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NARODZINY BADAN OPINII PUBLICZNEJ

Do połowy XIX wieku większość rozważań dotyczących opinii pubHcznej przedstawiała 
bardziej normatywne i filozoficzne podejście do zagadnienia, charakterystyczne dla studiów 
z zakresu teorii polityki niż opinii publicznej per se.

Jednakowoż zmiany społeczno-ekonomiczne, nowo obserwowane trendy demograficzne 
oraz przeobrażenia w formach uprawiania polityki wyrażające się w rozszerzającej się ak
tywności społecznej obywateli domagających się coraz większego zakresu praw i udziału 
bezpośredniego na scenie publicznej XIX-wiecznego społeczeństwa, zarówno europejskiego, 
jak i północnoamerykańskiego, zapowiadały istotne zmiany w nieodległej przyszłości. Poja
wiły się pierwsze rozważania dotyczące tłumu, stanów i klas społecznych, uwzględniające 
kontekst, który kreował zmiany. Myśliciele społeczni nie tylko przyglądali się toczącym się 
wokół nich zmianom, ale także poddawali je pogłębionej interpretacji, próbując wyjaśnić, co 
te procesy znaczą, w jakim kierunku zmierzają i jakie mogą rodzić następstwa.

Rys historyczny

Jedne z najwcześniejszych badań zbiorowości, nie sposób ich nazwać badaniami opinii 
publicznej, które skierowały zainteresowania badaczy w tym kierunku, zostały podjęte 
w 1787 r. w Stanach Zjednoczonych w stanie Massachusetts. Gazeta bostońska podjęła pró
bę ustalenia, dlaczego jej faworyt, gubernator James Bowdoin, przegrał wybory, a co spo
wodowało, że jego rywal polityczny, John Hanckock, pokonał J. Bowdoina*.

W trzy dni po zakończonych wyborach przeprowadzono pierwsze, na dość skromną skalę 
zrealizowane, badania, które współcześnie określamy jako exit-polls (po-wyborcze). Pytano 
obywateli, dlaczego głosowali na kandydata X, a dlaczego nie głosowali na kandydata Y.

Dzisiaj tego rodzaju badania prowadzi się powszechnie w krajach o ustrojach demokra
tycznych. Np. w Polsce przeprowadził je  CBOS w listopadzie 1995 r. w drugiej turze wybo
rów prezydenckich. Badania zrealizowano na próbie reprezentatywnej dorosłej populacji 
społeczeństwa polskiego i pytano o uzasadnienie, dlaczego Polacy głosowali/nie głosowali 
na KwaśniewskiegoAVałęsę?^

Ale wracając do początków badań typu to exit-polls, to pozwoliły one poznać, czym kie
rowali się obywatele stanu Massachusetts wybierając jednego, a odrzucając drugiego kandy
data na gubernatora. Ukazały one, jakie grupy społeczne popierały zwycięzcę, a jakie grupy
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popierały tego kandydata, który przegrał wybory. Te pierwsze, bardzo skromnie zrealizowa
ne badania, otworzyły pole do inicjatywy badawczej zmierzającej ku poznaniu motywów 
zachowań wyborczych obywateli.

W 1800 r. w kolejnych wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, które wygrał 
Thomas Jefferson pokonawszy Samuela Adamsa, w sztabie przegranego kandydata podjęto 
zobowiązanie na przyszłość, które zwolennik S. Adamsa -  Fisher Ames wyraził w następu
jących w słowach: „musimy starać się o szerokie poparcie, musimy studiować opinie pu
bliczne i dostosowywać miary do tego, co jest i do tego, co być powinno” .̂ I tak rozpoczęły 
się zainteresowania opinią publiczną, których celem było przede wszystkim poznanie inten
cji wyborców: na kogo zamierzają głosować, a na kogo nie chcą głosować.

Należy dodać, że z pola zainteresowania badawczego przez cały wiek XIX i początki 
XX w. wyłączone były kobiety, gdyż nie miały one praw wyborczych, stąd ich wsparcie czy 
preferencje polityczne nie miały żadnego społecznie istotnego znaczenia. Kobiety uzyskały 
prawa wyborcze w Stanach Zjednoczonych dopiero w 1920 r. Jednakże we wschodniej czę
ści Stanów Zjednoczonych w I połowie XIX w. zaczęto coraz częściej -  w okresie poprze
dzającym wybory lokalne czy prezydenckie -  analizować intencje wyborców i rejestrować 
listy potencjalnych zwolenników kandydatów ubiegających się o dany urząd. W dalszym 
ciągu nie można jeszcze było mówić, że prowadzono wówczas badania opinii publicznej. To 
nastąpiło znacznie później.

