TEORIA I MYŚL POLITYCZNA
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Ewolucja polityki porównawczej
jako subdyscypliny politologii
Ponad sto lat temu, jeden z fundatorów nowoczesnych nauk społecznych Èmile Durkheim stwierdził, że „jedyną odpowiednią
dla socjologii metodą jest metoda porównawcza”1. Dla Durkheima, który poszukiwał
związków przyczynowo-skutkowych między
zjawiskami społecznymi, porównywanie
było, w rękach socjologa, jedynym dostępnym narzędziem dowodzenia takich związków. Jakkolwiek dzisiaj tak kategoryczna
ocena wydaje się niesłuszna, to porównywanie jest powszechnie uznawane za podstawowe podejście metodologiczne w naukach
społecznych, choćby z tego powodu, że jak
zauważa Donatella della Porta, „porównywanie to podstawa każdej wiedzy”2. Włoska
politolożka pisze dalej, że każda konceptualizacja wymaga porównania rzeczywistości,
do której odnosimy pojęcia, z inną rzeczywistością. Wskazuje jednakże na pułapkę
wspólnego mianownika dla badań społecznych, bo w tym sensie wszystkie one byłyby
porównawcze, gdyż definicje, jakimi się posługują, a które wyznaczają granice zjawisk
społecznych oddzielające je od innych zjawisk, są ze swej istoty porównawcze3. Choć
tak szerokie rozumienie badań porównawczych nie jest odosobnione4, jest jednakże
mało pomocne w zdefiniowaniu, czym jest
komparatystyka polityczna jako metoda badawcza w politologii i czym jest oparta na

niej subdyscyplina politologii – polityka
porównawcza. To ostatnie pojęcie, które jest
dosłownym tłumaczeniem angielskojęzycznego comparative politics, nie jest jedynym
funkcjonującym w literaturze i, co istotne,
nie zawsze używane jest w znaczeniu tu
przyjętym. Stąd niezbędnych jest kilka uwag
uzasadniających przyjętą w artykule linię
wywodu.
Terminologia spotykana w zachodniej
literaturze politologicznej jest bogata i różnorodna. Wystarczy przywołać takie terminy, jak comparative politics, comparative
analysis, comparative approach, comparative
method, comparative research czy comparative political theory, a nawet comparative political science. Część autorów jest przywiązana do konkretnych pojęć, inni używają kilku
naraz bez uzasadnienia takiego postępowania. Nie zawsze też definiują te pojęcia lub
wyjaśniają ich kontekstowe znaczenie. Nie
ważąc się na ocenę zasadności używanych
– często wymiennie – terminów, można jedynie stwierdzić, że brak jest jednoznacznej
reguły uznanej przez politologów, co warto
omówić nieco obszerniej. Najdobitniej problem rozwiązuje Daniele Caramani, pisząc
w kilku miejscach, że comparative politics
jest „jedną z trzech głównych dyscyplin
nauk politycznych”5. Jest to dyscyplina
(lub w innym miejscu – subdyscyplina)
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empiryczna, której „celem jest opisywanie,
wyjaśnianie i przewidywanie podobieństw
i różnic pomiędzy systemami politycznymi” i jest ona kombinacją przedmiotu (systemy polityczne, aktorzy i procesy) i metody (analiza porównawcza). Cały obszar
politologii, zdaniem Caramaniego, można
podzielić na trzy podobszary: 1. polityka
porównawcza; 2. teoria polityczna i 3. nauka
o stosunkach międzynarodowych. Ten sam
autor przestrzega jednakże przed nieuważnym podejściem do polityki porównawczej,
jako że „potencjalnie jest nią wszystko”,
zwłaszcza, że procesy globalizacji, integracji
międzyregionalnej, tworzenia ponadnarodowych centrów decydowania czy rozprzestrzeniania się ponadnarodowej mobilizacji
sprzyjają łączeniu się w jedną perspektywę
polityki porównawczej i stosunków międzynarodowych6.
Inni autorzy nie zawsze omawiają tak
szczegółowo swoje stanowisko wobec polityki porównawczej, niemniej jednak wyraźnie je zaznaczają. I tak, Sidney Verba pisze,
że „cała empiryczna politologia mogłaby zostać potraktowana jako comparative politics”
i dlatego należy przyjąć, że jest to „dziedzina
nauk politycznych zainteresowana porównywaniem zjawisk”7. Inny znakomity politolog B. Guy Peters posługuje się w swym
tekście kilkoma terminami: comparative politics, comparative political theory, a także politics in a comparative perspective, wskazując,
że polityka porównawcza jest dla niego częścią nauk politycznych8. Z kolei dla Todda
Landmana comparative politics jest „fascynującym, dynamicznym i rozwijającym się
obszarem w naukach społecznych zarówno
w swoich istotnych tematach, jak i metodologicznych technikach”9. Według Ronalda
H. Chilcote’a, comparative politics „bada
szeroki zakres politycznej aktywności” i zawiera w sobie zarówno teorię, jak i metodę10.
Podobnie rzecz ujmuje Frank L. Wilson,
u którego comparative politics obejmuje zarówno przedmiot badań (inne państwa), jak

