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0 przenikalności rzeczy
Kultura, polityka, kultura polityczna

„Kultura polityczna” należy do zbioru tych terminów, które mimo wielokrotnych 
i od dawna podejmowanych prób zdefiniowania w polskiej oraz zagranicznej tradycji 
badawczej umykają, skądinąd koniecznym, nakazom nauki precyzyjnego dookreśle- 
nia podmiotu badań oraz metod przy tym stosowanych. Dzieje się tak z podstawowe
go powodu: wielości ujęć oraz definicji dotyczących zarówno terminu „kultura”, jak 
i terminu „polityka”. Skoro części składowe tytułowego terminu doczekały się wielu 
ujęć deskryptywnych oraz wariantów eksplanacyjnych, to tym bardziej owa prawi
dłowość będzie dotyczyć fenomenu ontogenetycznie wywodzącego się od począt
kowych pierwiastków. Wielość znaczy możliwość szerokiego wyboru spośród pro
ponowanych przez naukę paradygmatów ujmowania badanego zjawiska, co z jednej 
strony powinno cieszyć, z drugiej zaś dostarcza powodów do troski o brak jasno spre
cyzowanych, ostrych linii definicyjnych. Taki stan rzeczy prowadzi do wieloznaczno
ści dyskutowanego przedmiotu, który różnym naukowcom będzie przywoływał inny 
desygnat w zależności od dyscyplinarnej proweniencji badacza: socjologa, antropo
loga, etnologa, kulturoznawcy, językoznawcy etc. 

Spośród dwóch składników - kultury i polityki - trudno jednoznacznie 
wskazać, który z nich zagościł pierwszy w ludzkiej świadomości. Oba mają źródło 
w myśli starożytnej, gdzie zarówno to, co polityczne, jak i to, co kulturalne, odgry
wało istotną rolę w konstruowaniu życia społecznego. Starożytne ujęcie kultury jako 
„konwencji” sytuowało ją w opozycji do natury, było nadawaniem ładu i kształtu 
przedmiotom uformowanym przez siły przyrody. Ludzka myśl oraz dłoń przejęły to 
pierwotne tworzywo, modelując je według potrzeb oraz jednostkowych i zbiorowych 
intencji. Zbiór owych wspólnych idei, działań, realizacji został określony przez Cyce
rona jako culturamentis et culturaanimi. I chociaż autor w jednej z ksiąg tworzących 
Rozmowy tuskulańskie inwokuje filozofię, to jednak trudno nie dostrzec w niej wła
śnie emanacji kultury: 

O filozofio! [...] Ty, która zgłębiasz cnoty, zwalczasz wady. [...] Ty pozakłada
łaś miasta, ty powołałaś rozproszonych ludzi do życia w społeczeństwie, ty zespoliłaś 
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ich między sobą [...]. Ty jesteś wynalazczynią praw, nauczycielką dobrych obyczajów 
i ładu [...].

Czymże bez ciebie bylibyśmy nie tylko my, ale czym byłoby w ogóle ludzkie życie? 
Tyś pozakładała miasta, ty rozproszonych ludzi powołałaś do życia społecznego, ty ze
spoliłaś ich między sobą najpierw przez wspólne osiedla, później przez małżeństwa, 
a wreszcie przez wspólnotę mowy i pisma. Tyś wynalazczynią praw, nauczycielką do
brych obyczajów i ładu.

Podobnie jak pole [...] chociaż żyzne, nie może być urodzajne bez uprawy, również 
i dusza bez nauki [...]. Uprawą duszy (łac. culturaanimi) zaś jest filozofia: ona wyrywa 
z korzeniami wady i przygotowuje dusze do przyjęcia ziarna, powierza im je i, że tak po
wiem, zasiewa, aby dojrzawszy, przyniosły jak najbardziej obfite owoce1.

1 Dokładnie chodzi o sformułowanie: Cultura animi philosophia est, które występuje w Roz
mowach tuskulańskich (Tusculanae Disputationes).

2 I. B e r 1 i n, Pokrzywione drzewo człowieczeństwa, Warszawa 2004.

W czasach wczesnego średniowiecza kultura europejska została dopasowana do 
chrześcijańskiego wzoru proponującego konkretne zestawy wartości oraz sposoby 
ich realizowania. Proklamując powszechność zbawienia przy zachowaniu podsta
wowych zasad, nosiła znamiona uniwersalistycznej, z drugiej jednak strony była 
partykularnym odzwierciedleniem konkretnego światopoglądu, w tym przypadku 
religijnego. Ów chrześcijański model widzenia świata odcisnął istotny znak w bry
le Europy, kształtując sposób bytowania oraz interakcji ludów ją zamieszkujących.

Czasy nowożytne przyniosły fundamentalną zmianę, pozwalając nauce i kultu
rze na zmianę optyki dotychczas determinowanej przez religię. Renesansowy zwrot 
ku racjonalności, rozumowi i laickości nawiązał w znacznej mierze do antycznego 
dziedzictwa i tradycji intelektualnej, które na powrót ukazywały kulturę jako sferę 
kształtowania szlachetności umysłu, hartowania cnót oraz doskonalenia dyspozycji 
poznawczych człowieka. Znamienitymi orędownikami tegoż byli m.in. Erazm z Rot
terdamu (Oplanie nauczania), Juan Luis Vives (O naukach), Johan Sturm (O dobrym 
urządzeniu szkoły), Thomas More (Utopia) czy poeci i pisarze zgromadzeni we fran
cuskiej grupie „Plejada” (Obrona i uświetnienie języka francuskiego).

Okres reformacji podziałał ożywczo na sferę kultury, dostarczył bowiem począt
ków pluralistycznego oglądu na wytwory ludzkiej myśli. Zorganizowana kontestacja 
dotychczasowego porządku determinowanego przez papiestwo zrodziła wśród pro
testanckiej mniejszości przekonanie o słuszności wybranej przez siebie drogi (czytaj: 
wartości) oraz uznanie protestanckiego etosu za szlachetny i godny kultywowania. 
Z tą chwilą monopol kulturowy katolicyzmu został przełamany, otwierając wrota 
dla pluralistycznego, równoległego rozwoju odmiennych systemów normatywnych 
i dyrektywnych2.

Kolejnym milowym krokiem w pojmowaniu kultury była epoka oświecenia, 
a w niej poglądy tak znamienitych filozofów i uczonych, jak m.in. Samuel von Pufen
dorf, Denis Diderot, Jean Jacques Rousseau, Voltaire, David Hume, Gottfried Wil
helm Leibniz czy Immanuel Kant. „Wiek rozumu” lub inaczej „wiek filozofów” był tą 
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cezurą, która pozwoliła uwierzyć w nieograniczoność możliwości ludzkiego rozumu 
oraz w doskonałość jego wytworów. Jednocześnie dała podstawy, by sądzić, że wielka 
myśl może rodzić się w środowisku formowanym nie przez jedną szczególną kulturę, 
lecz przez różne, często odmienne.

Oświeceniowe pojmowanie kultury jako zbioru jednostkowych i społecznych 
wytworów materialnych oraz niematerialnych rozszerzyło sposób konceptualizo- 
wania omawianego tu fenomenu. Wzbogaciło go o istotne elementy, takie jak m.in. 
rodzaje instytucji, ich funkcjonowanie, modele budowania prawa oraz jego egzekwo
wania, modę, obycie jako znajomość reguł zachowania, sposób wysławiania się, obe
znanie ze sztuką i literaturą czy tworzenie wynalazków oraz generowanie postępu 
technicznego i cywilizacyjnego. Takie rozumienie kultury nabrało szczególnej mocy 
wraz z Herderowską koncepcją filozofii dziejów3. Język i kultura, zdaniem niemiec
kiego filozofa, budowały fundamenty narodów - najważniejszych wspólnot ludzkich. 
To właśnie poprzez te dwie dyspozycje: językową oraz kulturową, dochodziło do spa
jania etnicznego i narodowego społeczeństw, co prowadziło do wyłaniania się coraz 
bardziej wysublimowanych bytów4.