W 1824 r. w wyborach prezydenckich, w 18 stanach na ogólną wówczas liczbę 24, elek
torzy zostali wybrani ze względu na ich lokalną popularność. Był to pierwszy przypadek 
wyborów prezydenckich, kiedy popularność elektorów, a było 4 kandydatów ubiegających 
się o urząd prezydenta, stała się przedmiotem wyborczych przetargów. Kandydaci ubiegają
cy się o ten urząd, uzyskali następującą liczbę głosów: generał Andrew Jackson 99, sekretarz 
stanu John Adams 84, przewodniczący Kongresu Henry Clay 37 i sekretarz skarbu William 
Crawford 41̂ *. Żaden z kandydatów na urząd prezydenta w wyborach 1824 r. nie uzyskał 
wymaganej większości głosów. W związku z tym Izba Reprezentatów miała za zadanie roz
strzygnąć, który spośród czterech kandydatów zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych 
na najbliższą kadencję. Ostatecznie postanowiono, że urząd prezydenta na następną kadencję 
obejmie John Adams, drugi najbardziej popularny kandydat w świede preferencji opinii pu
blicznej, a nie generał Andrew Jackson, który uzyskał najszersze, choć niewystarczające po
parcie społeczne^. Co jeszcze wydaje się być istotne do odnotowania, to fakt, że w wyborach 
prezydenckich w Stanach Zjednoczonych w 1824 r. w celu pozyskania poparcia dla kandy
datów ubiegających się o najwyższy urząd zorganizowano wiele spotkań i dyskusji związa
nych z wyborami, które odbywały się w barach, tawernach i innych miejscach publicznych. 
W gazetach publikowano informacje o tym, którzy kandydaci zyskują coraz szersze poparcie 
społeczne. Wydawcy gazet wysyłali dziennikarzy „w teren”, aby zdobywali informacje 
„z pierwszej ręki” o tym, którzy kandydaci są popularni, a którzy nie. Oczywiście nie były to 
jakiekolwiek profesjonalnie prowadzone sondaże opinii publicznej, ale można te działania -  
zastosowane po raz pierwszy na tak szeroką skalę -  w celu zdobycia infonnacji dotyczącej
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poparcia społecznego kandydatów uznać za pionierskie i otwierające drogę na przyszłość 
badaniom opinii publicznej.

W 1840 r. w kolejnych wyborach prezydenckich niektóre lokalne gazety amerykańskie 
po raz pierwszy próbowały prognozować rezultaty wyborcze^. Jednakże jeszcze przez na
stępne 50 lat nic istotnego nie zmieniło się w zakresie badań opinii publicznej, co pozwala
łoby wnioskować, że nabrały one ważnego społecznego znaczenia. Stało się tak dopiero pod 
koniec XIX stulecia, a więc mniej więcej sto lat temu.

Dodatkowym faktem stymulującym wówczas podejmowanie badań opinii publicznej był 
od dłuższego czasu rejestrowany zarówno w Europie, jak i Stanach Zjednoczonych, rozwój 
statystyki oraz metod i technik statystycznego zbierania i obróbki danych. Dzisiaj -  co wy
daje się być tak oczywiste, że nikt nad tym się głębiej nie zastanawia -  badania opinii pu
blicznej pozostają w ścisłym powiązaniu z tymi metodami i technikami, a także analizą da
nych. Im więcej dowiadujemy się z badań opinii, tym bardziej oznacza to -  choć nie wyłącz
nie -  że na większą skalę zastosowano nowe metody i techniki statystyczne w zrealizowa
nych badaniach.

Rozwój statystyki rozpoczął się w Europie w XVII wieku. Szwajcarski matematyk 
Jacques Bemoulli (1654-1705) zaproponował użycie do badań próby reprezentatywnej zbio
rowości. Miał on na uwadze wyselekcjonawaną mini-zbiorowość, która -  w miniaturowym 
wymiarze -  zawierałaby cechy szerszej, interesującej badacza zbiorowości. J. Bemoulli za
kładał, że margines błędu takiej próby jest niewielki i da się go skalkulować’.

Pod koniec XVIII wieku Sir John Sinclair -  szkocki właściciel ziemski, który był równo
cześnie członkiem Parlamentu i przewodniczył Radzie ds. Rolnictwa -  przeprowadził bada
nia wśród kleru w Szkocji, w których użył -  po raz pierwszy -  trzech narzędzi, dzisiaj po
wszechnie stosowanych w badaniach opinii publicznej oraz szerzej -  w metodologii nauk 
społecznych. Były to:

1) kwestionariusz, który stanowił listę pytań. Sir John Sinclair ułożył listę 120 pytań 
i przesłał je  do wypełnienia duchownym spośród 881 parafii,

2) list -  przygotował i wysłał listy do tych, którzy nie odpowiedzieli na zadane w kwe
stionariuszu pytania,

3) wywiad -  ci, którzy nie odpowiedzieli na pytania zawarte w kwestionariuszu, ani nie 
odpowiedzieli na otrzymany list zostali odwiedzeni przez osoby upoważnione przez Sir Joh
na Sinclaira i poproszeni o udzielenie odpowiedzi na pytania, które były zawarte w kwestio
nariuszu pisemnym.

Badania zrealizowane przez Sir Johna Sinclaira przy użyciu trzech komplementarnych 
narzędzi nie miały na celu głębokich studiów naukowych nad duchowieństwem Szkocji, ani 
nie zmierzały do wykazania metodologicznej poprawności użytych narzędzi. Cel badań był 
bardziej skromny i natury praktycznej.

Sir Sinclair przyjął dość interesujące założenie badawcze zakładające, że poznanie stanu 
umysłu kleru szkockiego, reprezentującego instytucjonalne działania nie będące bezpośred
nio powiązane z rządem, może być interesujące nie tylko poznawczo, ale i praktycznie. Kler 
bowiem pozostawał w stałym i bezpośrednim kontakcie ze społecznością, w obrębie której
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spełniał swoje powinności duszpasterskie i równocześnie wpływał na jej opinie w różnych 
istotnych sprawach^.

