiego”. Pozostawało więc miejsce 
na nową kategorię-instytucję.

17 W niektórych ujęciach to organizacje są traktowane jako podstawowi aktorzy: “Institutions 
are the rules of the game; organizations are the players” [Mantzavinos, North, Shariq 2004: 7]. 
Klasyczna teoria organizacji traktowała organizację formalną jako strukturalny wyraz racjonal-
ności. Selznick złagodził to założenie, twierdząc, że organizacje, zwłaszcza te duże, powinny być 
rozumiane nie jako systemy zunifikowanej koordynacji, ale jako koalicje aktorów „zarządzanych 
poprzez wielorakie racjonalności i negocjowaną władzę. Takie koalicje nie mają hermetycznych 
granic; by przetrwać i się rozwijać muszą angażować się w złożone transakcje z otoczeniem, od 
którego zależą, ale które mogą też kontrolować” [Selznick 1996: 275]. 
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Także człowiek współczesny jest produktem „gry”, jaką jest nowoczesne 
społeczeństwo. Weźmy nieoczywisty w swej istocie fakt, że na ogół nie odczu-
wamy instynktownego lęku przed ruchem drogowym, a często obawiamy się 
przejść nieznaną, ciemną uliczką. W gruncie rzeczy powinno być zgoła odwrot-
nie – we współczesnej Polsce wypadki samochodowe corocznie kosztują życie 
kilku tysięcy osób, podczas gdy ofiary nocnych spacerów liczy się co najwyżej 
liczbą dwucyfrową (i to jeśli weźmiemy szerszą rubrykę statystyk policyjnych). 
Hierarchia lęków pozornie nie jest więc uzasadniona racjonalnie. Czym jest 
jednak racjonalność? Dochodzimy tu do kolejnego osiowego zagadnienia teorii 
neoinstytucjonalnej.

Pojęcie działania racjonalnego jest semantycznie niezwykle uwikłane. Czy 
racjonalny wybór to taki, który opiera się na wyartykułowanych racjach, czy 
raczej taki, którego sprawcę oceniamy ex post jako tego, który miał (jednak) 
rację? W pierwszym znaczeniu „racja” to tyle co „przesłanka”, w drugim „racja” 
to tyle co „słuszność”. Czy powieszenie medalika św. Krzysztofa na lusterku jest 
działaniem irracjonalnym? Wszystko zależy od tego, czy fakt ten oceniany jest 
poprzez motywacje, czy poprzez skutki. Jeśli jego marginalnym choćby efektem 
jest fakt, że kierowca lepiej pamięta o zagrożeniu na drodze (i jedzie bardziej 
uważnie), to można uznać, że jego użycie było racjonalne (uzasadnione). W myśl 
koncepcji Talcotta Parsonsa, stosowanie medalika byłoby jednak nieracjonalne 
par excellance, ponieważ stanowiłoby użycie symbolicznych środków do osią-
gnięcia materialnych celów. 

Przełomowej krytyki pojęcia nieograniczonej (bezwzględnej) racjonalności 
dokonał Herbert Simon [1955, 1978]18. Wychodząc od spostrzeżenia, że teoretycz-
ny model podejmowania decyzji znacznie różni się od tego, co da się faktycznie 
zaobserwować, zauważył, że nawet bez stosowania kompletnej wiedzy o ludzkiej 
psychologii można w to miejsce zaproponować trafniejszy model teoretyczny. 
Podstawowymi barierami obiektywnej racjonalności są bowiem brak pewnej 
wiedzy o konsekwencjach decyzji, poziom dostępności informacji o bieżącym 
stanie faktycznym oraz ograniczone możliwości przetwarzania informacji. 
Realistycznie rzecz biorąc, decydenci nie poszukują rozwiązań najlepszych, 
tylko rozwiązań satysfakcjonujących. Zasadą jest tu więc nie tyle poszukiwanie 
optimum między nakładami i efektami, co między owym bilansem a wysiłkiem 
włożonym w poszukiwanie opcji. Centralne miejsce zajmuje proces przepływu 

18 Wśród polskich autorów na zawodność założenia o absolutnej racjonalności dość wcześnie 
uwagę zwracał Witold Kula [1962/1983], proponując w to miejsce pojęcie „racjonalności względnej, 
historycznej”.
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i gromadzenia informacji, a także określany zewnętrznie poziom aspiracji. Warto 
zauważyć, że kwestie te zawsze tkwiły w jądrze teorii ekonomicznej, z tym, że 
z pola widzenia usuwała je „neutralizująca” aksjomatyka – cena to wynik prze-
pływu informacji między stroną popytową i podażową, ale w modelowy rynek 
wpisane jest założenie o jej powszechnej i kompletnej dostępności, aktorem miała 
zaś kierować zasada maksymalizacji, a nie satysfakcji. Jest to jeden z najważ-
niejszych momentów dywergencji neoinstytucjonalizmu i klasycznej ekonomii.