i metodę badawczą (porównywanie) i podkreśla, że w amerykańskiej tradycji politologicznej za comparative politics uznaje się
po prostu badanie innych państw11. Jako
obszar badawczy widzą politykę porównawczą także Mark Irving Lichbach i Alan
S. Zuckerman i przypominają o wyłonieniu
się w latach 60. XX w. comparative politics
jako „subdiscipline of the political science”12.
Z taką opinią zgadza się Howard J. Wiarda
pisząc, iż w latach 60. comparative politics
„skolonizowała resztę dyscypliny”, a sama
jest jednym z siedmiu głównych obszarów
w naukach politycznych obok polityki amerykańskiej, teorii politycznej, administracji
publicznej, stosunków międzynarodowych,
prawa publicznego oraz państwa i samorządu lokalnego13. Pojmowana jako subfield of
political sciences, polityka porównawcza posiada charakterystyczną dla siebie metodę
(comparative method)14.
Nieco inaczej wydają się widzieć tę
kwestię tacy autorzy, jak della Porta, która
choć używa terminów comparative politics,
comparative analysis i comparative method,
podkreśla metodologiczny akcent wszystkich trzech i za comparative politics uważa
„metodę analizy zjawisk politycznych”15.
Natomiast Mattei Dogan i Dominique Pelassy nie wdają się w definiowanie zawartego w tytule ich książki terminu comparative
politics, ale pisząc o komparatystach i niekomparatystach wskazują, że ich metodologiczne punkty widzenia będą się różnić16.
Z kolei Gary King, Robert O. Keohane i Verba wspominają jedynie o comparative approach jako o podejściu lub metodzie badawczej
w badaniach polityki17.
Wydanej w Polsce literatury podejmującej ten temat, zarówno autorstwa polskich
politologów, jak i tłumaczeń prac zachodnich uczonych, nie jest zbyt wiele. I podobnie
jak w powyżej cytowanych dziełach, stosowana terminologia i stanowiska autorów nie
dają jednoznacznej wskazówki. Najbliższym
stanowisku Caramaniego, Verby czy Peter-
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Polityka porównawcza obejmuje ogromny obszar dociekań, bo jak trafnie zauważa
Wiarda, „jej laboratorium – rzeczywiście
żywym, dynamicznym laboratorium – są
wszystkie systemy polityczne świata”25. Jest
wobec tego dyscypliną empiryczną, która zajmuje się wyjaśnianiem podobieństw
i różnic pomiędzy tymi wszystkimi systemami, a właściwie ich różnorodnymi aspektami: strukturami, aktorami i procesami
politycznymi. Tak bogate i zróżnicowane
pole badawcze oznacza, że w zależności od
problemu, jaki postawi komparatysta, musi
on mieć do dyspozycji różne ścieżki wyjaśniania. Koncepcja projektu badawczego
może obejmować kilka lub kilkadziesiąt
systemów26, może dotyczyć współczesnych
badaczowi zjawisk lub też cofać się w czasie, używać indukcyjnych lub dedukcyjnych
schematów rozumowania, jak też wykorzystywać dane ilościowe i/lub jakościowe. To
wszystko stanowi o złożoności i wielowymiarowości polityki porównawczej.
Artykuł ten podejmuje próbę naszkicowania ścieżki rozwoju, jaką przeszła polityka porównawcza od myśli starożytnej
po współczesne koncepcje postmodernistyczne. Ewolucja ta może być widziana
z perspektywy paradygmatycznej, bliskiej
zaproponowanemu przez Thomasa Kuhna
rozumieniu procesów historycznej zmiany
w rozwoju wiedzy naukowej. Postęp w nauce, według Kuhna, dokonuje się poprzez
rewolucje prowadzące do zmiany dominującego paradygmatu, czyli „źródła, z którego
płyną wskazówki dotyczące prowadzenia
i oceny badań i co do którego panuje porozumienie w obrębie danej dyscypliny naukowej”27. Zmiana paradygmatu oznacza więc
zerwanie z poprzednim modelem uprawiania nauki i odrzucenie akceptowanych
wcześniej teorii, które dominują w okresach
„nauki normalnej”. Problemem jest wobec
tego „nieciągłość” nauki, która oznacza brak
korespondencji między następującymi po
sobie standardami uprawiania dyscypliny
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sa wydaje się profesor Andrzej Antoszewski, który używa równoważnych terminów
komparatystyka polityczna i metoda porównawcza na oznaczenie metody badawczej
w politologii18. Podkreśla jednocześnie, iż
metoda ta stanowi oparcie dla polityki porównawczej (comparative politics), która jest
„jedną z części składowych współczesnej politologii”19. Częściowo potwierdza takie ujęcie Andrzej Jan Chodubski, ale ogranicza się
w swym podręczniku do omówienia metody
porównawczej w badaniach zjawisk i procesów politycznych20. W przekładach na język
polski można dopatrywać się ingerencji tłumacza i tym można wyjaśnić pojawienie się
terminu „politologia porównawcza” w książce Klausa von Beymego21, w rozdziale, który
traktuje o porównywaniu jako jednym z metodycznych podejść w politologii. Metodzie
porównawczej (lub analizie porównawczej)
poświęca także rozdział Jonathan Hopkin,
choć w pierwszym zdaniu pisze o polityce
porównawczej, która posiada status poddyscypliny politologii22.
Artykuł opowiada się za grupą stanowisk,
które widzą politykę porównawczą jako subdyscyplinę politologii, wyróżnioną poprzez
swój obszar zainteresowań i specyficzną metodologię. Tak rozumiana polityka porównawcza musi spełniać standardy naukowości
wyznaczone politologii. Jeśli zgodzić się, że
celem nauk o polityce – w bardzo ogólnym
ujęciu – jest zaoferowanie uporządkowanej
wiedzy o polityce opartej na systematycznych badaniach23, to politologia porównawcza, jako jedna z trzech subdyscyplin
politologii, spełnia standardy naukowości
na podstawie akceptowanych przez znaczącą
część badaczy reguł metodologicznych dotyczących postępowania badawczego: systematycznego gromadzenia i porządkowania
faktów, konstruowania pojęć, poszukiwania
wzorów, formułowania i testowania hipotez
zawierających wyjaśnienia występowania
tychże wzorów oraz ostatecznie – budowania empirycznej teorii polityki24.
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naukowej – w naszym przypadku polityki porównawczej. Rozwiązaniem może być
koncepcja ewolucji i rewolucji (zasada niewspółmierności teorii naukowych), zgodnie
z którą nawet rewolucje naukowe nie oznaczają pełnego naruszenia zasady ciągłości
rozwoju wiedzy naukowej28. Pojawia się więc
zasadnicza kwestia, czy w powolnej ewolucji dyscypliny można zidentyfikować punkty zwrotne, mające charakter rewolucyjnej
zmiany paradygmatu?
Poniższy tekst pokazuje, jak polityka porównawcza rozwijała się przez ponad dwadzieścia pięć stuleci, będąc kształtowaną
zarówno przez postęp nauki, jak i – czy też
przede wszystkim – przez politykę jako sferę
działań ludzkich.

Ewolucja polityki porównawczej
w perspektywie
paradygmatycznej
Komparatystyka polityczna ma długą historię, sięgającą początków myśli politycznej
i rozważań nad życiem politycznym w starożytnych społeczeństwach. To dziedzictwo
dyscypliny podkreślił Harry Eckstein pisząc:
Polityka porównawcza […] ma szczególne prawo do twierdzenia, że Arystoteles jest jej przodkiem, z powodu prymatu, jaki on przypisał polityce
wśród nauk oraz tego, że problemy, jakie on podniósł i metody, jakich użył są podobne do tych, które są wciąż obecne w badaniach politycznych29.

Niemiecki politolog Klaus von Beyme
uważa, że rozwój polityki porównawczej
można pokazać w kolejnych etapach i wyróżnia trzy takie fazy: 1. przednowoczesną;
2. nowoczesną i 3. ponowoczesną30.

Faza przednowoczesna
Jak oblicza Wiarda, badania porównawcze
polityki liczą sobie ponad 2500 lat, a praw-

dopodobnie pierwszym znanym traktatem
porównawczym jest Stary Testament, w którym znajdujemy wzmianki porównujące lud
Izraela z innymi: Egipcjanami, Babilończykami, Persami czy Kanaanejczykami31. Jednakże za „ojców założycieli” komparatystyki
politycznej uważa się powszechnie Platona
i Arystotelesa, których dzieła, odpowiednio
Państwo i Polityka, ustanowiły początki nauk
o polityce w bliskim współczesnemu rozumieniu tego pojęcia32. Arystoteles zaproponował typologię form rządzenia do dzisiaj
będącą punktem odniesienia wszelkich rozważań nad ustrojem politycznym, a Platon,
dając wyraz przekonaniu, że państwo może
być rządzone przez elitę dla dobra wszystkich
obywateli, przedstawił wizję idealnego systemu. Choć ich podejścia badawcze różniły
się, porównywanie stanowiło ich istotę, bo
dla przykładu Arystoteles zebrał i porównał
około 150 aktów konstytuujących ówczesne,
głównie greckie państwa-miasta, oraz wziął
pod uwagę czynniki społeczne, kulturowe
i ekonomiczne oraz dynamikę rozwoju tych
form państwowości33.
Znaczącym impulsem dla coraz większego zainteresowania porównaniami były odkrycia geograficzne ery nowożytnej, jak też
– co ważniejsze – wyłanianie się od XVI w.
w Europie nowoczesnych państw narodowych jako oddzielnych bytów politycznych
z dwiema dominującymi religiami: katolicyzmem i protestantyzmem. Te procesy prowokowały porównania między poszczególnymi
państwami, między państwami katolickimi i protestanckimi czy między południem
i północą Europy. Wiarda podkreśla, że
[…] w czasach Renesansu i rewolucji naukowej
[…] analizy polityczne zaczęły ponownie przyjmować naukową i świecką orientację, nieobciążoną religijnymi uprzedzeniami i ograniczeniami34.