3 J.G. Herder, Pomysły do filozofii dziejów rodzaju ludzkiego: księga druga, tłum. J. Bycho- 
wiec, Warszawa 2002.

4 Rozum i świat. Herder i filozofia XVIII, XIX i XX wieku, red. M.Hein z, M. Potęp a, Z. Zwo
liński, Warszawa 2004.

W drugiej połowie XIX w. europejski dyskurs wokół fenomenu kultury został 
zdominowany przez dwa głosy pochodzące z Wielkiej Brytanii: Matthiew Arnolda 
i Edwarda Tylora. W wiodących dziełach tych autorów - Culture and Anarchy Ar
nolda (1869) oraz Primitive Culture Tylora (1871) - zderzeniu podlegają dwie wizje 
kultury jako z jednej strony, celu oraz drogi samodoskonalenia człowieka, sposobu 
osiągania wyższych stopni samoświadomości (Arnold), z drugiej zaś jako „złożonej 
całości” równoznacznej cywilizacji, obejmującej zgromadzoną wiedzę, przekonania, 
sztukę, prawo, moralność, obyczaje oraz inne kompetencje nabyte przez jednostkę 
w drodze społecznych interakcji (Tylor). Te dwie perspektywy zdeterminowały wcze- 
snodwudziestowieczne podejście do badania kultury, co przejawiło się w takich nur
tach antropologiczno-kulturoznawczych, jak ewolucjonizm, a później neoewolucjo- 
nizm, historyzm czy dyfuzjonizm. Te oraz inne propozycje teoretycznego tłumaczenia 
stanu rzeczy miały zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników. Wspomniany 
ewolucjonizm został zakwestionowany przez amerykańskie środowisko antropo
logów kultury, zgromadzone wokół Franza Boasa, który nie uznawał unilinearnego 
cyklu rozwoju organizacji społecznej, w tym instytucji, form interakcji czy wzorów 
obyczajowych. Twierdził, że każda społeczność przechodzi sobie właściwe, specyficz
ne tylko dla niej stadia rozwoju, a te, nawet jeśli są podobne do innych, nigdy nie są 
identyczne jak one. To, co spotkało ewolucjonizm, nie było obce także innym kon
cepcjom czy teoriom, w których próbowano gromadzić i systematyzować wiedzę na 
temat kultury oraz jej zauważalnych wariantów czy odmian. Także pozostałe nurty 
miały swoich zwolenników oraz przeciwników, w zależności od aktualnych trendów 
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i tendencji badawczych - zmieniała się wszak optyka nauki, co skądinąd samo w sobie 
stanowi ciekawy przedmiot badań kulturoznawczych oraz antropologii nauki.

Anna Zeidler-Janiszewska wskazuje na być może jeden z największych i zarazem 
najistotniejszych zwrotów, jaki nastąpił w pierwszych dekadach XX w. w kwestii po
strzegania kultury: było nim zastąpienie liczby pojedynczej - „kultura” - liczbą mno
gą -„kultury”5. Monistyczne ujęcie raz na zawsze odeszło do lamusa, ustępując plura
listycznemu; wsparte naukowo i badawczo głosami czołowych antropologów kultury, 
czego przykładem są chociażby takie dzieła, jak Chryzantema i miecz. Wzory kultury 
japońskiej Ruth Benedict czy Mythologiques Claude’a Lévi-Straussa6. Kilka dziesięcio
leci później owo pluralistyczne spojrzenie przybrało jeszcze bardziej wyrazistą postać 
odzwierciedloną w nurcie postmodernistycznym, który posługując się określeniem 
„supermarketu kultury”7, wskazywał na niezliczoną mnogość wariantów kulturo
wych konstruowanych „na bieżąco” według indywidualnych i zbiorowych potrzeb 
człowieka, trendów, mód czy okoliczności. Dowód tegoż odnajdujemy w badaniach 
oraz publikacjach Jeana-François Lyotarda, Clifforda Geertza, Pierre’a Bourdieu, Ulfa 
Hannerza, Julii Kristevej czy Iris Young - czołowych reprezentantów nauk humani
stycznych i społecznych drugiej połowy XX w.8

5 A. Zeidler-Janiszewska, „Kultura”, „kultury”, „transkulturowość". Kilka uwago pojęciach 
i nie tylko, [w:] Od logiki do estetyki, red. R. Kubicki, P. Zeidler, Poznań 1997.

6 R. Benedict, Chryzantema i miecz. Wzory kultury japońskiej, tłum. E. Klekot, Warszawa 
2003; C. Lévi-Strauss, Mythologiques: Le Cru et le cuit, Paris 1964; idem, Du miel aux cendres, 
Paris 1966; idem, L’Origine des manières de table, Paris 1968; idem, L'Homme nu, Paris 1971; zob. 
także: M. Mead, The Study of Contemporary Western Cultures, vol. 1: The Study of Culture at a Di
stance, ed. M. Mead, R. Métraux, New York-Oxford 2000.

7 G. Mathews, Supermarket kultury. Globalna kultura - jednostkowa tożsamość, Warszawa 
2005.

8 J.F. Lyotard, Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy, tłum. M. Kowalska, J. Mi - 
gasiński, Warszawa 1997; C. Geertz, After the Fact: Two Countries, Four Decades, One Anthro
pologist, Cambridge, Mass. 1995; P. Bourdieu, The Field of Cultural Production: Essays on Art and 
Literature, New York 1993; U. Hannerz, Cultural Complexity: Studies in the Social Organization of 
Meaning, New York 1992; J. Kristeva, Soleil noir. Dépression et mélancolie, Paris 1987; I. Young, 
The Ideal of Community and the Politics of Difference, [w:] Feminism/Postmodernism, ed. L. Ni
cholson, New York 1990.

Kultura podąża za zmianami cywilizacyjnymi i jednocześnie staje się ich moto
rem. Dziś doprawdy trudno - a być może jest to po prostu zbyteczne - podejmować 
próby określenia prymarności jednego czy drugiego fenomenu. Istotne jest zaistnie
nie w świadomości człowieczej wielości oglądów świata oraz przyzwolenie na ich 
pluralistyczne bytowanie. Oczywiście nie wszędzie. Obserwujemy bowiem swoisty 
podział świata w jego społecznym, politycznym i kulturowym wymiarze - świata, 
w którym w jednym miejscu ów pluralizm jest ceniony i pożądany, gdzie indziej zaś 
negowany, ganiony i przeklinany. Jakie mogą być konsekwencje takiego podziału lub 
- inaczej - dywersyfikacji? Co jest ich powodem? Jakie mechanizmy temu sprzyja
ją? Jak przedstawia się geografia owej dywersyfikacji? Jakie czynniki ją warunkują? 
Te oraz wiele innych pytań można i należy stawiać - wszak szukanie odpowiedzi to 
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jedyna droga, jedyny sposób na zrozumienie nas samych. Niniejszy tom stanowi, jak 
mniemam, cenny przyczynek ku temu.

Rozpiętości definicyjne być może nieco mniejsze (ale tylko nieco) niż w przypad
ku „kultury” dotyczą terminu „polityka”. Biorąc do rąk publikację Metafory polityki, 
tom drugi, pod redakcją Bohdana Kaczmarka, napotykamy różnorodne i nieraz od 
siebie dość odległe propozycje ujmowania tego, co polityczne. Polityka jawi się tam 
jako element przenikający większość sfer ludzkiej aktywności; jest sposobem orga
nizacji i regulacji życia wspólnoty, może być rozumiana jako część boskiego planu, 
stając się wyrazem boskiej woli, może być zewnętrznym odbiciem autowizerunku 
działającego podmiotu (jednostkowego lub zbiorowego), grą subracjonalną, noezą 
przeżywanego świata, teatrem, festiwalem, a nawet maskaradą9. Jakkolwiek to tylko 
niektóre propozycje interpretacyjne rozważanego tu fenomenu, to już przy pierw
szym oglądzie wskazują na rozległy i zdawałoby się nieograniczony zakres możli
wości rozumienia polityki. W ponowoczesnym i postmodernistycznym świecie fakt 
ten nie powinien dostarczać powodów do zdziwienia, podobnie jak nie powinno 
zaskakiwać pojęcie „postpolityka” używane do charakterystyki obecnych form we- 
wnątrzwspólnotowych interakcji - opartych na odideologizowanych komunikatach, 
w swym instrumentarium i ekspresji sięgających po atrakcyjną narrację, zdolną po
zyskać oraz utrzymać uwagę potencjalnego wyborcy10.

9 Metafory polityki, t. 2, red. B. Kaczmarek, Warszawa 2003.
10 Znamiennymi elementami cechującymi postpolitykę są: brak wyraźnej ideologii, rządzenie 

ustępujące zarządzaniu, koncentracja na skutecznej kreacji wizerunku (jednostki lub ugrupowa
nia), snucie atrakcyjnych „opowieści” zdolnych pozyskać, utrzymać oraz przekonać wyborców do 
przedstawianych racji; por. m.in. J. Staniszkis, O władzy i bezsilności, Kraków 2008; T. Goban- 
-Klas, Cywilizacja medialna, Warszawa 2005; E. Mistewicz, M. Karnowski, Anatomia władzy, 
Warszawa 2010; J. Ranciere, Na brzegach politycznego, tłum. I. Bojadżijewa, J. Sowa, Kraków 
2008.

11 S. Opara, Pojęcie polityki, [w:] Podstawowe kategorie polityki, red. S. Opara, D. Radzi- 
szewska-Szczepaniak, A. Żukowski, Olsztyn 2006, s. 41-44.