Założenie o ograniczonej racjonalności powoduje, że zdolność do wyboru 
efektywnej strategii działania nie może być postrzegana wyłącznie jako pochodna 
indywidualnej inteligencji, lecz musi być rozpatrywana w kontekście istnieją-
cych struktur instytucjonalnych. Inteligencja jest pomocna przy wyborze opcji, 
ale globalnie istotniejsza jest sama ich dostępność. Stosując metaforykę gry, 
powiedzielibyśmy, że z perspektywy gracza najbardziej dostępnym (i zarazem 
najbardziej prawdopodobnym) wyborem jest przede wszystkim taka strategia, 
którą już przećwiczył i która okazała się względnie skuteczna. Jednak z uwagi 
na to, że indywidualny aktor nie jest na ogół w stanie wypróbować wszystkich, 
a nawet większości potencjalnych strategii we wszystkich możliwych warun-
kach, zmuszony jest do zdania się na wiedzę oferowaną mu przez dostępne 
instytucje. To właśnie one określają dostępność informacji, jej przepływ, a także 
uczestniczą w wyznaczeniu poziomu aspiracji, będącym przesłanką działania 
reguły satysfakcji (satisficing principle). W tym sensie uczenie się – jak to 
ujmuje Simon [1991] – jest udziałem nie tylko ludzi, ale także organizacji. Ta 
ostatnia „myśli” oczywiście za pośrednictwem umysłów swoich członków, ale 
jej całkowita „wiedza” nie jest prostą sumą wiedzy członków. „Racjonalność” 
organizacji zawiera się również w jej konstrukcji19. Analogiczną argumentację 
zaprezentowali później Arthur Denzau i Douglass North [1994], którzy uważają, 
że w generowaniu efektywności ekonomicznej cechy instytucji mają nie mniej-
sze znaczenie niż substancjalna racjonalność. Postulują oni zastąpienie „czarnej 
skrzynki racjonalności” pojęciem modeli myślowych (mentalnych). Modele te 
i instytucje stanowią swoje odpowiedniki i wzajemnie się reprodukują20. 

19 Myśl Simona nie jest tu zupełnie nowatorska, jak pisze Antoni Kamiński: Już Monteskiusz 
zauważył, że na początku ludzie kształtują instytucje, potem instytucje kształtują ludzi. (…) Dobrze 
zaprojektowana organizacja (…) charakteryzuje się tym, że skutecznie wiąże interesy prywatne ze 
swoją podstawową misją [2000: 111].

20 Z zewnętrznego punktu widzenia instytucje to podzielane w populacji wzory zachowań. 
Z wewnętrznego punktu widzenia są po prostu modelami myślowymi lub podzielanymi sposobami 
radzenia sobie z nieustannie powracającym problemem interakcji społecznej [Mantzavinos, North, 
Shariq 2004: 80]. 
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Mary Douglas pisze wprost o ułudzie „samodzielnej racjonalności”, jaką 
wytworzył sobie nowoczesny człowiek: racjonalny wybór nie oznacza sporadycz-
nego wyboru między osobistymi preferencjami, lecz nieprzerwany wybór między 
instytucjami społecznymi. (…) nie pocieszajmy się myślą, że ludzie pierwotni 
myśleli za pośrednictwem swoich instytucji, podczas gdy ludzie nowocześni po-
dejmują najważniejsze decyzje indywidualnie. Już sama ta myśl jest przykładem 
przerzucenia obowiązku myślenia na instytucje” [1986/2011: 146]. Ilustracji 
dostarcza wspomniany wcześniej przykład lęków przed ruchem samochodowym 
i ciemnym zaułkiem. Ich proporcji nie da się wyjaśnić jedynie atawizmem, w grę 
wchodzi bowiem także ocena przewidywalności środowiska i ocena intencji in-
nych aktorów. Mimo że ruch drogowy stanowi faktycznie większe zagrożenie, to 
w modelu mentalnym współczesnego człowieka jest on oswojony jako element 
instytucji – i to tak silnie ugruntowanej, że odstępstwa od reguł (ruchu drogo-
wego) są tu wyjątkowo rzadkie. Figura ciemnej uliczki odpowiada natomiast 
nieznanemu otoczeniu – jest symbolem braku wiedzy o warunkach, czyli raczej 
nieprzewidywalności niż realnie spodziewanego zagrożenia.