Komparatystą w tym sensie był z pewnością NiccolÒ Machiavelli. Jego analiza
mechanizmów władzy w przenikliwy i pozbawiony etycznego i religijnego gorsetu
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wiecznej Anglii, którą można potraktować
jako typowe studium przypadku.
Za komparatystów uważa się też między
innymi Johna Locke’a, Jeana Bodina, Monteskiusza, Jana Jakuba Rousseau, Alexisa de
Tocqueville’a i Jamesa Bryce’a. Dwaj ostatni
badacze stali się prekursorami badań nad
amerykańskim systemem politycznym, który
to kierunek na długo zdominował pole badań porównawczych w kolejnych dekadach.
Ich dzieła to przykład klasycznych analiz
porównawczych, gdzie amerykańskie instytucje polityczne widziane są z europejskiej
perspektywy. U Tocqueville’a metoda porównawcza, choć doskonale wykorzystana,
nie jest akcentowana. Wyraził to sam autor
po opublikowaniu fundamentalnego dla politologii porównawczej dzieła O demokracji w Ameryce, zauważając, że „choć bardzo
rzadko pisałem o Francji w mojej książce,
nie napisałem ani jednej strony nie mając jej
przed oczami”37. Kilkadziesiąt lat po Tocqueville’u, angielski politolog, pisarz, polityk
i dyplomata Lord Bryce opublikował opisowe studium amerykańskiej demokracji (The
American Commonwealth), a pod sam koniec
życia zrealizował, jak pisze David E. Butler
„swój wcześniejszy plan stworzenia pierwszego porównawczego studium na temat, jak
demokratyczne rządy naprawdę działają”38.
Wydana w 1921 r. praca Modern Democracies była pierwszą na tak szeroką skalę analizą
porównawczą ówczesnych demokratycznych
systemów politycznych, która zawierała osobiste obserwacje autora dotyczące rządzenia
w USA, Wielkiej Brytanii, Australii i Szwajcarii. Dlatego często nazywano nowe podejście
do uprawiania nauk politycznych „nauką porównawczą o rządach” (comparative government).
Trudno zaliczyć jednoznacznie Bryce’a,
zwłaszcza jeśli chodzi o jego ostatnią pracę, do ery przednowoczesnej polityki porównawczej, która według von Beymego
zamyka się wraz z końcem XIX w.39 Jeszcze
w tym okresie doniosły wkład do rozwoju
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sposób, miała dostarczyć recepty na skuteczne przejęcie i wykonywanie władzy. W jego
najsłynniejszym dziele, tytułowemu księciu
wyznacza zadanie zjednoczenia Italii i przywrócenia jej na nowo dawnego blasku rzymskiego imperium35. Książę zawiera analizę
problemu tworzenia narodowego państwa,
ilustrowaną obszernie przypadkami zarówno z antyku, jak i współczesności, zwłaszcza
Włoch i Francji. W drugim, pisanym równolegle dziele – Rozważania, Machiavelli
zajmuje się problemem funkcjonowania nowoczesnego państwa, konfrontując sytuację
renesansowej Florencji z doświadczeniami
republikańskiego Rzymu36. Po porównaniu
różnych rozwiązań ustrojowych (czerpiąc
między innymi z Arystotelesa), Machiavelli
zajmuje się najlepszą formą, jaką jest dla niego republika, i przeprowadza diachroniczne
studium porównawcze współczesnych mu
miast włoskich i Rzymu okresu republiki,
traktując zresztą rozwiązania w tym ostatnim bez właściwego dystansu, wynikającego
choćby z upływu czasu.
Do fundatorów polityki porównawczej zalicza się również Thomasa Hobbesa,
zwłaszcza jego dzieło Lewiatan, w którym
przedstawił model systemu politycznego, opartego na porządku i silnej władzy.
W przeciwieństwie do Machiavellego, który
wyciągał wnioski z empirycznej i indukcyjnej analizy przypadków, Hobbes odwoływał
się do ogólnych praw dotyczących ludzkiego
zachowania, stosując więc z metodologicznego punktu widzenia dedukcyjny schemat
rozumowania. Różnica jest jeszcze jedna:
o ile Machiavellego interesowały Włochy
i jego porównania miały dostarczyć rozwiązań im użytecznych, o tyle model systemu
politycznego Hobbesa miał uniwersalne
zastosowanie – jego konstrukcja była przecież oparta na uniwersalnych prawach. Konstrukcja absolutystycznego państwa wyłożona w Lewiatanie została oparta na analizie
stosunków wczesnokapitalistycznych w targanej walkami politycznymi siedemnasto-
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dyscypliny wniosły wielkie studia nad kapitalizmem Karola Marksa. Kapitalizm, który był zdaniem Marksa ostatnią formacją
społeczno-ekonomiczną na nieuchronnej
drodze do komunizmu, został przez niego
dogłębnie przeanalizowany na przykładzie
Anglii. Marks wyszedł z metodologicznego
założenia, że skoro w tym kraju kapitalistyczny sposób produkcji rozwija się niemal
doskonale, więc poznanie praw jego rozwoju w Anglii będzie tym samym poznaniem
praw jego rozwoju wszędzie, gdziekolwiek
się pojawi40. Typ formacji był określony stosunkami własności środków produkcji, co
oznacza prymat stosunków ekonomicznych
nad politycznymi. Tym samym Marks, wyjaśniając przyczyny rozwoju społecznego,
uczynił ekonomikę zmienną niezależną,
polityce przyznając miejsce zmiennej zależnej41.
Założenia marksowskiej teorii ewolucji, jak i wszystkich ujęć ewolucjonistycznych, stały się inspiracją do różnych ujęć
teorii rozwoju, które zaczęły powstawać
w latach 60. i 70. XX w., ale główna idea
Marksa o historycznych prawach ewolucji
społeczeństwa została wcześniej zakwestionowana przez Karla R. Poppera jako irracjonalna i utopijna42. Utopijność, spekulatywność, orientacja normatywna, a nawet
anegdotyczność niektórych koncepcji były,
zdaniem von Beymego, cechami charakterystycznymi przednowoczesnego etapu
porównawczych analiz politologicznych43.
Przedmiotem większości prac, przeważnie
opisowych, była klasyfikacja reżimów politycznych na podstawie prostych porównań
różnych cech, jak liczba rządzących u Arystotelesa, prawie całkowicie pomijano za
to analizę podejmowania decyzji politycznych. Prace Machiavellego, Monteskiusza
i de Tocqueville’a zbliżyły się przedmiotem
i metodą do nowoczesnych porównań,
a ustanowienie przez Milla logicznych kanonów znajdowania przyczyn zjawisk było
niewątpliwym osiągnięciem XIX w.44