12 Ibidem, s. 45.

Takie niejednoznaczne, dotyczące wielu aspektów definiowanie polityki obec
ne jest zarówno u zagranicznych, jak i polskich autorów. Wskazuje na to Stefan Opa
ra, dokonując przeglądu wybranych, uznanych za wiodące, prac politologicznych, 
w których pojawiają się wątki ujmujące politykę jako sztukę zarządzania państwem, 
sztukę bycia wybieranym, jako walkę o utrzymanie władzy, jej zdobycie lub wywiera
nie wpływu na władzę, jako działalność instytucji państwowych, jako strategię osią
gania społecznego konsensu lub formę prowadzenia społecznego dialogu mającego 
na celu stworzenie stanu wspólnotowej równowagi i harmonii11. Opara, przytaczając 
wskazane przykłady, podejmuje się ich krytyki, wskazując na nieścisłości definicyj
ne, niejednokrotnie brak spójności logicznej, zbyt szerokie lub zbyt wąskie ujęcia 
deskryptywne, a nade wszystko skłonność do łączenia polityki wyłącznie z władzą, 
co jest poważnym błędem12. Wobec powyższego problemu, z którym zmierzają się 
politolodzy od dawien dawna, sam autor odstąpił od podania własnej definicji; 
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zamiast tego zaproponował określenie sensu polityki, rozumianego jako „dąże
nie do realizacji celów społecznych z wykorzystaniem (lub dążeniem do wyko
rzystania) instrumentarium i autorytetu państwa”13. Na podkreślenie zasługuje tu 
cel społeczny - zwrot często obecny w retoryce dotyczącej polityki - oraz nade 
wszystko podmiot państwa - jako działający i na razie nadal dominujący aktor. 
Jednakowoż te dwa wymienione elementy występują już w starożytnych rozważa
niach o polityce. Platońskie państwo osadzone było wszak na idei wspólnotowości 
i realizowaniu strategii harmonijnego, uporządkowanego bytowania regulowanego 
przez rządzących mędrców - filozofów. Polityka była więc w tym przypadku zapla
nowanym działaniem realizacji dobra ogółu w idealnym ustroju, egzekwowanym 
przy pomocy ścisłych regulacji o charakterze autorytarnym, gdzie dobro jednostki 
było podporządkowane temu pierwszemu14. Z kolei Arystotelesowska koncepcja 
polityki łączyła ją z dobrem najwyższym, będącym wspólnym zarówno dla jednost
ki, jak i dla państwa, stając się tym samy polem aktów etycznych. Polityka według 
Arystotelesa nosiła w sobie z założenia pierwiastek etyczny, przenikający wszystko, 
co polityczne. Jeśli go w jakimś działaniu zabrakło, zanikała polityka, ustępując 
miejsca szkodliwym praktykom. W obu przypadkach polityka, jak zauważamy, 
dotyczyła relacji międzyludzkich, osadzonych w realiach ziemskich, doczesnych15. 
Tymczasem w średniowieczu, pod wpływem chrześcijaństwa, pojawia się nowa 
koncepcja świata politycznego determinowanego przez siły boskie. To one, według 
św. Augustyna z Hippony, nadają bieg zdarzeniom, kształtują ludzkie losy, pozwa
lają jednostce jako istocie społecznej realizować pełnię swego człowieczeństwa16. 
W podobnym duchu rozważa św. Tomasz, dostrzegając istotność życia społeczne
go, zbiorowego jako tej przestrzeni, w której pełnia ludzkiego ducha może się re
alizować. Jednocześnie Akwińczyk podkreśla, iż tak, jak zdolność komunikowania 
się jednostek między sobą dzięki językowi i rozumowi jest naturalną konsekwen
cją przyrodzonych dyspozycji, podobnie koncept władzy pochodzi z tych samych 
źródeł. Niepodobna bowiem kształtować form życia zbiorowego bez uporządko
wania ich struktury wewnętrznej, a władza temu służy. Władza z kolei, bezpośred
nio związana z państwem, winna odnosić się do koncepcji - spójnej, przemyślanej 
drogi (dziś powiedzielibyśmy strategii) osiągania celu, jakim jest dobro wspólne. 
Owa koncepcja realizuje się poprzez właściwą politykę, czyli właściwe kierowanie 
wspólnotowym życiem, w którym odziedziczony od Arystotelesa zoon politicón, 
pamiętając o istocie i warunkach zbawienia, nie lekceważy spraw ziemskich.

13 Ibidem.
H Platon, Państwo. Prawa, tłum. W. Witwicki, Kęty 2001.
15 Arystoteles, Polityka, [w:] idem, Dzieła wszystkie, t. 6, tłum. L. Piotrowicz, Warszawa 

2001, s. 25-225.
16 Św. Augustyn, Dialogi i pisma filozoficzne, t. 3, tłum. J. Ptaszyński, Warszawa 1954; 

P. Brown, Augustyn z Hippony, tłum. W. Radwański, Warszawa 1993; W. Ornatowski, Spo
łeczno-polityczna myśl św. Augustyna, Warszawa 1965; C. Cremona, Augustyn z Hippony: rozum 
i wiara, tłum. M. Serejska-Wróbel, Warszawa 1993.



O przenikalności rzeczy. Kultura, polityka, kultura polityczna 13

Troska o dobro wspólne stojące wyżej od dobra jednostkowego pojawia się także 
w pismach Niccola Machiavellego, który politykę odnosi z kolei wyłącznie do sfery 
świeckiej niezwiązanej ze sferą ducha. Państwo i racja stanu to dwa główne podmio
ty żądające, zdaniem myśliciela, podporządkowania i ukierunkowania wszelkich 
działań - jednostkowych i zbiorowych. Władcy mającego na względzie ów kanon 
wolno zatem sięgać po różne środki, nawet te uznane za niegodne, bowiem każdy 
czyn zostanie usprawiedliwiony. Polityka jawi się tu jako zdolność umiejętnego do
boru środków z zaplecza „ludzkiego”, ucywilizowanego i „zwierzęcego”, atawistycz
nego, targanego instynktami. Zrywa zatem ze szlachetnym modelem poprzednich 
epok dążenia do ideałów, stając się sposobem osiągania celu przy użyciu wszelkich 
instrumentów, jeśli wymaga tego interes państwa (władcy).

Apodyktyczny styl działania akceptowalny przez Machiavellego nie był obcy 
także Thomasowi Hobbsowi. Hobbes był przekonany, że zachowania ludzkie wy
nikają z konieczności zaspokojenia podstawowych potrzeb charakterystycznych 
dla „stanu natury”. Lęk, podejrzliwość, wrogość i agresja to uczucia towarzyszące 
jednostkom skazanym na nieustanny stan czuwania, by przetrwać. Hobbes widzi 
jednak ratunek dla człowieka i możliwość poprawy ponurego losu poprzez zawar
cie umowy społecznej, na mocy której państwo i suweren otrzymują władzę nad 
jednostką w zamian za ochronę. Jednakowoż nie jest to władza całkowita, lecz taka, 
która wynika z oddania części jednostkowej wolności i „pozbycija] się nieznośnego 
strachu przed gwałtowną śmiercią”17. Polityka zatem staje się formą negocjowania 
warunków koniecznej umowy, na mocy której państwo zobowiązuje się do zagwa
rantowania bezpieczeństwa.

17 A. Szahaj, M. Jakubowski, Filozofia polityki, Warszawa 2008, s. 40.

Zgoła inną koncepcję umowy społecznej przedstawił John Locke; inną, bowiem 
będącą pochodną nie lęku i strachu, lecz kooperatywnych skłonności człowieka, 
mających osadzenie w pozytywnych, twórczych pokładach ludzkiej natury. Umowa 
zatem to efekt dobrowolnego, niewymuszonego porozumienia między jednostkami 
tworzącymi wspólnotę a państwem. Jej charakterystyczną cechą jest to, że zostaje 
zawarta jako skutek suwerennej decyzji wspólnoty, wspólnota zaś jako podmiot de
cyzyjny ustala zakres umowy. Polityka w tym przypadku odnosi się do procesu okre
ślania warunków układu, na mocy którego zbiorowość decyduje się na zrzeczenie na 
konto państwa części praw jednostkowych, tak aby poprzez stworzenie ogólnych ram 
instytucjonalnych i prawnych umożliwić swobodny rozwój jednostek, ograniczony 
jedynie wolnością innych współtowarzyszących jednostek.

W podobnym duchu rezonuje John Stuart Mili, upatrując w wolności jednost
ki źródła rozwoju ludzkości i postępu. Niepodobna bowiem ograniczać człowieka, 
nakazując mu żyć i działać zgodnie z odgórnie i sztywno wyznaczonymi regułami. 
Swoboda wypowiadania sądów, swoboda działania gospodarczego (jeśli nie przynosi 
szkody innym współobywatelom), dostęp do edukacji publicznej, poszanowanie wła
sności prywatnej, a nade wszystko objęcie jednakowymi prawami kobiet i mężczyzn 
- to główne postulaty angielskiego filozofa. W tym ujęciu polityka znacznie posze
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rzyła zakres zjawisk, na jakich się do tej pory koncentrowała; prócz władzy pojawiły 
się w jej nurcie kwestie gospodarcze, edukacyjne i równouprawnienia.