Przesłanka dotycząca tego, że „gracz jest wytworem gry”, znajduje potwier-
dzenie zarówno w badaniach prowadzonych w duchu „antropologii nowoczesnego 
społeczeństwa”21, jak i analizach dotyczących kosztów transakcyjnych – w obu 
przypadkach przedmiotem zainteresowania jest zależność rezultatów działania od 
zbioru obowiązujących reguł. Te ostatnie wyznaczają ramy i strategie działania – 
niezależnie czy obserwowane jest ono przez pryzmat stosowności (legitymizacji) 
czy matrycę wypłat.

Mimo relatywizacji pojęcia racjonalności istnieje możliwość integracji 
modelu rational choice theory z twierdzeniami innych perspektyw instytucjo-
nalnych, a wymaga to jedynie odróżnienia od siebie odmiennych poziomów 
analizy. Tworzy to klarowne drogi przejścia od teorii mikrospołecznej do mezo- 
i makrospołecznej teorii instytucjonalnej. Konkretnych konceptualizacji dostar-
czają na przykład Mancur Olson [1965/2012] i Michael Hechter [1987], którzy 
przekonują, że wyjaśniając zjawisko podporządkowania się jednostki regułom 
i celom grupy lub organizacji, nie ma konieczności, by opierać się wyłącznie na 
mocnych założeniach dotyczących internalizacji norm i tożsamości. Olson pisze 
wprost, że bodźce społeczne należy analizować mniej więcej w taki sam sposób 

21 Jak choćby Michela Foucault [1963/1999], który pokazywał m.in., że źródłem nowocze-
snej medycyny były nie tyle odkrycia naukowe w tej dziedzinie, co zmiana praktycznej relacji 
między pacjentem a lekarzem – a więc przemiana ról. Inny przykład stanowią prace Janine Wedel 
[1986/2007, 2009].
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jak bodźce pieniężne [1965/2012: 77]. Akceptacja reguł nie jest automatyczna 
(nawet gdy cele jednostki i grupy są niesprzeczne), ale też nie zawsze opiera się 
na przymusie. Ważniejsze jest określenie indywidualnych korzyści z przyna-
leżności (joint goods) i kosztów wykluczenia, w tym stopień zamknięcia, tzn. 
łatwość przekraczania granicy grupy, a także dostępność grup alternatywnych. 
Zdaniem Hechtera [1987] zarówno reguły organizacji formalnych, jak i nie-
formalnych wspólnot okazują się skuteczne nie tyle za sprawą socjalizacji, co 
„gospodarowania kontrolą” (economy of control). Przynależność jest zarazem 
celem i środkiem, stanowi akt wyboru zarówno ze strony jednostki, jak i grupy. 
Na wybór ten nałożone są różnego typu ograniczenia, w tym sensie instytucje 
wyznaczają matrycę decyzyjną. Nie ma więc sprzeczności między postsimonow-
skim modelem kalkulującego aktora i modelem sprawczego działania instytucji. 

4. POZIOMy AnALIZy InStytUCJOnALnEJ

Jednym z głównych problemów współczesnego instytucjonalizmu jest integracja 
odrębnie rozwijanych nurtów teoretycznych [zob. Chmielewski 2011]. Godzenie 
ich poprzez redukcję osobnych perspektyw do wspólnego jądra pojęciowego 
mogłoby oznaczać zbanalizowanie tych teorii. Jednocześnie Jepperson i Meyer 
[2011] mają niewątpliwie rację, że ani absolutyzacja metodologicznego indywidu-
alizmu, ani holizmu nie mają większego sensu, ponieważ każda z osobna zubaża 
nauki społeczne. Przyczyny lokują się w nich równocześnie na kilku poziomach, 
co wspomniani autorzy zilustrowali, dokonując krytycznej rewizji wyjaśnień 
Webera [1905/1994], dotyczących kształtowania się porządku kapitalistyczne-
go. Ani wyjaśnienia dotyczące przemian mentalnych jednostek, ani wyjaśnienia 
w kategoriach zmiany układu grup interesu, ani w końcu ewolucja panujących 
ideologii, nie potrafią osobno przedstawić pełnego obrazu zjawisk. Pełne i trafne 
wyjaśnienie instytucjonalne wymaga równoległego zestawienia wyników analizy 
dokonanej z zastosowaniem różnych perspektyw [zob. Jepperson i Meyer 2011]. 
Wydaje się zatem, że jednym z możliwych rozwiązań problemu integracji teorii 
jest posługiwanie się modelem wielopoziomowym, czyli wskazanie i klarowne 
zdefiniowanie odrębnych poziomów analizy – perspektyw analitycznych odno-
szących się do odmiennych klas problemów. 