Faza nowoczesna
Wiek XX dostarczył bez wątpienia wielu
solidnych bodźców do rozwoju badań komparatystycznych. Dwie wojny światowe,
które za każdym razem na nowo wytyczały
mapę polityczną świata, rewolucje chińska
i rosyjska, w wyniku których powstały nieznane dotąd komunistyczne reżimy, faszyzmy międzywojenne w Europie, rywalizacja
dwóch biegunowo odmiennych systemów
ekonomicznych i politycznych w drugiej
połowie stulecia oraz liczne ruchy narodowowyzwoleńcze w rejonach świata pozostających dotychczas na marginesie eksploracji
politologicznej, żeby wymienić tylko te –
wszystkie znacznie poszerzyły pole badawcze politologii porównawczej. „Klasyczna
nowoczesność” w naukach społecznych, jak
ją określa von Beyme, zaczyna się właśnie
wraz z wiekiem XX i zbiega z zarysowywaniem się podziału w tych naukach na socjologię i nauki o polityce45. Pod koniec XIX w.
zaczęto tworzyć na amerykańskich uniwersytetach pierwsze wydziały nauk o polityce,
a w 1903 r. utworzono American Political
Science Association, które trzy lata później
zaczęło wydawać swoje czasopismo46.
Polityka porównawcza, jeszcze jako
„nauka porównawcza o rządach”, zaczęła
w okresie między pierwszą i drugą wojną
światową powoli zyskiwać status samodzielnego przedmiotu na amerykańskich uniwersytetach47. Większość prac politologicznych
dotyczyła wówczas formalnych aspektów
polityki. Porównywano konstytucje i formalne instytucje polityczne (jak parlamenty, gabinety, sądownictwo, prawa wyborcze
itd.) z obszarów, na których przede wszystkim koncentrowała się uwaga naukowców:
Ameryki Północnej i Europy Zachodniej.
Głównymi źródłami danych były najczęściej
konstytucje, akty prawne, traktaty i umowy polityczne, a także orzecznictwo sądów.
O wiele mniej uwagi poświęcano partiom
politycznym, a na całkowitym marginesie
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ność zjawisk i instytucji oraz zmienność historycznego kontekstu. Wiele przykładów,
które czerpał z historii, było podstawą do
porównań uczynionych podstawowym instrumentem analizy. Historyczno-porównawcze prace Webera pokazały, że wiedza
wynikająca z porównań jest użyteczna dla
ustalania związków przyczynowych między
zjawiskami51. Jego słynna teza, że zasady
religii protestanckiej stały się „duchowym”
fundamentem kapitalizmu, a przez to zdecydowały o rozwoju nowoczesnej cywilizacji52,
jest do dziś punktem odniesienia wszelkich
rozważań traktujących o związkach między
religią i rozwojem gospodarczym
Andreski uważa, że morfologia porównawcza i socjologia porównawcza są działami
ogólniejszej kategorii, którą nazywa systematyczną socjologią porównawczą, gdyż studia
poszczególnych przypadków służą Weberowi
do uzasadniania twierdzeń o związkach przyczynowych53. Morfologia porównawcza jest
zawarta w pierwszej księdze (zatytułowanej
Kategorie socjologiczne) monumentalnego
dzieła Gospodarka i społeczeństwo, zebranego
i wydanego już po śmierci Webera w 1922 r.54
Morfologia porównawcza skupia się wyłącznie na starannym definiowaniu oraz klasyfikacji zjawisk społecznych i ekonomicznych,
co jest niezbędne do, jak określa to Weber
w uwagach wstępnych, poszukiwania „generalnych reguł zjawisk” – czym zajmować
się ma socjologia55. Socjologiczne poznanie
rzeczywistości odbywa się, zdaniem Webera,
przez tworzenie oszczędnych w treść i jednoznacznych pojęć, a następnie klasyfikację
zjawiska, dzięki „określeniu stopnia, w jakim
bliskie jest ono jednemu czy wielu takim pojęciom”56. Konieczność precyzyjnego przypisania zjawiska do którejś z kategorii wymusza
konstruowanie przez socjologię „czystego
(idealnego) typu tworów”, który praktycznie nie występuje w rzeczywistości. „Tylko
dzięki odwołaniu się do czystego (idealnego)
typu możliwa jest socjologiczna kazuistyka”57
– stwierdza Weber, wskazując tym samym na
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znajdowało się badanie zachowań i procesów politycznych48.
Wśród teoretycznych dokonań pierwszej
połowy XX w., istotnych dla interesującego
nas nurtu badań, na czoło wysuwa się socjologia Maxa Webera. Oczywiście, nie jest
to miejsce na choćby krótki przegląd przyczynku Webera do rozwoju nauki, ale można poczynić kilka uwag na temat socjologii
porównawczej tego autora. Pomocnym źródłem będzie praca Stanisława Andreskiego
Maxa Webera olśnienia i pomyłki, w której
klasyfikuje on olbrzymi dorobek Webera, rezerwując dla różnych gatunków prac porównawczych aż trzy z siedmiu wyróżnionych
kategorii: historyczna socjologia porównawcza i systematyczna socjologia porównawcza, która z kolei obejmuje morfologię porównawczą zajmującą się klasyfikowaniem
i socjologię porównawczą zajmującą się wyjaśnianiem przyczynowym49.
Pierwsza kategoria obejmuje porównawcze studia historyczne Webera, głównie
nad religiami i kapitalizmem. Historia była
obszarem, który niemiecki socjolog wykorzystywał do studiów opisowych i porównawczych. Od typowych prac historycznych
odróżnia je to, że Weber poza opisem zjawisk
ekonomicznych, politycznych, militarnych
czy religijnych stara się również pokazać różnice i podobieństwa oraz wyjaśnić związki
między zjawiskami. Nacisk na wyjaśnianie
miał u Webera inny charakter niż u współczesnych mu historyków – wiązał się z dążeniem do generalizacji. Prace historyczne,
nawet te, które w jego opinii miały na celu
wyjaśnianie, wskazywały tylko na indywidualne przyczyny „doniosłych kulturowo działań, tworów i osobistości”, a jego socjologia,
choć „czerpie swój materiał […] z historii”,
jest „nauką generalizującą”50. Weber porusza
się po ogromnym obszarze geograficznym
(Chiny, Indie, Izrael, świat śródziemnomorski, zachodnia i wschodnia Europa, Stany
Zjednoczone) oraz przemierza stulecia dziejów ludzkiej cywilizacji, dostrzegając zmien-
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rozdział „obowiązków” w ramach systematycznej socjologii porównawczej.
Wyjaśnianiu przyczynowemu poświęcona jest właśnie druga księga (zatytułowana
Gospodarka i społeczne porządki i władze)
przywołanego dzieła. Weber koncentruje
się w niej na analizie procesów społecznych,
ich przyczynach i następstwach, bazując na
ogólnych pojęciach, jak prawo, religia, miasto, panowanie, biurokracja, charyzma, feudalizm i patrymonializm58. Porównując systemy prawne, religijne czy administracyjne
od cesarstwa rzymskiego po współczesne mu
europejskie państwa kapitalistyczne, próbował wyjaśniać zależności między danym zjawiskiem a określoną sferą życia społecznego.
Dla przykładu, zajmując się prawem, Weber
chciał odpowiedzieć na pytanie, dlaczego
określony system prawa jest właśnie taki,
wskazując na wzajemne oddziaływanie prawa i gospodarki. Rozległe analizy wielu systemów prawnych (rzymskiego, chińskiego,
hinduskiego, islamskiego, perskiego, żydowskiego i anglosaskiego) posłużyły mu nie do
ich opisu, choć jest on przy tym zdumiewająco szczegółowy, ale do udowodnienia tezy,
że „racjonalizacja” prawa jest warunkiem
powstania i rozwoju „racjonalnej” gospodarki, czyli – kapitalistycznej59. Podobnie
postępuje z władzą i panowaniem: definiuje
te pojęcia, tworzy typologię (trzy typy idealne), a następnie wyjaśnia pojawianie się
i kształtowanie poszczególnych typów, biorąc pod uwagę – jak w wypadku panowania
charyzmatycznego – czynniki ekonomiczne,
religijne i polityczne. Teza wysunięta przez
Webera brzmi następująco: racjonalizacja
panowania prowadzi do dominacji zbiurokratyzowanego panowania legalnego60.
Wielu badaczy zgadza się, iż Weber jest
fundatorem jednej z dwóch – obok Herberta
Spencera i Durkheima – tradycji badawczych
w polityce porównawczej, która konstytuuje
się wokół standardów metodologicznych
obecnych w jego pracach teoretycznych
i porównawczych61. Poza Weberem, do roz-