I tak oto w koncepcji polityki zaczęły coraz częściej i w szerszym zakresie gościć 
kwestie dotąd pojawiające się tylko na jej obrzeżach. Zagadnienia ustroju, władzy - jej 
form oraz egzekucji - sposobów konstruowania ładu społecznego nie stanowiły już 
jedynych, a przynajmniej nie wyłącznych, aspektów analizy. Dziewiętnasto- i dwu
dziestowieczne prądy intelektualne zrodziły nowe propozycje i ujęcia tego, co należa
łoby określić jako polityczne. Anarchizm reprezentowany przez Pierrea Proudhona, 
Maxa Stirnera, Michaiła Bakunina czy Piotra Kropotkina, jakkolwiek w dwu odmia
nach: indywidualistycznej i kolektywistycznej, podkreślał zbędność rządu, uznając 
go za szkodliwy, zwłaszcza w wydaniu państwowym. Destrukcyjne działanie państwa 
oraz jego władzy było formą despotyzmu narzucanego jednostce, która prawami na
tury była wszak wolna. Rządząca mniejszość, która sprawowała w imieniu państwa 
rządy, popełniała zatem gwałt na bezprawnie podporządkowanej sobie mniejszości. 
Polityka więc na powrót stawała się formą walki, kończonej z chwilą zniesienia nie
równości i ustanowienia anarchistycznych komun - dobrowolnych, pozbawionych 
przymusu i hierarchii wspólnot o jednakowych prawach dla kobiet i mężczyzn. Je
śli „to, co polityczne”, miałoby w takim kolektywie zaistnieć, dotyczyłoby produkcji 
dóbr i usług oraz ich wymiany z innymi wspólnotami, a więc byłoby związane z kwe
stiami gospodarczymi.

Propagowane przez anarchistów odrzucenie hierarchii i dominacji instytucji 
państwowych pojawia się, choć nie w tak ekstremalnym wydaniu, także w koncepcji 
społeczeństwa otwartego Karla Poppera. Polityka jawi się w niej jako rodzaj „inży
nierii społecznej”, która winna eliminować zło, niesprawiedliwość i nie dopuszczać 
do sfery praktyki idei totalitarnych proklamowanych w celu realizacji jakiegoś ideal
nego, powszechnego dobra. Popperowska koncepcja polityki to planowanie wolności 
jednostek żyjących i działających w obrębie wspólnej liberalnej przestrzeni, wypo
sażonej w odpowiednie instytucje i instrumenty temu sprzyjające. A zatem polityka 
winna być racjonalna, ma sięgać po rozum oraz krytyczną analizę przeszłości, tak 
by wyciągać konstruktywne wnioski z tego, co już zostało przeżyte i co powinno po
służyć sprawiedliwemu i liberalnemu konstruowaniu przyszłości. Bowiem zgodnie 
z tym, co sądzi filozof, dzieje człowiecze nie są odgórnie zdeterminowane, lecz należą 
do samego człowieka - ich autora i konstruktora.

W społeczeństwie dobrze urządzonym, do którego tęsknił Popper, podstawowym 
narzędziem komunikacyjnym jest język, rozumiany znacznie szerzej niż tylko system 
znaków i słów. Jürgen Habermas upatruje w odpowiednio prowadzonej i zorganizo
wanej komunikacji środka do osiągania społecznego konsensu (nie kompromisu), 
bowiem tylko w ten sposób można budować spójność i harmonijną funkcjonalność 
społeczeństwa. Sprawne i zrozumiałe dla wszystkich zaangażowanych stron komu
nikowanie jest potrzebne dla efektywnego działania, którego celem jest tworzenie 
demokratycznej przestrzeni, zdolnej zagwarantować każdej jednostce i każdej grupie 
niezbędne warunki rozwoju. Polityka w tym przypadku wiązałaby się z językiem oraz 
formami komunikacji, które w myśl Habermasowskiej teorii działań komunikacyj
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nych winny być konstruowane w sposób umożliwiający wzajemne rozumienie oparte 
na czterech tzw. „roszczeniach”: zrozumiałości, wiarygodności aktu mowy, prawdzi
wości i normatywnej słuszności18. Tylko bowiem w taki sposób może zaistnieć i prze
biegać konstruktywna współpraca jednostek skłonnych budować dobrze urządzone 
społeczeństwo, oparte na dialogu, harmonii i szacunku.

18 J. Habermas, Teoria działania komunikacyjnego, t. 1: Racjonalność działania a racjonal
ność społeczna, tłum. A.M. Kaniowski, Warszawa 1999.

Ślady opisanej przez Habermasa istoty polityki, komunikacji i konsensu odnaj
dujemy u Charlesa Taylora, podejmującego w swych rozważaniach kwestie „tożsa
mości” oraz „uznania”. Kanadyjski filozof stwierdza, że deklarowana przez jednostkę 
samoidentyfikacja jest skutkiem kontaktu jednostki z otoczeniem oraz wynikiem 
swoistego dyskursu prowadzonego przez obie strony. Otoczenie to nie tylko inne 
jednostki, bliższe i dalsze, ale także inne grupy, bezpośrednio i pośrednio towarzyszą
ce jednostce w jej społecznym istnieniu. To w oparciu o nie, o ich reakcje oraz wyra
żane z ich strony „uznanie” lub jego brak względem podmiotu (będącego jednostką 
lub grupą), podmiot ów „otrzymuje” wskazane w społeczeństwie miejsce. Polityka 
przybiera w tym przypadku formy negocjacji, zwykle trudnych i nierównych, gdzie 
mniejszość często ulega dominacji większości. Rolą państwa jest ingerowanie w ten 
nierówny układ i zapewnianie wsparcia dla mniejszości. Tym samym polityka wiąże 
się ze swoistego rodzaju arbitrażem, koniecznym, jeśli miałby być realizowany model 
dobrze urządzonego społeczeństwa, rozumianego jako przestrzeń stwarzająca równe 
możliwości rozwoju każdej jednostce.

Przytoczone powyżej esencjonalnie tylko niektóre warianty ujmowania polity
ki rzucają światło na sposób pojmowania i konstruowania przestrzeni politycznej, 
w której funkcjonuje społeczeństwo. Ta zaś formowana jest bezpośrednio przez kil
ka kluczowych elementów. Należą do nich ustrój, prawo, administracja rządowa, 
podmioty obecne na scenie politycznej (jednostki i partie), myśl polityczna widocz
na w publicznym dyskursie oraz działaniu, a także kultura polityczna. Ta ostatnia, 
w przeciwieństwie do pozostałych, stanowi pojęcie pozwalające na dość szeroką 
interpretację zjawiska lub zjawisk, do których się odnosi. Bo czymże jest, jeśli nie 
kulturą polityczną, np. stopień uczestnictwa obywateli w wyborach, język dyskur
su publicznego, potrzeba (lub jej brak) formowania społeczeństwa obywatelskiego, 
akceptowalne środki wyrazu w komunikacji społecznej, wizerunek polityków i par
tii politycznych, sposób prowadzenia i rozwiązywania sporów. Wielość składników 
formujących kulturę polityczną oraz ich niejednakowa natura czynią analizę dys
kutowanego tu terminu wieloaspektową, wielopoziomową oraz wielowariantową, 
sprawiając, że staje się ona dynamiczną kategorią opisu społecznej rzeczywistości. 
Dynamika dotyczy zarówno samej przestrzeni, jak i aktorów - jednostek oraz grup 
zaangażowanych (lub nie) we wzajemne interakcje. I właśnie dlatego, ze względu na 
tę specyfikę, podejmowanie rozważań nad kulturą polityczną, jej formami, ekspre
sjami oraz realizacjami stanowi poznawczo niezwykle atrakcyjny przedmiot badań, 
zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i pragmatycznym.



16 Monika Banaś

„Kultura polityczna” jako termin w dyskursie naukowym zagościła stosunko
wo późno, bo na początku XX w. Jednakowoż należy podkreślić, że jej pierwsze 
ujęcie, co prawda nietożsame ze współczesnym, zdaniem urodzonego w Czechosło
wacji brytyjsko-kanadyjskiego politologa Fredericka M. Barnarda, zaproponował 
Johann Gottfried Herder, łącząc ją z charakterem narodowym społeczeństwa19. To 
właśnie charakter narodowy formowany w długim procesie narodotwórczym, harto
wanym przez historię, uwarunkowania geopolityczne oraz tzw. otoczenie zewnętrzne 
i podmioty w nim obecne, staje się motorem dla wszelkich aktywności podejmowa
nych przez wspólnotę połączoną szczególnym typem więzi. Skoro charakter narodo
wy odciska ślad w dających się zaobserwować formach wspólnotowych działań, to 
będzie on także obecny w myśli, która te działania zainicjowała.

19 F.M. Barnard, Herder on Social and Political Culture, a Selection of Texts Translated, Edi
ted and with an Introduction by F.M. Barnard, New York 1969, s. 25. Barnard zwraca szczególną 
uwagę w tym aspekcie na Herderowskie Dzienniki mojej podróży z roku 1769-, zob. także: idem, 
Culture and Political Development: Herder's Suggestive Insights, „The American Political Science 
Review” 1969, vol. 63, no. 2, s. 379-397, zwłaszcza fragment poświęcony integrującym elementom 
kultury: Intergrating elements: political culture, s. 390-396.