Nurty teorii powstałe w obszarze nowego instytucjonalizmu są różnie typo-
logizowane, niekiedy ze względu na dyscypliny naukowe, w obrębie których są 
rozwijane, kiedy indziej – co tylko częściowo się pokrywa – ze względu na zbiory 
przyjmowanych przesłanek. Paul Cammack [1992] twierdzi, że prowadzona 
w łonie nowego instytucjonalizmu dyskusja na temat reintegracji teorii i badań 
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wyłoniła dwie główne perspektywy: kontraktualną opartą na założeniach meto-
dologicznego indywidualizmu oraz historyczno-strukturalną, która tego założenia 
nie przyjmowała. W często cytowanej pracy Petera Halla i Reosemary Taylor 
[1996] autorzy przedstawiają trzy główne tradycje, które ewoluowały osobno 
począwszy od lat 60-tych. Są to: instytucjonalizm historyczny skoncentrowany 
zwłaszcza na kwestii zależności od ścieżki, instytucjonalizm racjonalnego wy-
boru skoncentrowany na zagadnieniu kosztów transakcyjnych, a także instytu-
cjonalizm socjologiczny eksponujący rolę mitu i ceremonii [zob. Meyer, Rowan 
1977/2006]. Z kolei Paul DiMaggio [1998], nawiązując do pracy Halla i Taylor, 
proponował wyróżnianie podejść: konstruktywistycznego, mediacji konfliktu 
oraz racjonalnego działania. Istnieją także inne tego rodzaju typologie22, jednak 
większość z nich proponuje raczej możliwość uporządkowania istniejącej wiedzy, 
niż ramę analityczną, w ramach której postuluje się stosowanie równoległych 
modeli eksplanacyjnych. 

W literaturze przedmiotu da się wszakże odnaleźć kilka takich klasyfikacji, 
które bardziej niż na cechach teorii skupione są na cechach przedmiotu badania. 
Olivier Williamson [2000] zaproponował wyróżnienie czterech konkretnych 
poziomów analizy instytucjonalnej. Pierwszy dotyczy kulturowego zakorzenie-
nia (embeddedness), drugi prawa stanowionego i procedur administracyjnych, 
trzeci zarządzania organizacjami, a czwarty konkretnych decyzji pojedynczych 
aktorów. Autor ten pisał także o „grze na poziomie zero”, to znaczy psychologii 
ewolucyjnej, która określa ograniczenia kognitywne człowieka, ale ten poziom 
nie stanowi osobnej „gry społecznej” (wiąże się raczej z omówionym wcześniej 
problemem modelu aktora). Williamson wskazywał jednocześnie, że poszcze-
gólnymi poziomami podzieliły się współczesne nauki społeczne – odpowiednio: 
historia i socjologia, prawo i ekonomia neoinstytucjonalna, zarządzanie i studia 
nad organizacjami oraz klasyczna ekonomia. Propozycja ta jest interesująca 
o tyle, że wskazuje merytoryczne kryterium (skala czasu) dotyczące instytucji 
o odmiennym charakterze, to znaczy takich, wobec których stosowane są odrębne 
perspektywy. Znacznie słabszą jej stroną jest powiązanie owego meritum z mo-
delami teoretycznymi. Nietrafne wydaje się ani pozostawienie kwestii rządzenia 
i zarządzania prawu i ekonomii, ani także abdykacja z zajmowania się przez 
przedstawicieli nurtu ekonomicznego poziomem wyższym niż drugi i niższym 
niż trzeci. W te ostatnie obszary wchodzą w praktyce badania zarówno neoinsty-

22 Przykładowo Guy Peters [1999] wymienia sześć szkół w obrębie samych nauk politycznych: 
normatywną, racjonalnego wyboru, historyczną, empiryczną, społeczną oraz instytucjonalizm 
w stosunkach międzynarodowych.
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tucjonalnych ekonomistów [zob. North 1973/2009, 1991]23, jak ekonomicznie 
zorientowanych historyków [zob. Greif 1992, 1993, 2006, van Zanden 2008]. 
Kryterium temporalne ma więc znaczenie bardziej ewidencyjne niż merytoryczne, 
podobnie zresztą jak kryterium skali oferowane przez Scotta [1995]24. 