W drugiej połowie XIX wieku coraz bardziej powszechne stawało się opracowywanie hst 
zawierających nazwiska zwolenników kandydatów ubiegających się o stanowiska uzyskiwa
ne drogą wyborów, prowadzono na coraz szerszą skalę analizy szacunkowe szans wybor
czych poszczególnych kandydatów oraz zabiegano różnymi sposobami o poparcie opinii 
publicznej. Wszystkie te działania toczyły się równolegle do teoretyczno-politycznego dys
kursu publicznego związanego z zagadnieniem partycypacji politycznej i jej instytucjonal
nych wymiarów.

Wiek XIX to okres powstawania i coraz bardziej aktywnego działania związków zawo
dowych i partii politycznych. Badacze analizujący proces tworzenia się opinii publicznej 
w XIX wieku m.in. pokazują, że dla wielu ówczesnych myślicieli społecznych opinia pu
bliczna stanowiła rodzaj „nowej siły” społecznej, która zdobywała władzę, poszerzała zakres 
swego działania i obejmowała coraz szersze kręgi i klasy społeczne. Wraz z podnoszeniem 
się poziomu edukacji obywateli, rozumianej nie tylko w sensie wykształcenia, ale także roz
wijających się aspiracji społecznych, opinia publiczna zaczynała funkcjonować coraz bar
dziej autonomicznie jako wyraz społecznego myślenia obywateli w jakiejś konkretnej spra
wie, np. oczekiwań dotyczących praw wyborczych.

Prowadzone analizy przewidywanych wyników wyborczych nie zawsze pokrywały się 
z rzeczywistymi wyborami politycznymi, co pozwoliło badaczom na stwierdzenie, że tego 
typu analizy mogą być obarczone błędem wynikającym z wnioskowania o zachowaniu więk
szości obywateli na podstawie informacji uzyskanej wśród mniejszości. Claude E. Robinson 
analizując skutki prowadzonych porównań między przewidywanymi a rzeczywistymi wyni
kami wyborów wprowadził nowy termin na oznaczenie tego faktu: błąd większości^.

W 1883 r. wydawca „The Boston Globe”, generał Charles H. Taylor, udoskonalił system 
prowadzenia badań typu exił-polls, które od tej pory do dzisiaj są powszechnie stosowane 
w badaniach zachowań wyborczych obywateli. Na polecenie Taylora redakcja wysłała re
porterów do wybranych okręgów wyborczych. Ich zadanie polegało na zebraniu informacji 
od ludzi, którzy -  jak zakładano -  już po zakończonym głosowaniu będą skłonni do podzie
lenia się informacją, na kogo oddali swój glos i co powodowało, że poparli tego, a nie innego 
kandydata. Zebrane informacje pozwoliły redakcji „The Boston Globe” już w dzień po za
kończonych wyborach wstępnie przewidywać, który kandydat ma szansę na wygraną 
w swoim okręgu wyborczym. Jeśli dodatkowo weźmiemy pod uwagę fakt, że pod koniec 
XIX wieku, a także i przez znaczną część XX stulecia obliczanie głosów wyborczych było 
zajęciem niezwykle złożonym i czasochłonnym oraz wymagało wielokrotnego sprawdzania, 
to pomysł gen. Taylora pozwalający na przewidywanie wyniku wyborczego -  dzięki pomia
rowi nastrojów społecznych -  okazał się trafny, przyciągający uwagę czytelników gazety i -  
do dzisiaj -  jest powszechnie stosowany.

Dodatkowo, dla wzmocnienia zainteresowania wyborami oraz podniesienia poziomu za
angażowania politycznego obywateli, pod koniec XIX wieku na coraz większą skalę zaczęto 
rozprowadzać ulotki wyborcze, rozwijano różne formy reklamy kandydatów ubiegających 
się o urząd, rozsyłano bądź rozprowadzano po domach listy informujące o kandydatach i ich

“ S. M. Rubenstein, op. cit.,. s. 57. 
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programach wyborczych oraz organizowano spotkania przedwyborcze z udziałem kandyda
tów. Zacieśniała się współpraca pomiędzy analitykami opinii pubHcznej, którzy w znacznej 
części byli zawodowymi dziennikarzami oraz statystykami rozwijającymi metody i sposoby 
coraz bardziej efektywnego obliczania oraz analizowania danych uzyskiwanych w wieloraki 
sposób.

Zbieranie danych statystycznych i ich wykorzystywanie dla celów praktycznych rozwi
jało się zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych na przełomie XIX i XX wieku 
coraz powszechniej.

W kolejnych wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych w 1912 r. gazeta „The 
New York Herald” przeprowadziła na szeroką skalę zakrojone badania sondażowe nastrojów 
społecznych w 37 stanach. Zrealizowane zostały ona na ulicach miast i osiedli, gdzie reporte
rzy przeprowadzili 30 tys. sondaży. Pytali oni potencjalnych wyborców o ich preferencje 
polityczne i o to, na kogo głosowali w poprzednich wyborach prezydenckich, tj. w 1908 r. 
oraz w 1904 r. „The New York Herald” stworzył tymczasem syndykat prasowy, w skład któ
rego ponadto wchodziły następujące gazety: „St. Louis Republic”, „The Cincinnati Enqu
irer”, „The Chicago Record-Herald” oraz inne mniejsze tytuły prasowe, które zobowiązały 
się do prowadzenia badań sondujących nastroje wyborcze w wyborach prezydenckich w pół
nocnych stanach kraju. Współpraca między gazetami pogłębiała się. I tak w 1912 r. „The 
Boston Globe”, „The Los Angeles Times” oraz syndykat zorganizowany pod przewodnic
twem „The New York Herald” przeprowadziły badania wyborcze opierające się na wywia
dach z ludźmi, które zrealizowano w mieszkaniach i domach obywateli