woju badań porównawczych przyczyniło się
w różnym stopniu kilku innych znakomitych
socjologów, politologów i historyków tego
okresu, między innymi Robert Michels, Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca, Crane Brinton
czy Talcott Parsons. Wszyscy oni, od Durkheima po Parsonsa podzielali, zdaniem von
Beymego, cztery fundamentalne zasady62:
1. Historia nie jest tożsama z ewolucją;
nie ma ostatecznego punktu, do którego
zmierzałaby ewolucja.
2. Teoria i praktyka są oddzielone; badacz nie musi działać politycznie, nie ma też
miejsca dla „króla-filozofa”.
3. Podsystemy są autonomiczne; sektory
życia i podsystemy systemu społecznego są
oddzielone i autonomiczne – lekcja totalitaryzmów skompromitowała ideę nadrzędności
podsystemu politycznego w społeczeństwie.
4. Nauka jest prowadzona przez teorię;
nauka powinna być porównawcza i wolna
od wartościowania.
Druga wojna światowa i jej następstwa
wywarły wyraźny wpływ na rozwój nauk
społecznych. Wśród najważniejszych jej
skutków Wiarda wymienia63:
• Obszar badań poszerzył się o systemy
totalitarne – zarówno hitlerowski, jak i stalinowski, co skłoniło niektórych badaczy do
porównań prawicowych i lewicowych totalitaryzmów;
• Wzrosło zainteresowanie nowymi
państwami i regionami świata – pojawiły się
prace na temat Chin, Japonii, państw Ameryki Południowej, Skandynawii, państw
Commonwealthu i bloku komunistycznego;
• Na rozwój politologii silny wpływ miała emigracja z Europy do USA wielu wybitnych naukowców, którzy wnieśli na amerykańskie uniwersytety europejską tradycję
uprawiania nauk społecznych i pobudzili
zainteresowanie systemami politycznymi
państw, z których pochodzili.
Konsekwencją był zwrot teoretyczny
i metodologiczny. Rewolucja behawioralna
odsunęła uwagę politologów od instytucji
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i „postbehawioralnej” polityki porównawczej przedstawia w formie tabeli Caramani,
ilustrując tym tezę o zasadniczej zmianie
modelu uprawiania tej subdyscypliny politologii (tabela 1). Wyraźnie widać różnice
w poszczególnych wymiarach analizy. Zmiana nie dokonała się jednak od razu. Samo
pojawienie się kierunku behawioralnego nie
zapoczątkowało „behawioralnego etapu” badań porównawczych w politologii67. Raczej,
jak podsumowuje von Beyme, znaczenie behawioralizmu ujawnia się tam, gdzie styka
się on z funkcjonalistyczną teorią systemów,
co najpełniej pokazują prace Davida Eastona, Gabriela A. Almonda, Sidney’a Verby czy
Karla W. Deutscha.
Nadrzędnym punktem w rozwoju analiz
porównawczych w politologii była niewielka i hałaśliwie patriotyczna książeczka Roya
Macridisa The Study of Comparative Government (1955), w której autor jako zwolennik
zmian w obszarze porównawczej politologii
przeprowadził miażdżącą krytykę jej dotychczasowych dokonań68. Macridis w ostro
sformułowanych i nieco przesadzonych słowach dowodził, że obszar polityki porównawczej jest „wyświechtany i staromodny”
i w tym kształcie nie widział dla niej miejsca
w nowych nurtach nauk politycznych. Krytyczne uwagi dotyczyły takich cech „starej”
polityki porównawczej, jak69:
• zaściankowość (koncentracja uwagi na
USA i Europie),
• opisowe ujęcie (a nie analityczne),
• nastawienie formalistyczne i legalistyczne;
• istnienie niewielu prac porównawczych a dużo więcej „case studies”;
• raczej anegdotyczność niż systematyczność.
W następstwie krytycznej rozprawy Macridisa, która odbiła się głośnym echem na
większości amerykańskich uczelni, polityka porównawcza zmieniła się diametralnie,
czego symbolem było ostateczne zarzucenie miana nauki porównawczej o rządach