Istnieją przynajmniej dwa inne ujęcia, które dotyczą bezpośrednio mechani-
zmów działania reguł, co powoduje, że wydają się bardziej użyteczne analitycznie. 
Ostrom [1990, 2005] ujmuje ten problem w postaci postulatu metodologicznego. 
Autorka ta proponuje, by dla każdej areny „instytucjonalnej gry” definiować 
ramy reguł indywidualnych, wspólnotowych i ogólnospołecznych. Mowa więc 
zasadniczo o operacyjnym definiowaniu poziomu analizy. Badacz, analizując 
kształtowanie się „reguł w działaniu”, musi każdorazowo osadzać je jako element 
innych gier, zwłaszcza tych wyższego rzędu. Podobne ujęcie, z tym, że nierelaty-
wizujące już poziomów analizy do podjętego zagadnienia, sformułowali przed-
stawiciele norweskiej szkoły instytucjonalnej [Christensen et al. 2007], którzy, 
opierając się na koncepcjach Marcha i Olsena [1984, 1989/2005] oraz Meyera 
i Rowana [1977/2006], wyróżnili perspektywę instrumentalną, kulturową i mitu. 
Podstawą tej klasyfikacji są odrębne aspekty działania reguł, w szczególności 
ich charakter i sposób reprodukcji. Z tego względu implikują one osobne zbiory 
przesłanek metodologicznych – w pierwszym przypadku z ekonomii, w drugim 
z analiz strukturalno-normatywnych, w trzecim ze studiów nad dyskursem 
i zmianą paradygmatyczną. Poziomy analizy wyznacza tu natura reguły jako 
typu ograniczenia nałożonego na działanie jednostki, więc stoją za nimi odrębne 
mechanizmy rządzące inercją i zmianą. 

23 North zajmował się relacją między poziomem pierwszym i drugim. Noblista z 1993 roku 
opisywał, jak różnice kulturowe i polityczne między europejskimi potęgami (Holandia i Anglia 
z jednej strony, Hiszpania z drugiej) przełożyły się na odmienne losy w ich zamorskich koloniach 
i późniejszych niepodległych państwach obu Ameryk. Stopień centralizacji i efektywność praw 
własności okazały się trwałym rysem instytucjonalnym – nawet jeśli normy kulturowe, które były 
ich źródłem (jak w przypadku hiszpańskiej Mesty) dawno odeszły do lamusa. Wprowadził przy 
tym ważne pojęcie zależności od ścieżki, stosowane wcześniej do opisu zmian technicznych. 
Uwypukla ono te elementy przyczynowości historycznej, które ekonomia klasyczna pozostawiała 
na zewnątrz teorii. 

24 Wymieniał poziomy: globalny, społeczeństwa, pola organizacyjnego, populacji organizacyj-
nej, pojedynczej organizacji i poziom organizacyjnego podsystemu. Inne zastosowane przez tego 
autora rozróżnienie dotyczy perspektyw: regulacyjnej, normatywnej i kognitywnej [Scott 1995]. 
W pierwszym przypadku chodzi o sankcje, w drugim o wartości, a w trzecim o nawyki – takie 
ujęcie nawiązuje do klasycznego, socjologicznego realizmu instytucjonalnego, ponieważ typologia 
odnosi się do źródeł działania reguł.
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W oparciu o elementy wspomnianych wyżej konceptualizacji można wskazać 
osobne poziomy analizy, odnoszące się do trzech odrębnych, generalnych wymia-
rów działania instytucji. Tak więc analiza instytucjonalna może być prowadzona 
na poziomie: (a) strategicznym, (b) ekologicznym i (c) paradygmatycznym. 

Teorie poziomu strategicznego traktują reguły jako pochodną indywidualnej 
kalkulacji w analizie gier iteracyjnych, gdzie napływająca informacja zwrotna 
prowadzi do określenia stanu równowagi (często tymczasowego). Odnoszą się 
one do wzorów czy regularności działania w postaci strategii, polityk, procedur 
czy „rutyn”, a więc protoreguł będących bezpośrednim wynikiem skonfronto-
wania decyzji aktorów uczestniczących w – jak by to określiła Ostrom – grze na 
danej arenie. Analizy tego poziomu dotyczą przede wszystkim rozwiązywania 
dylematów dotyczących dóbr wspólnych oraz podstaw bezosobowej wymiany 
handlowej [zob. Ostrom 1990, Greif 1993, 2004], a założenia metodologiczne 
czerpią z teorii gier, mikroekonomii i teorii zarządzania. 