W Europie studia nad opinią publiczną na przełomie wieków najbardziej rozwinęły się 
w Wielkiej Brytanii i obejmowały one szerszy zakres zainteresowań badawczych, w dalszej 
kolejności koncentrując się na analizie nastrojów politycznych społeczeństwa. Charles Booth 
opublikował w 1902 r. 17-tomowe dzieło Life and Labour będące rezultatem piętnastoletnich 
badań nad położeniem klasy robotniczej. Praca ta stanowiła bardziej rozbudowany przykład 
wykorzystania dwóch narzędzi badawczych, tzn. opierała się na badaniach sondażowych 
oraz analizie statystycznej zebranych danych. Booth przedstawił w niej system klasyfikowa
nia zebranych danych według poziomu przynależności zawodowej badanych (wyróżnił 38 
grup zawodowych) oraz stopnia zamożności (zaproponował 8-stopniową skalę podziału).

W 1904 r. niemiecki socjolog Max Weber w trakcie pobytu studialnego w Stanach Zjed
noczonych, którego celem było poznanie, jakie efekty przyniósł dotychczasowy etap roz
woju kapitalizmu w Ameryce, przeprowadził badania typu survey, które miały mniej sfor
malizowany charakter. Zebrane dane Weber wykorzystał w rozważaniach nad społeczeń
stwem rozwijającym się warunkach gospodarki kapitalistycznej“ . Weber -  w wyniku do
świadczeń zebranych w Ameryce i przemyśleń dotyczących efektywnych sposobów zbiera
nia danych -  zaproponował, aby badacze podjęli studia nad prasą przy użyciu kwestionariu
sza, a także zwrócił uwagę na narastające znaczenie prasy w życiu przeciętnego obywatela'^.

Tym samym zainteresowania badawcze dotyczące opinii publicznej, studia nad prasą 
oraz rozwój i wykorzystanie metod statystycznych zbliżały się ku sobie.

Brytyjski ekonomista i matematyk Arthur L. Bowley w 1912 roku przeprowadził studia 
nad warunkami życia klasy robotniczej w Anglii. Ponieważ otrzymał on skromne środki fi
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nansowe na realizację tematu badawczego, w związku z tym zdecydował się na przeprowa
dzenie badań na tzw. próbie, która obejmowała określoną liczbę rodzin robotniczych. 
Współcześnie to podejście zalicza się do powszechnie stosowanej praktyki w realizowanych 
badaniach opinii publicznej.

Tego samego roku Departament ds. Rolnictwa w Stanach Zjednoczonych zainicjował 
pierwsze statystyczne badania typu survey wśród famierów amerykańskich, zostały one na
stępnie opublikowane w magazynie „The Farm Journal”, który stał się pierwszym tytułem 
prasowym, i nie tylko prowadził, ale także publikował wyniki badań.

W okresie I wojny światowej prezydent Stanów Zjednoczonych Woodrow Wilson za
trudnił dziennikarza George’a Creela jako szefa Komitetu ds. Informacji Publicznej. Działal
ność Creela, znana później pod nazwą Komisji Creela, polegała na podejmowaniu działań 
mających na celu wpływanie na amerykańską opinię publiczną w sprawach krajowych i za
granicznych. Dla potrzeb Komisji zatrudniono psychologów i innych przedstawicieli nauk 
społecznych, których zadaniem było prowadzenie studiów nad zachowaniami ludzi, ponadto 
opracowano pierwsze testy dla rekrutów w ramach poboru do amiii oraz zaczęto udoskona
lać różne sposoby dotyczące zbierania danych.

W 1916 r. popularny amerykański tygodnik „Literary Digest” rozpoczął serię badań na
strojów społeczeństwa amerykańskiego. Objęły on 20 tys. osób i na podstawie ich wyników 
„Literary Digest” przewidywał, że wybory prezydenckie wygra W. Wilson, co też stało się 
faktem. W 1920 r. redakcja pisma stosując podobne podejście badawcze prognozowała, że 
wybory winien wygrać Warren G. Harding, co też nastąpiło. I podobnie trafnie „Literary 
Digest” przewidział rezultaty wyborów prezydenckich w 1924 r., które wygrał Calvin 
Coolidge, następnie w 1928 r. -  które wygrał Herbert Hoover oraz w 1932 r. -  zwycięzcą 
został Franklin D. Roosevelt. A zatem w ciągu 16 lat ten popularny magazyn tygodniowy 
pięciokrotnie trafnie przywidział, który z kandydatów do urzędu prezydenta ma największe 
szanse na zwycięstwo. Jak to było możliwe? Założenie zespołu dziennikarzy i analityków 
związanych z „Literary Digest” było niezwykle proste: należy zapytać jak największą liczbę 
osób o to, na kogo zamierzają głosować, a wówczas da się przewidzieć rezultat wyborczy. 
Jak i kogo pytano? Do osób posiadających telefon w swoim mieszkaniu, których adres do
stępny był w książce telefonicznej, wysłano kwestionariusz z zapytaniem, na kogo zamie
rzają głosować w najbliższych wyborach prezydenckich. Od 1924 r. próbę poszerzono 
o osoby posiadające samochody osobowe i powstała w ten sposób tak zwana tele-auto prób
ka wyborcza. Czy była ona reprezentatywna dla społeczeństwa amerykańskiego?