20 B. Pasierb, Z tradycji polskiej nauki o polityce (część 1 ). Nauka o polityce, kultura polityczna 
przełomu XIX i XX wieku, „Polityka i Społeczeństwo” (Rzeszów) 2005, nr 2, s. 119.

21 J. Milewski, Wykład o kulturze politycznej, Lwów 1912, podaję za: B. Pasierb, Z tradycji 
polskiej nauki o polityce (część 2). Józef Milewski (1859-1916), „Polityka i Społeczeństwo” 2006, 
nr 3, s. 96. Józef Siemieński w 1916 r. wygłosił na Uniwersytecie Warszawskim uroczysty odczyt 
„Konstytucja 3 Maja 1791 roku jako wyraz polskiej kultury politycznej”, podaję za: J. Garlicki, 
A. Noga-Bogomilski, Kultura polityczna w społeczeństwie demokratycznym, Warszawa 2004, 
s. 19; zob. też: J. Siemieński, Kultura polityczna wieku XVI, [w:] idem, Kultura staropolska, Kra
ków 1932.

Na gruncie polskim, według Bronisława Pasierba - historyka myśli politycznej - 
pierwsze teksty dotyczące bezpośrednio pojęcia „kultury politycznej” oraz jej deter
minantów wyszły spod pióra dwóch profesorów związanych z uniwersytetami: lwow
skim, jagiellońskim oraz warszawskim20. Józef Milewski i Józef Siemieński, bo o nich 
tu mowa, w pierwszych dekadach XX w. starali się wydobyć istotę zjawiska, próbu
jąc go nie tyle dookreślić, ile wskazać najważniejsze jego emanacje czy realizacje21. 
Obaj uczeni zwracali uwagę na kilka istotnych, wręcz konstytutywnych, składników 
kultury politycznej: tradycję, wartości, wierzenia, obyczaje, formy funkcjonowania 
zbiorowego - czyli na wszystko to, co jest pochodną i owocem procesów historycz
no-społecznych charakterystycznych dla danego regionu, obszaru czy kręgu kulturo
wego. Taki ogląd był spójny z ogólną tendencją, która pojawiła się w naukach huma
nistycznych i społecznych podejmujących kwestie formowania zbiorowej tożsamości 
i wyłaniania się wyrazistych samoidentyfikacji narodowych.

Problematyka kultury politycznej w wymiarze międzynarodowym zagościła 
w nurcie dyskursu politologicznego w drugiej połowie lat 50. XX w„ dzięki Gabrie
lowi Almondowi, który w 1955 r„ na konferencji w Princeton poświęconej meto
dom komparatywnym wykorzystywanym w naukach o polityce, wskazał na istotność 
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i konieczność uwzględniania w badaniach nad systemami politycznymi aspektów 
kulturowych. Te bowiem warunkują w sposób niekoniecznie bezpośredni czy pierw
szoplanowy, ale jednak zdecydowany, takie zjawiska, jak: typ rządów (np. parlamen
tarny, prezydencki), rodzaj systemu partyjnego (jedno-, dwu- lub wielopartyjny) czy 
typ ustroju (demokratyczny, dyktatorski)22. Almond podkreślił jednocześnie, że kul
tura polityczna nie może być utożsamiana z kulturą (a ściślej: kulturą cywilną) jako 
taką, bowiem stanowi jej specyficzną część, choć o znacznym stopniu autonomii23. 
Dodatkowo uczony wskazał na wysoką wartość operacjonalizacyjną omawianego tu 
terminu, upatrując w nim lepszego narzędzia analitycznego niż dotychczas zbyt nad
miernie i zbyt często stosowane „ideologia” czy „partia polityczna” do opisu życia 
politycznego zbiorowości24.

22 G. Almond, Comparative Political Systems, „The Journal of Politics” 1956, vol. 18, no. 3, 
s. 392.

21 Ibidem, s. 396.
24 Ibidem, s. 397.
25 G. Almond, S. Verba, The Civic Culture. Political Attitudes and Democracy in Five Na

tions, Princeton 1963.

Kolejna dekada, lata 60. XX w., przyniosła rozwój i pogłębianie badań nad kulturą 
polityczną. Także i tym razem wśród znaczących publikacji proponujących oraz wy
znaczających kierunek badań znalazła się książka Gabriela Almonda i Sydneya Verby, 
The Civic Culture. Political Attitudes and Democracy in Five Nations. Autorzy dokonali 
w niej analizy porównawczej zachowań - lub inaczej postaw wyborczych - dających 
się zaobserwować wśród obywateli pięciu państw: USA, Meksyku, Wielkiej Bryta
nii, RFN oraz Włoch25. Badacze zwrócili uwagę na różnice w stopniu zaangażowania 
członków tych społeczeństw w życiu politycznym, próbując jednocześnie odszukać 
przyczyny takiego stanu rzeczy. Zdaniem Almonda i Verby, niejednakowe zaintereso
wanie jednostek i związany z tym udział (lub jego brak) w aktywnym kształtowaniu 
przestrzeni społeczno-politycznej kraju wynika z różnego pojmowania wspólnotowe
go interesu. Ten może być bowiem traktowany jako dobro priorytetowe, sekundarne 
lub całkowicie ulec marginalizacji, co jest odwzorowaniem obowiązujących prefe
rencji wobec form sprawowania władzy - uczestniczącej (aktywny udział obywateli 
w życiu politycznym połączony z wysoką świadomością uwarunkowań otoczenia), 
„zaściankowej”, inaczej parafialnej (obywatele przyjmują jako naturalną hierarchicz
ną strukturę władzy, pozostają bierni z ograniczoną wiedzą polityczną) oraz podpo
rządkowania (akceptacja rządów autorytarnych, całkowite oddanie władzy w ręce 
podmiotu decydującego). Ważnym wnioskiem wyłaniającym się z omawianych tu 
badań była zaobserwowana przez uczonych korelacja między trwałością systemu de
mokratycznego a rodzajem kultury cywilnej, w tym kultury politycznej. Przykłady 
amerykański oraz brytyjski, promujące aktywność obywatelską, stanowiły egzempli- 
fikację stabilnej demokracji, zaś meksykański oraz włoski wykazywały przeciwne ten
dencje, cechując się względnie wysokim stopniem obecności „zaściankowej” postawy 
obywatelskiej. Chociaż metodologicznie badania Almonda i Verby spotkały się z dość 
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poważną krytyką, to jednak publikacja The Civic Culture na długie lata wyznaczyła 
sposób oglądu rzeczywistości, podejmowany przez kolejnych badaczy26.

26 B. Walter, Book Review, „The Journal of Politics” 1965, vol. 27, s. 206-209.
27 M. Douglas, Natural Symbols: Explorations in Cosmology, London 1970; zob. też: eadem, 

Symbole naturalne. Rozważania o kosmologii, tłum. E. Dżurak, Kraków 2004.

Następne dziesięciolecie odznaczyło się pogłębieniem, rozszerzeniem i zinten
syfikowaniem badań nad kulturą polityczną. Spośród wielu ważnych głosów, jakie 
wówczas się pojawiły, warto zwrócić uwagę na jeden niezwykle istotny. Należy do 
Mary Douglas, brytyjskiej antropolog, która konstruując teorię „siatki - grupy”, 
przyczyniła się do lepszego zrozumienia jednostkowych zachowań, także w ob
szarze szeroko rozumianej polityki. W koncepcji zaproponowanej przez Douglas 
mamy do czynienia z czterema możliwymi wariantami kształtującymi relacje we- 
wnątrzgrupowe. Pamiętając, że jest to model, otrzymujemy typ interakcji nacecho
wany: podejściem równościowym (egalitaryzm), postawą wysoce indywidualistycz
ną (indywidualizm), akceptacją porządku opartego na hierarchii (kolektywizm) lub 
całkowitym podporządkowaniem wobec podmiotu/siły decydującej (fatalizm)27.

W grupach o wyraźnych cechach egalitarnych obserwowalne są silnie zarysowa
ne granice zewnętrzne, przy jednoczesnym (względnym) braku wewnętrznych, co 
pozwala jednostkom na równoprawne korzystanie z zasobów materialnych i sym
bolicznych grupy, umożliwiając tym samym jednostkowy rozwój poprzez aktywną 
autokreację jednostki. W takim przypadku jednostka nie jest odgórnie przypisana do 
konkretnej roli społecznej i może ją samodzielnie określać, wybierać oraz kształto
wać, uwzględniając jednocześnie istnienie/obecność analogicznych potrzeb u innych 
jednostek.

Kontekst społeczny, charakteryzujący się z kolei wysokim zindywidualizowa
niem, sprzyja działaniom autocentrycznym - jednostka skoncentrowana jest na so
bie, zaś jej pozycja w grupie zależy od zdolności pozyskiwania naśladowców oraz 
zwolenników. W takich uwarunkowaniach wszelkie pojawiające się granice czy ogra
niczenia podlegają nieustannym negocjacjom, kreując przestrzeń o wysokiej dyna
mice determinowanej liczbą interakcji (im więcej silnych osobowości, tym większy 
dynamizm interakcji).