Drugi poziom analizy instytucjonalnej dotyczy wzajemnych relacji pomiędzy 
porządkami normatywnymi, instytucjami i konkretnymi, pojedynczymi reguła-
mi. Teorie tego typu odnoszą się przede wszystkim do presji środowiskowej. Ta 
ostatnia w dłuższej perspektywie decyduje zaś, które rozwiązania instytucjonalne 
są w stanie przetrwać, a które zanikają. Przedmiotem zainteresowania są więc 
zagadnienia, takie jak kongruencja [Nee, Ingram 1998], komplementarność [Hall, 
Soskice 2001] czy izomorfizm [DiMaggio, Powell 1983/2006, Beckert 2010]. 
Reguły tworzące instytucję rozpatrywane są w kontekście otoczenia instytucjo-
nalnego, a trwaniem i zmianą rządzą procesy ekologicznej selekcji oraz adaptacji 
[zob. Hannan, Freeman 1984]. Ujęcie takie operuje analizą strukturalno-norma-
tywną, która ma za swój przedmiot przede wszystkim zgodność i kolizję reguł, 
a także ich konsekwencje. 

Trzeci, paradygmatyczny poziom analizy odnosi się do refleksyjnej, kon-
struktywistycznej działalności człowieka. Chodzi tu o te teorie, które całkowicie 
wychodzą poza zjawiska gier z udziałem indywidualnych aktorów oraz oddolne 
kształtowanie się stanów równowagi. Rozwiązania instytucjonalne wdrażane 
są wszak również na podstawie gotowych, utrwalonych i rozpowszechnionych 
„recept”. W tym przypadku o obowiązujących regułach nie decydują względy 
sytuacyjne czy środowiskowe, ale skuteczność, z jaką rozwiązania przedstawiane 
są jako efektywne lub legitymizowane. Teoria tego poziomu odnosi się do za-
gadnienia mitu, którego elementami składowymi są logiki instytucjonalne oraz 
sposoby ich racjonalizacji [zob. Meyer 1977, Dobbin 1994]. Zakres obowiązy-
wania mitu jest jednym z podstawowych wyznaczników instytucjonalnego pola 
[Friedland, Alford 1991, Thornton, Ocasio 1999]. Mechanizmy rządzące tym 
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poziomem świata instytucji mogą być badane poprzez analizę dyskursu oraz 
analizę dyfuzji wzorów. 

Choć nie ma, jak to pokazywałem w poprzednim ustępie, zasadniczych 
sprzeczności pomiędzy teoriami każdego z tych trzech poziomów, to mechani-
zmy inercji i zmiany są na każdym z nich dystynktywne na tyle, że w praktyce 
stosowane są osobno. Oczywiście lepiej dla każdych studiów nad instytucjami 
byłoby, gdy stosowane były równolegle, a nie zamiennie. Wydaje się także, że 
bezpośrednia integracja tak odmiennych wymiarów działania społecznych reguł 
w jednej teorii (każdorazowe budowanie „mostów mikro-makro”) byłaby nie-
zwykle trudna, ale chyba przede wszystkim – bezcelowa. Założenia dotyczące 
maksymalizacji indywidualnych korzyści nie są wystarczającym narzędziem do 
objaśniania przebiegu reform państwa, zaś mechanizmy zmiany instytucjonal-
nych „superstandardów” [zob. Christensen et al. 2007] w ograniczonym stopniu 
pomagają w opisaniu, jak grupy sąsiedzkie rozwiązują problem „gapowicza”. 
Neoinstytucjonalizm jest obszarem badawczym teoretycznie wielorakim, ale 
poszczególne tradycje intelektualne dobrze uzupełniają się w opisie złożonego 
świata instytucji, zaś co do spraw kluczowych istnieje względny konsens: zna-
czenie w kształtowaniu porządku społeczno-politycznego mają nie tylko układy 
siły i interesów, ale także reguły oraz „tektonika” porządków normatywnych. 
W wielu sytuacjach to te ostatnie stanowią podstawowy element sprawczy, zaś 
do opisu ich ewolucji nie wystarczy np. założenie o samoczynnym dążeniu do 
absolutnego stanu równowagi. Jak przekonują neoinstytucjonaliści – „historia 
jest nieefektywna” [zob. March i Olsen 1984, 1998], a porządek ludzkich dzia-
łań, nawet w obszarze poddanym rygorom ścisłych bilansów finansowych, jak 
w przypadku gospodarki kapitalistycznej, nie wykształcił się w jednej tylko, 
optymalnej postaci [zob. Hampden-Turner, Trompenaars 1993/1998, Hall, Soskice 
2001, Federowicz 2004].