Eksperci, m.in. wspominany wcześniej Claude E. Robinson'^ wysunęli szereg zarzutów 
pod adresem zespołu dziennikarzy i badaczy skupionych w „Literary Digest” oraz ostrzegali 
ich, że metodologia badawcza jest zbyt uproszczona, próba nie jest reprezentatywna, gdyż 
dotyczy tylko tych, którzy posiadają telefony i auta, należało również brać pod uwagę fakt, 
że występują różnice miedzy mieszkańcami miast (którzy stanowili podstawę próby) i wsi 
oraz różnice w położeniu ekonomicznym, że nastroje mogą ulegać zmianie, odpowiedzi mo
gą być nieszczere, itp.

Ponadto otrzymywano zwykle niewielką ilość wypełnionych i przesłanych odpowiedzi. 
W 1916 r. wysłano 1 min listów z zapytaniem, a szacowano (brak dokładnych danych), że 
odpowiedzi na nie udzieliło nie więcej niż ok. 20 tys. osób. W 1924 r. wysłano 16,5 min li-

C. E. Robinson, S traw  Votes, A Study o f  P o litica l Prediction, N ew  York 1979, s. 77-78.



Stów, a otrzymano 2,5 min odpowiedzi, co stanowiło ok. 15% próby, natomiast w 1928 r. 
wysłano 18 min listów, a otrzymano 2,3 min odpowiedzi (ok.13% próby). W 1930 r. wysła
no 20 min listów i otrzymano ok. 5 min odpowiedzi (25% próby), a w 1932 r. na 20 min wy
słanych listów uzyskano ok. 3 min zwrotów (15% próby).

Zespół „The Literary Digest” zignorował zarzuty i w toku kampanii wyborczej w 1936 r., 
gdy o fotel prezydenta ubiegali się: urzędujący prezydent F. D. Roosevelt oraz republikański 
kontrkandydat Alfred M. Landon, tygodnik opublikował 31 października prognozy dotyczą
ce przyszłych rezultatów wyborczych, przewidując, że A. Landon uzyska ok. 55% głosów 
i wygra wybory, a F. D. Roosevelt przegra, otrzymując ok. 41%) głosów. Stało się dokładnie 
odwrotnie: F. D. Roosevelt wygrał wybory uzyskując 61% ogółu głosów, a jego kontrkandy
dat przegrał otrzymując 37% głosów’'̂ . Na czym polegał błąd zespohi „Literary Digest”? -  
na zignorowaniu ostrzeżeń i metodologicznych zarzutów dotyczących nieuwzględniania 
czynników, które mogą wpływać na zmianę preferencji wyborczych.

George Gallup i jego wkład we współczesną historię badań opinii publicznej

Współczesna historia badań opinii publicznej nierozerwalnie wiąże się z nazwiskiem 
George’a Gallupa. Zainteresowania Gallupa badaniami opinii publicznej rozbudziły się 
w toku przygotowywanej przez niego rozprawy doktorskiej z zakresu psychologii stosowa
nej, w której zajął się m.in. kwestią technik pomiaru informacji w gazecie oraz w reklamach. 
Jednym z wniosków zawartych w pracy było stwierdzenie, że zarówno dzieci, jak i dorośli 
lubią czytać lub oglądać komiksy zamieszczane w gazetach. Ten wynik badawczy, jak naj
bardziej mieszczący się w obrębie studiów z zakresu psychologii stosowanej, wykorzystali 
natychmiast specjaliści z zakresu reklamy rozszerzając ją  o komiksy. Jednakże zaintereso
wania badawcze Gallupa przesunęły się w stronę badań opinii publicznej, zwłaszcza w stro
nę poznania preferencji politycznych amerykańskiego elektoratu.

W 1932 r. Gallup przeprowadził pierwsze badania opinii publicznej na użytek swojej te
ściowej, Oli Babcock Miller, która ubiegała się o stanowisko sekretarza w stanie Iowa. Szan
se wyborcze kandydatki początkowo nie przedstawiały się obiecująco, gdyż była ona przed
stawicielką Partii Demokratycznej w stanie zdominowanym przez Republikanów. Ola Bab
cock Miller ostatecznie wygrała wybory i została sekretarzem stanu. W jakim stopniu młody 
dr Gallup uczestniczył w tym sukcesie wyborczym? Przeprowadził on badania na próbie, 
którą sam skonstruował oraz poddał analizie w szerszym, krajowym, kontekście pozycję obu 
partii politycznych. W toku analizy zaobserwował on sytuację, która wskazywała na dojrze
wającą w elektoracie obu partii potrzebę dokonania przegrupowania. Sytuacja ta stwarzała 
dynamicznym kandydatom ubiegającym się o urząd sekretarza stanu znaczną szansę wygra
nia wyborów. I tak też się stało.

W 1934 r. Gallup brał udział w badaniach opinii publicznej dotyczących wyborów do 
Kongresu Stanów Zjednoczonych. Dla celów badawczych -  jak pisze sam autor -  użył 
„małych, ale ostrożnie dobranych prób w obszarach, które odzwierciedlały zmiany opinii 
politycznej w poprzednich wyborach” ' .̂

‘‘‘ Fakt ten analizuje szczegó łow o  P. Squire w  artykule Why the 1936 L iterary D igest p o ll fa ile d ?  „Public Opinion 
Quarterly” 1988, N o 2, s. 125-133.
G. Gallup, op. cit., s. 223.