Kolektywnie - lub inaczej, hierarchicznie - zbudowana przestrzeń nie pozwala 
jednostkom na podejmowanie działań opisanych w dwóch powyższych przypad
kach. Liczne regulacje wewnętrzne oraz silnie zaznaczone granice zewnętrzne czy
nią tę przestrzeń mocno sformalizowaną, w której jednostka otrzymuje konkretne 
miejsce. Wszelkie naruszenie obowiązujących regulacji może powodować wyklu
czenie, degradację lub napiętnowanie jednostki. Usprawiedliwieniem tak przyjęte
go ładu jest przeświadczenie o konieczności społecznej dyferencjacji jako warunku 
harmonijnej egzystencji całej zbiorowości. Każda jednostka ma przypisaną kon
kretną rolę i funkcję - zmiana tego, dokonywana z własnej woli jednostki, mogłaby 
destabilizować cały układ.
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Czwarty wariant w zaproponowanej przez Douglas teorii odnosi się do sytuacji, 
w której jednostka całkowicie lub w znacznym stopniu uzależnia swoją obecność 
w grupie od podmiotu/podmiotów pozostających poza jej wpływem. Funkcjonowa
nie w takich okolicznościach wymaga niekwestionowanej - przynamniej nie w spo
sób ostentacyjny - podległości jednostki względem ośrodka decyzyjnego. Charak
terystycznym rysem tego układu jest wyraźny „izolacjonistyczny” charakter relacji, 
sprzyjający alienacji jednostek względem otoczenia oraz względem siebie wzajemnie, 
połączony z wysokim stopniem odczuwanej niepewności i brakiem lub mocno ogra
niczonym wzajemnym zaufaniem.

Teoria „siatki - grupy”, tłumacząc występowanie konkretnych zbiorów/kompila- 
cji wartości obecnych w danym kontekście społecznym, stała się cennym narzędziem 
analitycznym w naukach humanistycznych i społecznych, w tym także w nauce o po
lityce, kierując światło na niezwykle istotny problem - związku między rodzajem/ty- 
pem otoczenia, wartościami w nim obecnymi oraz decyzjami podejmowanymi przez 
jednostki.

Głos Mary Douglas stał się niezwykle istotny dla formowania badań nad kulturą 
polityczną. Warto jednak wskazać także na kilku innych ważnych autorów, którzy 
znacząco przyczynili się do rozbudowy i pogłębienia problemowego dyskursu. Nale
żą do nich m.in. Donald Devine, Carole Pateman, Ronald Inglehart, Robert Putnam, 
Lowell Dittmer, Charles Lindblom, Michael Thompson oraz nade wszystko wspo
mniany już Karl Popper, którego fundamentalne dzieła pozostawiły trwały ślad, for
mując na wiele późniejszych dekad sposób opisu społecznej rzeczywistości28.

28 Wybrane dzieła badaczy zajmujących się rozważaną problematyką: D. Devine, The Po
litical Culture of the United States: The Mass Influence On Regime Maintenance, Boston 1972; 
C. P a t e m a n, Political Culture, Political Structure and Political Change, „British Journal of Political 
Science” 1971, vol. 1, no. 3, s. 291-305; R. Inglehart, The Silent Revolution in Europe: Intergene- 
rational Change in Post-Industrial Societies, „The American Political Science Review” 1971, vol. 
65, no. 4, s. 991-1017, także: idem, The Silent Revolution Changing Values And Political Styles 
Among Western Publics, Princeton 1977; R. Putnam, Studying Elite Political Culture: The Case of 
„Ideology", „The American Political Science Review” 1971, vol. 65, no. 3, s. 651-681; C. Lindblom, 
Politics and Markets: The Worlds Political-Economic Systems, New York 1977; M. Dittmer, Politi
cal Culture and Political Symbolism: Toward a Theoretical Synthesis, „World Politics” 1977, vol. 29, 
no. 4, s. 552-583; M. Thompson, Rubbish Theory: The Creation and Destruction of Value, Oxford 
1979; K. Popper, Objective Knowledge. An Evolutionary Approach, New York 1972, czy wielokrot
nie wznawiane: idem, The Logic of Scientific Discovery (pierwsze wydanie z 1935 r„ kolejne: 1959, 
1968, 1972, 1980 i następne).

Pojęcie „kultury politycznej” wraz z rozszerzaniem optyki badawczej zaczęło od
nosić się do coraz większego zbioru fenomenów. Istotny zwrot (przypominający ję
zykoznawczy linguistic tum z przełomu lat 60. i 70. XX w.) nastąpił w ósmej dekadzie 
ubiegłego stulecia, przekierowując główny strumień analizy z problematyki władzy 
jako rezultatu walki klas na kwestie bardziej społeczne i socjalne. Postmaterializm, 
wprowadzony do naukowego dyskursu politologicznego i kulturoznawczego przez 
Ronalda Ingleharta, unaocznił się poprzez diametralną zmianę w systemach wartości 
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ówczesnych wysoko rozwiniętych społeczeństw. Dotychczasowe wartości związane 
z tradycyjnym porządkiem, jak: wyraźna hierarchiczność struktury wspólnotowej, 
rodzina z mężczyzną jako głównym żywicielem i decydentem, bezpieczeństwo mate
rialne, podległość władzy z silnie ograniczoną możliwością wpływu na jej decyzje czy 
gorliwa religijność, ustąpiły postawie, dla której bardziej istotne stały się m.in.: swo
boda wypowiedzi i ekspresji, możliwość współdecydowania w kwestiach politycz
nych, jakość życia ujmowana w kryteriach samorozwoju i kształcenia oraz równo
uprawnienie płci. Inglehart w przeprowadzonych przez siebie badaniach (z upływem 
czasu kilkakrotnie powtórzonych) wykazał prawidłowości sterujące zmianą społecz
ną, a ściślej kulturową29. Co dla nas istotne, odniósł ją do sfery polityki, dostarczając 
przykładów na to, w jaki sposób zmiana kulturowa poprzez zmianę wartości wpływa 
na modyfikację poglądów politycznych obecnych w społeczeństwie. Postmateriali- 
styczne ujęcie zapoczątkowane przez Ingleharta przyciągnęło uwagę badaczy, specja
listów oraz zwykłych obywateli, dla których istotne stały się zagadnienia:

29 R. Inglehart, Changing Values among Western Publics from 1970 to 2006, „West European 
Politics” 2008, vol. 31, s. 130-146.

30 The New Political Culture, ed. T.N. Clark, V. Hoffmann-Marti not, Oxford 1998, s. 3-7.

1) uwarunkowań sprzyjających budowaniu tzw. demokracji uczestniczącej,
2) animacji ruchów i inicjatyw obywatelskich,
3) ochrony środowiska,
4) praw mniejszości, w tym mniejszości seksualnych,
5) praw kobiet, w tym prawa do aborcji,
6) indywidualizmu w sferze gospodarczej i społecznej czy
7) weryfikacji założeń państwa dobrobytu30.

Zmiana płaszczyzn analitycznych przełomu siódmej i ósmej dekady XX stule
cia pociągnęła za sobą potrzebę nazwania nowo wytyczonego obszaru badawczego, 
a raczej fenomenów go wypełniających. I zaiste tak się stało. Nowa kultura polityczna 
(ang. New Political Culture, NPC) zaznaczyła swoją obecnością opozycyjny w stosun
ku do poprzedniego ogląd rzeczywistości; przekierowała strumień światła na dotych
czas nieobecne lub niezauważone elementy świata społecznego. To, co umykało, było 
niewidoczne lub po prostu mało istotne dla badaczy poprzednich dekad, otrzymało 
w latach 80. XX w. nową nomenklaturę, unosząc ją w kolejne dziesięciolecie. Tyle 
że to, co nowe, świeże, odkrywcze dla jednych, dla innych - zwłaszcza gdy są nimi 
następne pokolenia - oryginalne/nowe już być przestaje. Dlatego dzisiejszy dyskurs 
o kulturze politycznej, prowadzony zarówno w kraju, jak i zagranicą, nie upomina się 
o nowe imię, mimo że wciąż przybywa w nim kolejnych problemów domagających 
się opisu i analizy.

Przedstawione jak dotąd tylko niektóre, wybrane koncepcje wypełniania ter
minu „kultury politycznej” już zapowiadają problem, który dotyczy także pojęcia 
„kultury” - jest nim mnogość i różnorodność definicji. Nie miejsce tu i nie cel, by 
wyliczać wszystkie. Zamiast tego niech zamieszczone w niniejszym tomie teksty do
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starczą Czytelnikowi inspiracji do skonstruowania własnej koncepcji, czym kultura 
polityczna jest, czym może być oraz poprzez jakie formy ekspresji może zaistnieć.