5. DySKUSJA

Atrakcyjność współczesnego instytucjonalizmu leży w tym, że skutecznie uzu-
pełnia inne paradygmaty (zwłaszcza ekonomiczny), a także jest praktyczny – to 
znaczy w wielu kontekstach służy trafniejszej predykcji niż inne rodzaje teorii. 
Jego znaczenie staje się ewidentne także na tle obiegowego stylu myśleniu o in-
stytucjach. W czasie konfliktu ukraińskiego w 2014 roku wielu komentatorów 
narzekało na to, że skutecznym i energicznym posunięciom Federacji Rosyjskiej 
nie odpowiadało analogiczne działanie Unii Europejskiej (co ujmowano niekiedy 
za pomocą gorzko ironicznej sentencji: „Rosja zajęła Krym, a Unia Europejska 
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zajęła stanowisko”). Nie zaprzątano sobie przy tym głowy, że domaganie się od 
Unii zwinnych posunięć w polityce międzynarodowej oznacza bądź to traktowanie 
jej implicite jako państwa, bądź też implikuje oczekiwanie, że państwem powinna 
zostać. Uwypukla to specyficzny dwugłos opinii publicznej, która z jednej strony 
wyraża niezadowolenie z rosnących kompetencji UE („wtrącanie się w sprawy su-
werennych państw”), a przy tym krytykuje zbyt małą zdolność do podejmowania 
„szybkich i zdecydowanych działań”. Są to oczekiwania bezpośrednio sprzeczne.

Charakterystyczną cechą perspektywy instytucjonalnej jest to, że podobnie 
jak ekonomia „obywa się bez człowieka”, a więc to perspektywa społeczna 
w wąskim sensie – odróżniającym ją wyraźnie od humanistyki. Chodzi o to, że 
przedmiotem zainteresowania nie jest tu aktor, tylko wyabstrahowana reguła. 
Ponadto aktorem – czy to konfliktu interesów, czy starań o społeczne uznanie, 
czy konfliktu systemów normatywnych – może być zarówno jednostka, jak or-
ganizacja czy klasa społeczna. Neoinstytucjonalizm nie jest też tzw. gmachem 
teoretycznym – nie stara się wyjaśnić każdego zachowania ludzkiego, a tylko te, 
które mają charakter systematyczny. Dedukcyjny model indywidualnego aktora 
nie wydaje się z tego punktu widzenia koniecznym elementem teorii, o jednostce 
można bowiem powiedzieć tyle, że w pewnych sytuacjach kieruje się kalkulacją 
opartą na interesie materialnym, w innych ulega afektowi, a w jeszcze innych 
po prostu powiela dostępne wzory zachowań. Dopiero powiązanie tych spraw 
z konkretnymi kontekstami (polami, domenami, arenami) oraz logikami, które 
w nich obowiązują (niczym prawa fizyki), pozwala na formułowanie konstruk-
tywnych twierdzeń na temat trwałych reguł społecznych. 

Mimo że teoria neoinstytucjonalna „obywa się bez człowieka”, to paradok-
salnie właśnie za jej sprawą w relatywnie dużym stopniu realizować się może 
refleksyjna podmiotowość ludzka. W naukach społecznych od dawna dojrzewa 
dylemat, dotyczący tego, czy większy potencjał świadomej, planowej manipu-
lacji nowoczesnym porządkiem społecznym związany jest z systemami reguł 
czy strukturami zasobów. Jednym z jego współczesnych przejawów jest tocząca 
się w Polsce po cichu debata dotycząca alokacji odpowiedzialności w relacjach 
państwa i społeczeństwa. Pierwsze z prezentowanych w niej stanowisk mówi 
– ujmując to w pewnym uproszczeniu – że niski poziom wąsko rozumianego25 
kapitału społecznego stanowi barierę dla rozwoju państwa, drugie – przeciwnie 
– że to niska jakość państwa stanowi przeszkodę dla wzrostu kapitału społecz-

25 Jako wzajemne zaufanie ludzie i zdolność do współpracy, zatem w ujęciu Putnamowskim.
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nego26. Wydaje się, że jako wyrazistych przedstawicieli obu stanowisk można 
wskazać z jednej strony Janusza Czapińskiego [zob. Czapiński 2008, 2013]27, 
zaś z drugiej Antoniego Kamińskiego [zob. Kamiński 2014]. Choć istnieje wie-
le twierdzeń, pod którymi podpisaliby się przedstawiciele obu tych „szkół”, to 
jednak w kwestii węzłowej, tj. etiologii problemu, ich punkty widzenia wydają 
się diametralnie odmienne.