W 1935 r. George Gallup założył w Princeton w stanie New Jersey Amerykański Instytut 
Opinii Publicznej (The American Institute of Public Opinion), zwany potocznie Instytutem 
Gallupa, którym kierował przez wiele lat. Aktualnie instytutem kieruje jego syn George, jr. 
Instytut powstał w celu poznawania -  poprzez empiryczne badania -  opinii publicznej 
w sprawach politycznych, ekonomicznych i społecznych.

Ponadto Gallup w 1935 r. rozpoczął wydawanie tygodnika pod tytułem „Gallup Polis”, 
który ukazuje się do chwili obecnej. Badania opinii publicznej pod nazwą Gallup Polis pro
wadzone są aktualnie w 32 krajach.

Równolegle do powstałego w Princeton Instytutu Gallupa w 1935 r. firma marketingowa 
Roper, Cherrington i Wood zaczęła wydawać pismo „Fortune Quarterly” pod redakcją Elmo 
Ropera, w którym rozpoczęto systematyczne publikowanie wyników prowadzonych badań 
opinii publicznej. Ukazywały się (i dalej się ukazują) pod nazwą Roper Polis.

Z kolei jeden z wcześniej już działających i doświadczonych badaczy opinii publicznej 
powiązany z „The Literary Digest”, Archibald M. Crossley stworzył oddzielną grupę badaw- 
czą^ która zaczęła funkcjonować pod nazwą: Crossley Survey.

Tak więc w połowie lat trzydziestych zaczęły funkcjonować w Stanach Zjednoczonych 
cztery profesjonalne ośrodki prowadzące regularne badania opinii publicznej, głównie kon
centrujące się na badaniach preferencji wyborczych. W wyborach prezydenckich 1936 r. trzy 
z nich przewidziały, że Franklin D. Roosevelt zostanie ponownie wybrany prezydentem Sta
nów Zjednoczonych.

Zespół badaczy skupionych wokół magazynu „The Literary D igesf’, jak już wspomniano 
poniósł pierwszą, ale zarazem druzgocącą porażkę, przewidując -  nietrafnie -  zwycięstwo 
republikańskiego kontrkandydata A. M. Landona. Od tego momentu trzech badaczy wraz 
z zespołami -  Crossley, Gallup i Roper -  przejęło wiodącą pozycję w dziedzinie badań opinii 
publicznej na rynku amerykańskim. W 1937 r. zaczął ukazywać się naukowy kwartalnik po
święcony badaniom opinii publicznej „Public Opinion Quarterly”, wydawany do dzisiaj 
i uznawany przez badaczy, komunikowania masowego za wiodący tytuł w tej dziedzinie.

W 1938 r. zespół badaczy z „The Literary Digest” zakończył swoją działalność. Konku
rencja naukowa, metodologiczna otwartość i innowacyjność oraz profesjonalizm badawczy, 
jaki reprezentowały trzy nowo powstałe jednostki badawcze, okazał się nie do udźwignięcia 
i nie do pokonania dla ekspertów, a także dziennikarzy z „The Literary Digest”.

Między okresem lat trzydziestych i pięćdziesiątych XX wieku, a więc w czasie obejmu
jącym około dwudziestu lat, czyli w sensie demograficznym -  jednego pokolenia -  powstały 
pierwsze w pełni profesjonalne centra badania opinii publicznej w Stanach Zjednoczonych, 
które ustabilizowały swoją pozycję naukową i reputację badawczą.

W okresie drugiej wojny światowej, która zasadniczo nie przerwała naukowych prac ba
dawczych wcześniej prowadzonych w Stanach Zjednoczonych, w tym badań opinii publicz
nej, prezydent F. D. Roosevelt powołał Biuro Faktów i Liczb (Office of Facts and Figures). 
W niedługim czasie przekształcono je w Biuro ds. Informacji Wojennej (The Office of War 
Information) oraz Eksperymentalną Sekcję Badań Armii (The Experimental Section of the 
Army Research Branch). Prezydent USA zaprosił do współpracy z wymienionymi jednost
kami tak utalentowanych badaczy w naukach społecznych, jak dwóch wybitnych socjolo
gów: Paula Lazarsfelda i Roberta Mertona oraz nie mniej znanego psychologa Carla I. Hov- 
landa. Prowadzili oni w okresie wojny badania wśród żołnierzy armii amerykańskiej z wyko
rzystaniem technik sondażowych, metody wywiadu oraz wywiadu stosowanego w badaniach



grup fokusowych. Niemniej jednak prowadzone przez badaczy zarówno w trakcie wojny, jak 
i bezpośrednio jej zakończeniu badania opinii publicznej napotykały na trudności związane 
z doborem próby do badań. W badaniach prowadzonych w 1948 r., w okresie poprzedzają
cym wybory prezydenckie, nie sprawdziła się wybrana próba udziałowa, w obrębie której 
prowadzono badania preferencji politycznych obywateli i w końcu ją  odrzucono. Od tej pory 
zaczęto na coraz szerszą skalę posługiwać się próbą i analizą opartą na rachunku prawdopo
dobieństwa oraz wprowadzono -  po raz pierwszy -  do kwestionariusza badań opinii publicz
nej pytania filtrujące.