TEORIA I MYŚL POLITYCZNA

politycznych, a skierowała ją ku zachowaniom politycznym, zwłaszcza wyborczym,
oraz nieformalnym procesom politycznym,
jak aktywność grup interesu czy kampanie
protestu społecznego. Tendencje takie, widoczne w amerykańskich naukach społecznych już od lat 20. XX w., nabrały rozpędu
w okresie powojennym, a w latach 50. i 60.
zdominowały już obszar politologii. Behawioralizm stał się na tyle przełomowym
punktem w procesie kształtowania się nowoczesnej politologii, że „wszystkie inne ujęcia
muszą wobec niego zająć stanowisko”64,
miał swoje źródła w empirycznej socjologii
lat 20. i 30. (zwłaszcza „szkoła chicagowska”), behawiorystycznej psychologii Johna
Watsona i neopozytywizmie metodologicznym65. Ponadto, silnym bodźcem do szybkiego rozwoju behawioralizmu, szczególnie
z punktu widzenia polityki porównawczej,
była potrzeba naukowej analizy problemów
powojennej polityki na świecie.
Podstawowe założenia metodologiczne
behawioralizmu można zamknąć w dwóch
punktach: 1. w centrum analizy powinny
znaleźć się obserwowalne zachowania, a dane
powinny mieć charakter ilościowy; 2. wszelkie wyjaśnienia tych zachowań powinny być
testowalne empirycznie66. Poza tym fundamentalnym konsensusem, uznanym przez
wszystkich behawioralistów, nowy kierunek
proponował też współdziałanie politologii
z innymi dyscyplinami nauk społecznych,
powstrzymanie się od wartościowania oraz
skierowanie wysiłków na budowę ogólnej
empirycznej teorii polityki. Behawioralne
badania polityki zamiast ograniczać się, jak
dotychczas, tylko do przypadków potwierdzających teoretyczne hipotezy, zaczęły
zajmować się wszystkimi istotnymi danymi
empirycznymi, a więc politologia zainteresowała się całą rzeczywistością polityczną.
Dało to teoretyczne i metodologiczne podstawy do przesunięcia akcentów, co
sprawiło, że krajobraz „przed” i „po” nie był
taki sam. Zestawienie „przedbehawioralnej”
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Tabela 1. Polityka porównawcza przed i po „rewolucji behawioralnej”
TEORIA I MYŚL POLITYCZNA

Wymiary analizy

Przed rewolucją behawioralną

Po rewolucji behawioralnej

Jednostka analizy

Państwo

System polityczny

Przedmiot
analizy

Reżimy i ich formalne instytucje,
przywództwo

Poszerzenie analizy na wszystkich aktorów zaangażowanych w proces podejmowania decyzji politycznych

Przypadki

Najważniejsze demokracje: USA,
Wielka Brytania, Francja; analizy
załamania demokracji w Niemczech
i Włoszech; autorytaryzm w Hiszpanii

Obiektywne rozszerzenie zakresu przypadków (dekolonizacja) i subiektywne
rozszerzenie zakresu wraz z rozwojem
dyscypliny w różnych krajach: „odkrycie”
niewielkich i opiekuńczych demokracji

Wskaźniki/
zmienne

Zachodnio-centryczne,
kategorie jakościowe, typologie

Nowe abstrakcyjne pojęcia o uniwersalnym charakterze (funkcjonalizm); empiryczne powszechniki i zmienne ilościowe

Metoda

Narracyjne opisy i zestawienia
przypadków

Rozwój statystyki i mechanicznego
odczytu zbiorów danych; quasi-eksperymentalna metoda porównawcza

Dane

Konstytucje i teksty prawne

Indywidualne dane sondażowe oraz dane
zagregowane

Teoria

Normatywna: instytucjonalny elityzm
i pluralizm; brak jakiejkolwiek
rozbudowanej konceptualizacji

Empiryczna: strukturalny funkcjonalizm,
model systemowy, neoinstytucjonalizm,
teoria racjonalnego wyboru

Źródło: D. Caramani, Introduction to comparative…, s. 9.

na rzecz „bardziej dynamicznego, nieformalnego i konotującego proces polityczny”
terminu polityka porównawcza70. Szanse na
wyjście poza zarzucaną przez Macridisa zaściankowość dawał nowy paradygmat, którego pojawienie się porównał Almond do
znaczenia „oświeceniowej teorii politycznej”71. Chodzi o teorię systemów, której von
Beyme przypisuje aspiracje nawet do miana
Grand Theory72. Choć w chwili pisania swojego tekstu Almond uważał pierwsze sformułowania teorii systemów za „niezdarne,
częściowe i często pretensjonalne”, to docenił jej potencjał dla rozwoju politologii. Za
niezwykle ważne uznał te cechy ujęcia systemowego, które szczególnie sprzyjały porównywaniu73:
1. Zastosowanie metod statystycznych
do badania systemów politycznych, co spra-