Wspomniana debata wydaje się wciąż daleka od rozstrzygnięcia, jednak 
w odniesieniu do problemu „instytucje versus struktura” możemy sięgnąć po 
lekcje z historii. Przez większość XX wieku, zarówno w nauce, jak poza nią, 
dominowały paradygmaty opowiadające się za drugą z tych opcji. Jednocześnie 
tenże XX wiek obfitował katastroficznymi w skutkach eksperymentami spo-
łeczno-politycznymi, a najbardziej niebezpieczne konsekwencje niosła ze sobą 
bezpośrednia ingerencja zmierzająca do radykalnej zmiany struktury społeczeń-
stwa (klasowej, etnicznej), a nie inne, nawet bardzo głębokie zmiany reguł, takie 
jak rozszerzenie zakresu praw politycznych czy zmiana modelu sprawowania 
władzy. Zapewne rację ma więc Chmielewski [2011], że pozytywistyczny ideał 
ewolucyjnego postępu realizuje się przede wszystkim w refleksji o instytucjach 
(a nie radykalnych programach strukturalnej zmiany). Będące przejawem tych 
dwóch wymiarów życia społecznego systemy norm i konfiguracje kapitałów są 
rzecz jasna ściśle ze sobą powiązane, ale ich relację możemy oglądać z kompletnie 
odmiennych pozycji, często dochodząc do wzajemnie sprzecznych wniosków. 
Jest to zresztą kwestia pokrewna wobec dwoistości demokracji, czyli różnicy 
między procedurą wyborczą a realnym pluralizmem, czy inaczej – między 
rządami większości a rządami prawa [zob. Sartori 1987/1998]. Dziś możemy 
zasadnie skonstatować, że radykalne projekty polityczne zrodziły się w znacznej 
mierze z niedojrzałości refleksji o porządku społecznym. Wydaje się, że zbyt 
słabo wciąż dostrzeganą implikacją tego faktu jest potrzeba ciągłego rozwoju 
nauk społecznych. W ostatnich dziesięcioleciach zachodził on przede wszystkim 
tam, gdzie porzucane były szańce ciasnych tradycji teoretycznych i obowiązy-
wało przyzwolenie na naukowe „kłusownictwo” (socjologowie zajmujący się 
prawem, prawnicy zajmujący się ekonomią, ekonomiści zajmujący się rodziną 
itd.) – czyli w obszarze badań interdyscyplinarnych. Do tego żyznego pogranicza 
należy także neoinstytucjonalizm, którego pozycja w światowych naukach spo-
łecznych stawała się w ostatnich dziesięcioleciach coraz bardziej prominentna. 

26 Jak pisze Morawski [2010: 95]: Budowie instytucji i naprawie starych instytucji przeszkadza 
wiele rzeczy, np. niedojrzali obywatele, ale niedojrzałe elity poczynić mogą jeszcze więcej szkód.

27 Także: http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/287610,1,polska-smuta.read
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Mimo to wciąż aktualne wydają się słowa Oliviera Williamsona, który twierdził, 
że [w] porównaniu z innowacjami technologicznymi, badania nad innowacjami 
organizacyjnymi są względnie zaniedbane [2000: 600]. Wypada je rozumieć 
jako adresowane do badaczy społecznych zaproszenie do prowadzenia wszech-
stronnych, dojrzałych warsztatowo i drobiazgowych studiów nad wszystkimi 
obszarami świata instytucji.
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AND LEVELS Of INSTITuTIONAL ANALySIS

Abstract

Although there is growing interest in New Institutionalism in the Polish social sciences, this per-
spective seems to be still relatively poorly represented in the studies undertaken to date. Things are 
a little better when it comes to the general overview and history of the neo-institutional theories 
[see Chmielewski 1994, 2011; Skąpska 1999; Federowicz 2004; Morawski 2010], but the space 
for insightful theoretical discussion is still being shaped. The purpose of this paper is to undertake 
such discussion with respect to three theoretical issues which have significant implications for both 
construction of theory and research. They are: (a) the evolution of core notions, (b) the general 
question of institutional agency, and (c) the question of integration of the neo-institutional perspec-
tives. The review of most cited neo-institutional literature shows that it generally avoids any strong 
assumptions about institutions as general entities, while at the same time it introduces additional 
theoretical constructs, such as “fields” and “logics”, which bind the basic unit of institutional 
analysis – the rule – to the specific validating contexts. Neo-institutional thought seemingly hasn’t 
been dominated by the approaches rooted solely in methodological individualism, and it seems 
reasonable to claim that at least three separate analytical perspectives or distinct levels of analysis 
can be distinguished, namely: strategic, environmental and paradigmatic.

Key words: institutions, social theory, neo-institutionalism (New Institutionalism), homo agens