Tym razem błąd, nietrafnie przewidujący rezultat wyborczy, podobny do błędu, jaki 
w 1936 r. popełnili badacze związani z „Literary Digest”, stał się udziałem trójki renomowa
nych i wiodących od połowy lat trzydziestych amerykańskich badaczy opinii publicznej, 
a więc Gallupa, Crossley’a i Ropera. Wszyscy trzej trafnie przewidzieli wynik wyborczy 
w 1936, następnie w 1940 r. i 1944 r. I popełnili błąd w analizach szacunkowych w 1948 r. 
Badacze przewidywali bowiem, że wybory prezydenckie wygra gubernator z Nowego Yor
ku, Thomas E. Dewey, podczas gdy poparcie opinii publicznej przesunęło się w stronę de
mokratycznego kandydata i ostatecznie wybory wygrał Harry Truman.

Wszyscy trzej badacze, aczkolwiek w różnym stopniu, nie docenili pozycji Partii Demo
kratycznej i nie uwzględnili wystarczająco zmian w sytuacji, jaka nastąpiła w kraju po za
kończeniu wojny. Ponadto zignorowali błędy i słabości przewidywań wyników, jakie sami 
zarejestrowali w toku wcześniejszych badań. Dodatkowo popełniono błędy w prowadzeniu 
wywiadów, doborze próby i nie uwzględniono należycie sytuacji, jaką spowodować mogą 
niezdecydowani wyborcy. Porażka dla wszystkich trzech renomowanych badaczy opinii pu
blicznej była dotkliwa. Ale stało się!

To gorzkie doświadczenie nie zaszkodziło badaniom opinii publicznej, lecz -  wręcz od
wrotnie -  poszerzyło pole metodologicznych dociekań i poszukiwań w powojennych bada
niach opinii publicznej, które zaczęto na coraz szerszą skalę prowadzić nie tylko w Stanach 
Zjednoczonych czy w Europie, ale także w świecie. Dzisiaj wydaje się to dość oczywiste, że 
przed zbliżającymi się wyborami politycznymi prowadzi się sondaże przedwyborcze, prze
widuje szanse kandydatów startujących w wyborach oraz -  po zakończeniu wyborów -  pro
wadzi badania typu exit-polls, w których poznajemy uzasadnienie dokonanych wyborów.

Dotychczas zaprezentowany rys historyczny zawierający chronologiczne przedstawienie 
etapów badań i studiów oraz refleksji nad opinią publiczną pokazuje, że podjęte wysiłki do
prowadziły ostatecznie do takiego etapu badań, iż zaczęto coraz bardziej profesjonalnie mie
rzyć i analizować stan opinii publicznej.

Powyższa analiza upoważnia do stwierdzenia, że głównie dwie dyscypliny naukowe za
znaczyły się szczególnie aktywnie w studiach nad opinią publiczną. Były to: psychologia 
i socjologia, a dopiero w dalszej kolejności wymienić można filozofię i nauki polityczne. 
Pomimo, iż najwcześniejsze rozważania nad opinią publiczną przedstawiały bardziej filozo
ficzny rodzaj refleksji, to jednak „wejście” nauk społecznych w zakres zainteresowań obej
mujących studia nad opinią publiczną zasadniczo rozbudowało nie tylko dyskurs teoretycz- 
no-metodologićzny, ale także i empiryczny wymiar prowadzonych dociekań.



Trendy w historii rozwoju opinii publicznej

Możemy wyróżnić trzy podstawowe i historycznie powiązane ze sobą trendy w rozwoju 
opinii pubhcznej'^;

1) przesunięcia w natężeniu różnych form komunikacji międzyludzkiej, wyrażającej sta
ny emocjonalne tradycyjnie funkcjonujące w wymiarze od poziomu społeczeństwa -  do wła
dzy (przykładem mogą być historycznie rejestrowane bunty, powstania, rebelie, rewolty itp.) 
w kierunku odwrotnym, tzn.: władza -  społeczeństwo. Benjamin Ginsberg analizuje ten pro
ces odwołując się do przykładów XVIII-wiecznych społeczeństw Europy i Ameryki Północ
nej, gdzie władze poszczególnych państw inicjowały wybory oraz były zainteresowane po
znaniem nastrojów opinii publicznej po to, by lepiej manipulować społeczeństwem i kon
centrować jego uwagę na sprawach, które władza przedstawiała obywatelom jako istotne dla 
nich‘d. Był to pierwszy, i zarazem najwcześniej odnotowany trend, jaki wyrażał się w pro
wadzonych rozważaniach nad opinią publiczną.

Poznanie treści opinii publicznej było fonną nadzoru władzy nad społeczeństwem. I to 
zaczynało się powoli zmieniać od XVIII wieku, między innymi pod wpływem opinii pu
blicznej wyrażanej coraz głośniej przez dolne warstwy społeczeństwa i adresowanej w stronę 
władzy.

2) drugi, historycznie obserwowany trend w opinii publicznej wyraża się w narastającej 
racjonalizacji fonn wyrażania opinii i jej pomiaru. Socjolog niemiecki Max Weber zwrócił 
uwagę na to zagadnienie. Pisał on między innymi, że w miarę rozwoju społeczeństw kapita
listycznych, a doszedł do tych ustaleń pod wpływem doświadczeń z podróży po Ameryce 
i obserwacji niemieckiego społeczeństwa, obserwujemy, że ludzie coraz bardziej organizują 
i formalizują sposoby wyrażania swoich emocji i nastrojów'^.