Żaden z przywołanych wyżej fenomenów: „kultura”, „polityka” oraz „kultura 
polityczna”, nie mógłby zaistnieć, gdyby nie zdolność człowieka do podejmowania 
dialogu, warunkowana wrodzoną dyspozycją komunikacyjną oraz „zakodowaną ge
netycznie” skłonnością do tworzenia coraz bardziej zaawansowanych formacji wspól
notowych. Tadeusz Paleczny w artykule zatytułowanym Społeczeństwo obywatelskie 
w najnowszych teoriach kultury porusza wiele aspektów związanych z wyłanianiem 
się bytów, takich jak społeczeństwo obywatelskie, naród, państwo czy kultura. Doko
nując przeglądu wybranych koncepcji powstawania narodów, a ściślej świadomości 
i tożsamości narodowej, oraz roli państwa w tym złożonym procesie, autor zwra
ca uwagę na mnogość płaszczyzn analitycznych owego związku. Stanowi to punkt 
wyjścia dla rozważań dotyczących niełatwego wszak konstruowania społeczeństwa 
obywatelskiego, będącego aktywnym uczestnikiem dialogu prowadzonego w relacji 
z władzą. Specyfika tej komunikacji, jej forma oraz tryb pozostają mocno osadzo
ne w kulturze, bezpośrednio warunkując rodzaj kultury politycznej w jej szerokim 
rozumieniu.

Kolejny tekst, autorstwa Wawrzyńca Konarskiego, dotyczy irlandzkiej specy
fiki kultury politycznej analizowanej z perspektywy dwu stanowisk teoretycznych 
reprezentowanych przez Fredericka Basila Chubba i Johna Coakleya. Specyfika ta 
uchwycona przez dwóch czołowych reprezentantów irlandzkiej myśli politologicz
nej - Chubba, uważanego za „ojca” irlandzkiej nauki o polityce, oraz należącego do 
młodszego grona Coakleya - wskazuje na ciekawy i dający asumpt do pogłębionych 
rozważań zbiór elementów konstytuujących tamtejszą kulturę polityczną. Znajduje
my wśród nich m.in. takie postawy, jak ostro artykułowany sprzeciw wobec domi
nacji zewnętrznej, konserwatyzm i przywiązanie do porządku społecznego opartego 
na własności ziemi czy wierność wobec religii w jej rzymskokatolickim wydaniu. Do 
wymienionych determinant, określonych przeszłością Irlandii (dokładniej: Republiki 
Irlandii), dołączają kwestie całkowicie współczesne, związane m.in. ze spektakular
nym rozwojem tamtejszej gospodarki w ostatnich dekadach ubiegłego stulecia oraz 
światowym kryzysem ostatnich kilku lat, który szczególnie dotkliwie odczuła właśnie 
Irlandia. Zmiany społeczne i kulturowe, jakie nastąpiły w konsekwencji tegoż, znalazły 
odwzorowanie w wielu aspektach życia zbiorowego, nie pomijając kultury politycznej.

Rok 2040, choć z perspektywy początku drugiej dekady XXI w. wydaje się sto
sunkowo odległy, stanowi dość krótką cezurę dla realizacji projektu, o którym pi- 
sze Monika Banaś. W swoim artykule autorka przybliża idee nowego państwa, któ
re miałoby zaistnieć w przestrzeni północnej jako Federacja Nordycka. Wyzwania 
współczesnego świata w każdej ze sfer: społecznej, gospodarczej i politycznej, wy
muszają poszukiwania nowych form kooperacji, zdolnych zapewnić tamtejszym 
społeczeństwom m.in. utrzymanie wysokiego standardu życia, wewnętrznego i ze
wnętrznego bezpieczeństwa, należytej ochrony środowiska, budowania wspólnej, 
konkurencyjnej gospodarki, tworzenia wspólnego systemu edukacji dostarczającego 
wiedzy, umiejętności oraz kompetencji do poruszania się na rynku pracy o wysokiej 
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dynamice zmian. Te oraz pozostałe aspekty stanowiące podstawę debaty o potrzebie 
uformowania nowego wspólnego bytu obecne są w nordyckim dyskursie medialnym, 
społecznym i naukowym. Nie byłoby to możliwe bez odpowiedniej atmosfery deter
minowanej specyficzną kulturą polityczną.

Dyskurs publiczny w ¿migracyjnej Francji. Uwarunkowania i praktyka społeczna 
autorstwa Karoliny Podgórskiej to tekst zawierający zbiór najważniejszych wątków 
dotyczących najważniejszych kwestii związanych z formowaniem współczesnego 
państwa oraz ponowoczesnego społeczeństwa. W artykule dyskutowane są - z za
chowaniem francuskiej perspektywy - m.in. procesy konceptualizacji przynależności 
narodowej, obywatelstwa, relacji zachodzących między jednostką a państwem w jego 
francuskim wydaniu, laickości i zsekularyzowanej przestrzeni publicznej, imigran
tów oraz ich miejsca w strukturach tamtejszego społeczeństwa, a także, co niezwykle 
istotne - jeśli nawet dotychczas nieudanych, to jednak podjętych - prób zmodyfi
kowania ideologicznej równości (égalité) i zastąpienia jej tzw. stosownością (équité). 
Autorka wskazuje na dynamikę owych wielorakich dyskursów, ich uwarunkowania 
oraz przebieg, kierując przy tym uwagę Czytelnika na reżyserów, głównych aktorów 
i uczestników sztuki, jaką jest rządzenie. Przykład francuski stanowi interesujące 
studium przypadku, pozwalające uchwycić istotę kultury politycznej oraz jej różne 
oblicza.

Kolejny artykuł, Berlusconizm, czyli o włoskich kłopotach z kulturą polityczną 
w epoce Silvia Berlusconiego, poświęcony jest fenomenowi budzącemu wiele pytań, 
wątpliwości, a nade wszystko niedowierzań. Uporczywie powracającym pytaniem 
stawianym przez obserwatorów włoskiej sceny politycznej jest pytanie o przyczynę 
lub przyczyny ponadprzeciętnej popularności Silvia Berlusconiego wśród rodaków. 
Jego długa, kilkunastoletnia - choć z przerwami - obecność na najwyższych szcze
blach władzy każę zastanawiać się nad współczesnymi mechanizmami prowadzący
mi do pozyskiwania mas i czynienia ich wiernymi dla wizji pozbawionych ideologii, 
zaś przesyconych zmitologizowanymi obrazami o dostatku, powszechnym szczęściu, 
szacunku i bezpieczeństwie. Karolina Golemo, dokonując historycznego wprowa
dzenia - niezwykle tu potrzebnego - w dalszej części tekstu wskazuje na istotne rysy 
kulturowe Włoch, leżące u podstaw patogennych zjawisk: amoralnego familizmu 
i klientyzmu, które dostarczyły pożywnego gruntu do zaistnienia berlusconizmu. Pa
miętać jednak należy, że te patologiczne procesy były i są typowe dla południa kraju, 
chętnie ulegającego populistycznym hasłom. Bogatej północy - jak się wydaje - to 
nie porywa, bowiem od pokoleń wybiera postawę obywatelską, uczestniczącą, zaan
gażowaną w budowanie wspólnej przestrzeni, nacechowanej wzajemnym zaufaniem. 
Mimo to kolejne zwycięstwa „najpopularniejszego premiera Italii” każą wątpić, by 
mógł tak długo utrzymywać się przy władzy dzięki poparciu jedynie biednych, słabo 
wykształconych, pozbawionych zdolności krytycznej oceny wyborców. Być może za
tem wśród zwolenników Berlusconiego są lub byli także liczni bogaci, wykształceni 
i zdolni do krytycznego myślenia ludzie?

Wspomniane w przypadku Włoch zjawisko klientelizmu obecne jest także w kul
turze greckiej. Bliskość geograficzna i do pewnego stopnia także kulturowa sprzyjają 
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przenikaniu wzorców, tym bardziej jeśli wydają się wysoce skuteczne. Brak zaufania 
lub mocno ograniczone zaufanie do otoczenia, niepewność, sceptycyzm oraz po
dejrzliwość wobec intencji podmiotów zewnętrznych (m.in. innych państw czy Unii 
Europejskiej) to elementy zauważalne w tamtejszej kulturze politycznej. Iwona Jaki
mowicz-Ostrowska kreśli obraz współczesnej Grecji, odnosząc się przy tym do istot
nych uwarunkowań historycznych, zarówno tych z okresu I i II wojny światowej, ale 
także znacznie wcześniejszych zdarzeń, których ślad odnajdujemy obecnie. Przykła
dem tego jest chociażby samoidentyfikacja greckiej kultury jako spadkobierczyni an
tycznej spuścizny, co miałoby czynić użytkowników tej kultury - Greków - wyjątko
wymi na tle pozostałych narodów Europy. Jednocześnie kłopoty greckiej gospodarki, 
rozchwianie i brak stabilizacji finansowej państwa budzą ostrą krytykę otoczenia 
międzynarodowego, upatrującego przyczyn tychże problemów m.in. w nieprzejrzy- 
stości życia publicznego, przyzwoleniu na korupcję, słabym etosie ciężkiej pracy czy 
braku postawy gotowej do wyrzeczeń w czasie kryzysu. Autorka artykułu pt. Kultura 
polityczna w dzisiejszej Grecji, poprzez podjęcie się analizy tego fenomenu z makro-, 
mezo- i mikroperspektywy, dostarcza interesujących refleksji nad kolejnym, odmien
nym od pozostałych, rodzajem kultury politycznej.