wia, że politolog nie ogranicza się jedynie
do badania „mocarstw”, lecz z całego uniwersum systemów politycznych (lub podsystemów) wybiera próbkę, na której testuje
hipotezy dotyczące związków przyczynowo-skutkowych między zmiennymi.
2. Zróżnicowanie i wyszczególnienie
zmiennych oraz założenie prawdopodobieństwa i zwrotności ich wzajemnych relacji.
W ten sposób politolog, chcąc ustalić właściwości systemów politycznych, porównuje
je z sobą i dokonuje klasyfikacji, jasno oddzielając strukturę od funkcji, strukturę od
kultury, systemy społeczne od politycznych
oraz empiryczne właściwości od ich normatywnych implikacji.
3. Koncepcja systemu może być stosowana na poziomie subnarodowych, regionalnych lub strukturalnych jednostek, takich
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prawa77. Oznacza to, że analiza porównawcza może skupiać się na ogólnych funkcjonalnych kategoriach, a nie jak dotąd na konkretnych instytucjach politycznych, istniejących prawie wyłącznie w świecie zachodnim.
Innym, niemniej znaczącym modelem,
jest zbudowany wokół schematu czterech wymogów funkcjonalnych (AGIL) model systemu działania Parsonsa, ale dla rozwoju polityki porównawczej być może ważniejszy jest
ogólny model ewolucji społecznej i politycznej
zbudowany przez tego autora i wykorzystany
następnie w teoriach modernizacji i konwergencji78. Co prawda, idea ewolucji społecznej
i stare koncepcje Spencera zostały włączone do funkcjonalistycznego modelu systemu stosunkowo późno, ale za to przyniosły
istotne konsekwencje teoretyczne, wyrażone
w konstruowaniu modeli ewolucji społecznej,
których najbardziej rozbudowaną i systematyczną postać spotkać można właśnie w pracach Parsonsa79. Sylwester Wróbel wyróżnia
trzy parsonsowskie modele analizy polityki:
1. strukturalny; 2. wymogów funkcjonalnych
i 3. funkcjonalno-dynamiczny80. Szczególnie
interesujący jest ten ostatni model, „obejmuje
on bowiem procesy i pojawiające się pod ich
wpływem wewnętrzne przeobrażenia systemu politycznego oraz zmiany polityczne,
prowadzące do jego całkowitych lub częściowych przekształceń”81. Całościowa zmiana
systemu oznacza, że w następstwie rozpadu
starego systemu (całkowite przekształcenie
jego struktury i typu współzależności między
elementami), kształtuje się nowy, lepiej zintegrowany i bardziej zdolny do przetrwania
w środowisku system polityczny82. W ten sposób dokonuje się przejście między poszczególnymi stadiami procesu ewolucji.
Właściwością tego procesu z analitycznego punktu widzenia jest strukturalne i funkcjonalne różnicowanie się szerszego systemu
na cztery podsystemy, zgodnie z pojęciowym
schematem czterech funkcji AGIL83:
• podsystemu biurokratycznego (funkcja adaptacji),
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jak społeczności, legislatywy lub komitety;
na poziomie państwa jako systemu politycznego i na poziomie ponadnarodowych
systemów politycznych. Podstawową zaletą
tak stosowanej koncepcji jest to, że oddziela
system od jego otoczenia, a co za tym idzie,
umożliwia analizę interakcji systemu z otoczeniem, procesów wewnątrzsystemowych
oraz ocenę adaptacji systemu do otoczenia.
4. Uznanie, że demokracja jest kierunkiem, w jakim rozwijają się społeczeństwa,
ale rozwój ten może przebiegać różnymi
ścieżkami, co pozwala wyjść poza historyczną i kulturową zaściankowość obszaru politologii porównawczej. Oznacza to, jak pisze
Almond, że „zaczynamy przełamywać historyczną barierę rewolucji francuskiej i etniczną barierę Zachodniej Europy, docierając do
historycznych i antropologicznych danych
w dążeniu do wiedzy o różnorodności wzorów politycznego rozwoju”74.
Bodaj najbardziej wpływowym z modeli
systemowych okazała się koncepcja Eastona75, przez niektórych uważana za ostatni
wielki wysiłek zbudowania ogólnej empirycznej teorii polityki76. Koncepcja systemu
Eastona proponuje zbiór abstrakcyjnych kategorii (wejście, wyjście, sprzężenie zwrotne,
otoczenie zewnętrzne, konwersja wewnątrzsystemowa), które obejmują wszystkie aspekty systemu przyczyniające się do wypełniania
przezeń podstawowej funkcji: autorytatywnej alokacji dóbr i wartości w społeczeństwie.
W ten sposób w obszar rozważań zostają
włączeni wszyscy aktorzy i interakcje między nimi w danej jednostce analizy, ujętej
jako polityczna całość wyodrębniona z szerszego otoczenia. Cytowany wyżej Almond
uzupełnia schemat Eastona o siedem funkcji
procesu politycznego (konwersji), którym
przyporządkował struktury polityczne odpowiedzialne za wypełnianie tych funkcji.
Są to: 1. socjalizacja i rekrutacja polityczna;
2. artykulacja interesów; 3. agregacja interesów; 4. komunikacja polityczna; 5. tworzenie
prawa; 6. stosowanie prawa i 7. przysądzanie
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• podsystemu legislacyjnego (funkcja
integracji),
• podsystemu poparcia (funkcja utrzymywania wzorów interakcji),
• podsystemu przywództwa (funkcja
osiągania celów).
Rosnące różnicowanie prowadzi do coraz większej zdolności adaptacyjnej (do wypełniania funkcji pierwotnej w nowej strukturze) wyodrębniających się podsystemów,
ale wytwarza też nowe problemy integracji
dla systemu84. Tym samym, muszą pojawiać
się nowe zasady i mechanizmy integracji
w systemach, które stale się różnicują oraz,
co za tym idzie, muszą wykształcać się struktury integrujące niedawno zróżnicowane
podsystemy85. Podstawowym problemem
funkcjonalnym jest jednakże ustanowienie
wzorca wartości (kulturowego), właściwego
dla nowego typu systemu, który się wyłania.
Wzorzec taki powinien być ustanowiony
na wyższym poziomie ogólności, aby uprawomocnić regulację społecznych procesów
różnicowania86. Ostatecznie, wzrasta zdolność systemu do przetrwania w środowisku.
Ewolucja społeczna ma u Parsonsa postać kierunkową i stadialną, a kryteria
przejścia przez poszczególne stadia mają
charakter kulturowy87. Są trzy ogólne stadia:
1. pierwotne; 2. pośrednie i 3. nowoczesne.
Sam Parsons tak streszcza proces ewolucji
w dwóch pierwszych stadiach:
W przejściu od społeczeństwa pierwotnego
do pośredniego główne przekształcenie następuje w języku, który pierwotnie jest częścią systemu
kulturowego. W przejściu od społeczeństwa pośredniego do nowoczesnego [przekształcenie] następuje w zinstytucjonalizowanych kodach porządku normatywnego, wewnętrznych wobec struktury
społeczeństwa i skupia się na systemie prawnym88.

Jak dodaje Wróbel:
[…] dopiero w społeczeństwach nowoczesnych systemy polityczne przybierają całościową,
strukturalnie zróżnicowaną i funkcjonalnie rozwiniętą postać89.

Ogólna teoria systemów, a zwłaszcza koncepcje systemowe Eastona, Parsonsa, Deutscha
czy Almonda i wypracowany przez nie zbiór
funkcjonalnych kategorii, mimo uzasadnionej
krytyki, z jaką się spotkały, stały się analitycznym instrumentem analiz porównawczych
w politologii. Użyteczność uniwersalnych
systemowych kategorii oraz postrzeganie systemów jako dynamicznych całości podkreśla
Antoszewski, który pisze, iż
[…] szczególną rolę we współczesnej politologii
odgrywa komparatystyka systemów politycznych,
umożliwiająca nie tylko ujawnianie różnic i podobieństw, ale także uchwycenie wspólnych tendencji
rozwojowych90.