Weber opisywał wzrost ilościowy i narastanie znaczenia biurokracji w społeczeństwie 
kapitalistycznym, które zmierza ku coraz większemu organizowaniu życia przeciętnego 
obywatela. Podobnie z badaniami opinii publicznej, które, w jego socjologicznym odczuciu, 
zmierzały także ku coraz większej i bardziej rozbudowanej organizacji głosu publiczności. 
Oznacza to także, że nastroje i odczucia publiczności -  w miarę ich coraz silniejszego wyra
żania -  są rejestrowane, kanalizowane i poddawane ocenie.

3) i wreszcie trzeci, najnowszy trend opinii publicznej, wyrażający się w coraz większej 
anonimowości wyrażanej opinii. Popularność badań opinii publicznej, zwłaszcza prowadzo
nych na masową skalę w II połowie XX stulecia równocześnie prezentuje coraz głębszą ano
nimowość publiczności, która wyraża opinie w jakiejś konkretnej sprawie. Susan Herbst 
z Northwestern University w Evanston, w stanie Illinois, zajmująca się badaniami nad ko
munikacją polityczną’̂  zwraca uwagę na ten aktualnie odnotowany trend w opinii publicz
nej. Podkreśla ona jego dwoistość, gdyż z jednej strony narastająca, a równocześnie zagwa
rantowana anonimowość w wyrażaniu opinii powoduje, że obywatele czują się wolni

S. Herbst, On the d isappearan ce o f  groups: I9th and early 20th-century conceptions o f  pu b lic  opinion. 
W: T. L. Glasser, Ch. T. Salmon, Public opinion and the communication consent, N ew  York 1995. Zob. także w cze
śniejsza praca tejże autorki; N um bered voices: H ow opinion polling has shaped Am erican politics, Chicago 1993.
B. Ginsberg, The cap tive  pu blic: H ow  m ass opinion prom otes sta te  p ow er. N ew  York 1986.
M. W eber, The P rotestan t eth ics and the sp irit o f  capita lism . N ew  York 1958; ibidem . Econom y and society: An 
outline o f  in terpreta tive sociology, Berkeley 1978.
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i otwarci w ujawnianiu opinii, wiedząc, że ich nazwiska nie zostaną pubhcznie ujawnione 
i przypisane do jakiejś konkretnej sprawy. Wszystko to powoduje, że powstaje opinia, jakiej 
wcześniej nie było. I ten kierunek zmiany Susan Herbst ocenia pozytywnie.

Jednakże z drugiej strony przestrzega ona przed tym, że anonimowość niejako „zdejmu
je” z obywateh odpowiedzialność za wyrażane przez nich opinie. Obywatele niekoniecznie 
poczuwają się do zobowiązania wynikającego z treści wypowiadanych przez nich opinii 
w jakiejś sprawie. Ta sytuacja jest szczególnie widoczna w nowo powstałych ustrojach de
mokratycznych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w których początkowa fascynacja 
wolnością w sensie politycznym, wolnością wypowiedzi przez nikogo nie cenzurowanej, 
prowadziła i w dalszym ciągu obserwujemy, że prowadzi do tego, iż przyjmowanie odpo
wiedzialności za wyrażane publicznie opinie jest odbierane jako ograniczenie niedawno uzy
skanej wolności.

Współczesna refleksja nad opinią publiczną dotyczy znacznie bardziej złożonych aspek
tów i wymaga oddzielnego opracowania. Przedstawiona analiza miała wyłącznie historyczny 
wymiar. Niemniej jednak wydaje się, że użyteczne jest zwrócenie uwagi na fakt, jak się to 
wszystko zaczęło, jak doszło do tego, że uświadomiono sobie, iż ważne jest poznawanie opi
nii publicznej i wręcz wydaje się dzisiaj być oczywiste, że bez poznania opinii publicznej nie 
sposób wypowiadać się odpowiedzialnie o tym, do czego ludzie dążą, czego oczekują, a cze
go się obawiają, co wynika z ich nastrojów, komu ufają, a wobec kogo wyrażają nieufność.

Teresa Sasińska-Klas 

The birth of public opinion

The reflexion on public opinion is as old as the reflection on the form of governing. Ho
wever the first kind of public opinion polls started in 1787 in the United States in a very li
mited and unprofessional way. The reason was very simple: the public wanted to know 
which political candidate had the highest chances to win the election on the state level. The 
political interest of influencial groups stimulated the interest of journalists and political ac
tivists and advisors to predict which politician is most popular on the local level and has the 
best chance to win. The development of statistical methods and techniques of interviewing 
people in Europe and America at the end of XVIII and in the XIX century additionally hel
ped to build the professional interest in empirical research on public opinion.

The first professional research center, i.e. the American Institute of Public Opinion was 
established in the U.S. in 1935 by George Gallup -  a young and promising psychologist. 
Today the AIPO is the leading research institution in public opinion polls highly recognized 
all over the world. Since 1935 „Gallup Polls” -  a research magazine and the most prestigious 
public opinion analysis are published and devoted to the metodological and academic disco
urse on public opinion polls. Since that time the institutionalization of public opinion rese
arch became a social fact. The newest trends in public opinion polls are showing that the no
tion of public opinion in the decision making process is a vital one and every democratic 
government should take the role and influence of public opinion into consideration in the 
process of governing.