Wątki filozoficzno-antropologiczne spajają dyskurs dotyczący postaci Reinhol
da Niebuhra, amerykańskiego teologa drugiej połowy XX w. Jarosław Rokicki kreśli 
postać tego wybitnego myśliciela i działacza społecznego, starając się wskazać na nie
zwykłą zdolność Niebuhra do łączenia tego, co polityczne, z tym, co teologiczne. Ów 
nietypowy związek okazał się wielce skuteczny, bowiem - jak się okazuje - wpłynął 
w znaczący sposób na kształt założeń programowych administracji prezydenta Ba- 
racka Obamy, który otwarcie stwierdził, że teologia polityczna Niebuhra stanowi dla 
niego niewyczerpane źródło inspiracji.

Fenomen myśli Niebuhrowskiej nie pozwala sprowadzić się do prostych stwier
dzeń. Wymaga sięgnięcia do źródeł istoty i natury człowieka, do próby uzmysłowie
nia sobie faktu o dwoistości ludzkiego rozumu, skłaniającego do czynów haniebnych, 
powodowanych poprzez uleganie Złu, oraz szlachetnych, będących wyborem Dobra. 
Ten swoisty „schizofrenizm” wymaga ciągłego czuwania i gotowości do podejmowa
nia nieustannego trudu, by nie dopuszczać do tragedii obrazowanych Holocaustem, 
czystkami etnicznymi, prześladowaniami na tle narodowym, rasowym, religijnym 
lub z innych powodów stanowiących pretekst. Pełny tekst artykułu Rokickiego po
zwala zrozumieć głębię filozofii Niebuhra, docenionej przez współczesnych dzięki jej 
sile oddziaływania i pragmatycznej dyspozycji.

Interesującą kwestię w kontekście zjawisk przenikania treści kulturowych z od
miennych kręgów: europejskiego oraz irańskiego, podejmuje Małgorzata Abassy. Au
torka koncentruje się na dziewiętnastowiecznych zdarzeniach oraz procesach, które 
zaistniały w Iranie pod wpływem kontaktu przedstawicieli irańskiego społeczeństwa 
z kulturą Europy. Efektem tych kulturowych spotkań była próba transferu wybranych 
treści liberalnego porządku, typowego dla krajów naszego kontynentu, na grunt daw
nej Persji. Reprezentanci irańskiej inteligencji, m.in. Mirza Jusuf-chan, o którym pi- 
sze Abassy, dostrzegali potrzebę modernizacji swojego kraju, jednak poprowadzoną 
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z poszanowaniem tradycji i zachowaniem podstawowych założeń islamu. Myśl re
formatorska miała wielu zwolenników, ale także licznych przeciwników, zwłaszcza 
wśród duchowieństwa upatrującego destabilizacji własnej pozycji pod wpływem 
innowacji wzorowanych na przykładach zaczerpniętych z Europy. Spory dotyczące 
kształtu oraz sposobu modernizowania Iranu, w jego społecznej i politycznej war
stwie, nie ustały - nadal trwając, przyodziane zostały w odpowiednią do czasów 
obecnych retorykę. Artykuł Małgorzaty Abassy kieruje światło na ważne aspekty 
irańskiej historii, której znajomość pozwala zrozumieć stan dzisiejszy tego kraju.

Pozostając w obszarze kultur pozaeuropejskich, kolejny artykuł wprowadza nas 
w przestrzeń dla większości polskich odbiorców odległy, zwłaszcza w sensie meta
forycznym. Bowiem, o ile pokonywanie dystansu fizycznego nie stanowi dziś już 
większej przeszkody, o tyle dystans kulturowy dla jednostki wiąże się z dużym wy
zwaniem i wysiłkiem (zwłaszcza z psychologicznego punktu widzenia). Zrozumienie 
zachowań wyborczych czy - w szerszym ujęciu - zachowań wobec tego, co politycz
ne, pociąga za sobą konieczność szczegółowego poznania kultury, w obrębie której 
prowadzone są działania dotyczące polityki. Ewa Trojnar, w artykule Kultura poli
tyczna Tajwanu, poddaje analizie główne zjawiska charakterystyczne dla tamtejszego 
społeczeństwa. Wychodząc od historii kraju, Autorka wskazuje na kluczowe zdarze
nia, które pozostawiły trwały ślad na obecnym kształcie sceny politycznej Tajwanu. 
Owa przeszłość wpłynęła znacząco na formy komunikacji politycy - społeczeństwo, 
przyjmującej często cechy performansu. Sfingowany zamach na prezydenckich kan
dydatów, odwoływanie się do postaci z kultury popularnej - Aniołków Charliego czy 
Myszki Miki - sięganie po „estradowy” dyskurs to tylko nieliczne przykłady przyta
czane przez Trojnar. Warto przy lekturze tego tekstu zastanowić się nad podobnymi 
zjawiskami w naszej polskiej, europejskiej czy amerykańskiej kulturze.

Nawiązanie do sztuk performatywnych, narracji typowej dla programów talk- 
-show, kreowanie pararzeczywistości, posługiwanie się simulacrum to metody sięga
nia po władzę i sposoby jej utrzymania obecne w kulturze politycznej Filipin. Pisze 
o tym Franciszek Czech, analizując współczesne zjawiska zauważalne w tamtejszej 
przestrzeni publicznej. Uderza podobieństwo pewnych mechanizmów stosowanych 
z powodzeniem w świecie zachodniego show-biznesu oraz filipińskiej polityki we
wnętrznej, która - jak się okazuje - gotowa jest przyjmować dosłowne niezmodyfiko- 
wane formy ekspresji, bezpośrednio przeniesione z ekranu kina, estrady czy bilbor
du. Zastanawiać może łatwość lub przychylność, z jaką owe prezentacje przyjmują 
zwykli wyborcy. Autor artykułu próbuje udzielić odpowiedzi na pytanie o przyczynę 
tego stanu rzeczy, sięgając do historii, ale - co równie ważne i konieczne - odnosząc 
się do podłoża kulturowego filipińskiego społeczeństwa. Tam bowiem znajduje się 
rezerwuar wszystkich sił wspólnoty, zarówno destrukcyjnych, jak i konstruktywnych.

Powyższa konstatacja odnosi się do wszystkich bytów wspólnotowych konstru
owanych przez człowieka. Wszak kultura jest tą sferą, która nadaje i formuje zna
czenia każdej ludzkiej aktywności. Nie zawsze stanowiąc treść uświadomioną, za
wsze obecna jest w ludzkim działaniu, zwłaszcza zespołowym. Przykładów tegoż jest 
wiele, zaś jeden z nich został opisany przez Renatę Czekalską w artykule poświę



O przenikalności rzeczy. Kultura, polityka, kultura polityczna 25

conym indyjskim wyborom parlamentarnym. Specyfika tamtejszego społeczeństwa 
o wysokim stopniu zróżnicowania m.in. etnicznego, językowego czy edukacyjnego 
(znajdującego obraz w sporym odsetku analfabetów) wymusza na organizatorach 
wyborów oraz rywalizujących partiach sięganie do uniwersalnych znaków rozpo
znawalnych zarówno dla piśmiennych, jak i przede wszystkim niepiśmiennych oby
wateli. Zwłaszcza ci ostatni stanowią grupę docelową komunikatów konturowanych 
przy pomocy symboli. Dla europejskiego obserwatora indyjskiej sceny politycznej 
pojawienie się piktogramów lwa, zegara, dłoni nie wzbudzi raczej zdziwienia, co in
nego, gdy ujrzy znaki typu: szczotka do włosów, chleb tostowy, pompa spalinowa czy 
rower. Niezrozumiałych dla nie-Hindusa symboli obecnych w dyskursie politycznym 
Indii jest sporo. Ich wybór, jak się okazuje, nie jest autonomiczną decyzją partii, te 
bowiem wybierają spośród ściśle określonego zbioru wyznaczonego prawem. W peł
nym tekście artykułu Autorka podejmuje próbę opisu uwarunkowań towarzyszących 
konstruowaniu tego typu komunikacji.

Proponowany zbiór tekstów tworzących niniejszy tom stanowi egzemplifikację 
różnorodnych strategii obieranych przez społeczeństwa w sferze istotnej dla konstru
owania wspólnotowego bytu - w polityce. Jednakowoż należy pamiętać, że to, co po
lityczne, nie ogranicza się wyłącznie do sfery publicznej; staje się także prywatnym, 
indywidualnym dobrem kształtującym życie jednostki. Nader często o tym zapomi
namy lub nie jesteśmy tego w pełni świadomi. Kultura polityczna, standardy przez 
nią wyznaczane mają służyć kształtowaniu obywatelskiej świadomości - kompeten
cji i dyspozycji czyniących z jednostki aktywnego aktora, moderatora przestrzeni, 
w której żyje. Ufamy, że lektura tomu dostarczy Czytelnikowi inspirujących refleksji 
nad fenomenem, obok którego niepodobna przechodzić obojętnie.
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