W ten sposób analiza porównawcza może
obejmować ewolucję instytucjonalnych rozwiązań (na przykład systemów wyborczych)
lub zajmować się długofalowymi procesami
zmiany politycznej (na przykład demokratyzacją). Ponadto swoboda, którą dysponuje
badacz w zdefiniowaniu obszaru zainteresowań (wytyczeniu granicy systemu), pozwala
na porównywanie poszczególnych elementów lub podsystemów funkcjonalnych dla całości zgodnie z zamierzonym projektem badawczym. W sumie dało to badaczom bardzo
dogodne instrumentarium, służące porównywaniu wszystkich systemów politycznych
niezależnie od miejsca, czasu i typu reżimu
politycznego, czyli położyło fundament, jak
entuzjastycznie zakładano, pod „prawdziwie
globalną politykę porównawczą”91.
Zainteresowanie komparatystów nowo
powstałymi i rozwijającymi się państwami pojawiło się na początku lat 60., kiedy
to gwałtownie wrosła liczba niezależnych,
pokolonialnych państw w Afryce i Azji. To
obiektywna przyczyna poszerzenia empirycznego zasobu politologii o nowe systemy
polityczne, jak i procesy społeczne, ekonomiczne, kulturowe i polityczne, które do
tego wiodły. Pozostałe pięć czynników, które
według Wiardy pobudziły rozwój badań porównawczych, to92:
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społeczeństwa ludzkiego na trzy oddzielne
światy”93. Podział ten, wzajemne interakcje
i zależności między trzema światami okazał
się, jak pisze Piotr Sztompka, poważnym
wyzwaniem dla teoretyków zmiany społecznej. Odpowiedzią były teorie rozwoju
i modernizacji94, których podstawą były
idee ewolucjonizmu, dominującego w tym
czasie w socjologicznym wyjaśnianiu zmiany95. Różne warianty tych teorii zakładały, że
słabiej rozwinięte – to znaczy gospodarczo
zacofane i/lub postkolonialne – społeczeństwa będą rozwijać się stopniowo, poprzez
wyraźnie widoczne stadia rozwojowe, powtarzając ścieżkę ku nowoczesności, którą
przeszły wcześniej uprzemysłowione społeczeństwa demokratyczne Ameryki Północnej i Europy Zachodniej – swoiste „wzorce
nowoczesności”. Bardzo jasno sformułował
to Marion Levy, który na początku lat 50.
stwierdził, że wzrost gospodarczy wymusi
transformację społeczeństw nieuprzemysłowionych, które dość szybko przyswoją sobie
wzorce zindustrializowanego Zachodu96.
Nurt modernizacyjny został zainicjowany przez ekonomistów, zwłaszcza Everetta
von Hagena, Roberta Heilbronnera i Walta
W. Rostowa. Ich prace próbowały odpowiedzieć na kwestie związane z rozwojem
ekonomicznym społeczeństw tradycyjnych,
biorąc za podstawę model amerykański
i zachodnioeuropejski. Te historyczne wzory rozwoju posłużyły do sformułowania tez,
że słabo rozwinięte państwa będą ogólnie
naśladować taki model rozwoju gospodarczego, a wzrost gospodarczy spowoduje
nieuchronnie zmiany społeczne (powstanie
silnej klasy średniej) i polityczne (pluralistyczny system demokratyczny)97. Przyczynkiem socjologów i politologów były
wspomniane wcześniej koncepcje Eastona
i Parsonsa, a także Deutscha i Seymoura
Martina Lipseta. Dwaj ostatni w równolegle
napisanych artykułach z przełomu lat 50.
i 60. postawili tezę, że zanim społeczeństwo
wejdzie w fazę demokracji, musi spełnić kil-
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• Behawioralizm jako podejście metodyczne zwracał uwagę na nieformalne
aspekty polityki, co w warunkach nowo
kształtujących się systemów politycznych
odegrało istotną rolę wobec niespotykanego w Europie i USA wpływu związków
plemiennych, klanowych czy kastowych na
proces polityczny;
• Pojawienie się w praktyce akademickiej
nauk politycznych nowych dyscyplin, które
łączyły dwa dotychczas oddzielnie uprawiane kierunki, jak socjologia polityki, antropologia polityki czy ekonomia polityczna. Nowe
dyscypliny zaoferowały użyteczne koncepcje
i idee dla wyjaśniania zjawisk, na przykład
zależności pozycji w strukturze władzy od
statusu społecznego determinowanego przez
przynależność plemienną czy kastową.
• Strategia polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, które zaniepokojone
rosnącymi wpływami komunizmu w tych
częściach świata, gdzie pojawiły się aspiracje
niepodległościowe, starały się wypromować
alternatywny do marksistowskiego model
rozwoju. W tym celu założono i finansowano różne centra badawcze i programy, skoncentrowane na nowych państwach.
• Nowość i rozmiar zjawiska otworzyły przed badaczami możliwość pionierskiej
eksploracji „białych plam” – nie było ani
empirycznego, ani teoretycznego dorobku,
na którym można było się oprzeć;
• Ostatni czynnik to pojawienie się
możliwości szybkiego i taniego transportu,
zwłaszcza międzykontynentalnego, co sprawiło, że politolog mógł w tym samym czasie prowadzić badania w dużo większej niż
przedtem liczbie państw.
Behawioralizm i perspektywa systemowa na nowo zdefiniowały konstrukcję
badań w politologii. Równocześnie, „prawdziwie globalna polityka porównawcza”
miała okazję wykorzystać dokonujące się
wówczas zasadnicze przekształcenia społeczne, ekonomiczne, kulturowe i polityczne, które w skrócie polegały na „podziale
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ka wymogów, między innymi zlikwidować
analfabetyzm, zmobilizować robotników
i chłopów czy ustanowić reguły gry politycznej98. Choć Deutsch i Lipset nie twierdzili,
że spełnienie wymogów spowoduje modernizację polityczną, to jednak wykazali silną
korelację między nimi, co zainspirowało kolejne koncepcje.
Ogromny wpływ na rozwój polityki porównawczej wywarła praca Almonda i Jamesa S. Colemana The Politics in the
Developing Areas (1960), w której Almond
zaproponował teoretyczną konstrukcję badania modernizacji, która zakładała: 1. akceptację postulatów Macridisa dotyczących
nacisku na porównania, ujęcia procesualnego zjawisk oraz zwrócenia uwagi na nieformalnych aktorów; 2. przyjęcie przez analizy
porównawcze modelu systemowego Eastona
ze schematem wejście–konwersja–wyjście;
3. zastosowanie koncepcji funkcjonalnego
zróżnicowania Parsonsa do rozróżnienia
między społeczeństwami rozwijającymi się
i rozwiniętymi oraz 4. uznanie, że te same
funkcje muszą być wypełniane przez wszystkie systemy – to wymienione wcześniej siedem funkcji, które system wypełnia wobec
otoczenia99.
Almond, który jak sam przyznał, nie
odwiedził w tym czasie żadnego rozwijającego się społeczeństwa, był zainteresowany
problemem rozwoju systemu politycznego,
a zwłaszcza elementami dynamizującymi
system do działań100. W rozważaniu znaczenia struktury i funkcji przy analizie systemu
politycznego, Almond pierwszeństwo przyznał tej drugiej. Oto jak pogląd Almonda
komentuje Tomasz Langer:
[…] porównywanie systemów wyłącznie pod
kątem różnic strukturalnych powinno stanowić
jedynie punkt wyjścia do szerszych badań porównawczych nad systemami politycznymi. […] Stąd,
zdaniem Almonda, wyłącznie wtedy, gdy analizę
oprze się na płaszczyźnie funkcjonalnej, skutecznie
można przebadać procesy społeczne w ich rzeczywistym – dynamicznym kształcie101.

Skrajnie funkcjonalistyczne stanowisko
Almonda zakłada, że każdej funkcji systemu
odpowiada struktura za tę funkcję odpowiedzialna, lecz wobec multifunkcjonalności
struktur ich porównywanie jest bezprzedmiotowe – sens ma tylko badanie i porównywanie funkcji. Prowadzi to do wniosku
o użyteczności analiz porównawczych różnych systemów, bowiem zarówno w systemach tradycyjnych, jak i nowoczesnych
można odnaleźć te same funkcje, niezależnie od tego jaka struktura je wypełnia. Na
przykład, zarówno system plemienny, jak
i współczesny demokratyczny (Almond odnosi go do amerykańskiego wzorca), realizują wszystkie wyróżnione przez tego politologa funkcje. Stąd, najbardziej kontrowersyjna
teza Almonda, że systemy tradycyjne i nowoczesne w zasadzie się nie różnią102.
Uniwersalna, w założeniu autora, koncepcja Almonda nie została jednak przyjęta
bez zastrzeżeń. Zwłaszcza w Europie jego
podejście zostało odebrane sceptycznie. Sam
Almond objął przewodnictwo prestiżowego
i wpływowego Commitee on Comparative
Politics, który firmował wydawane przez
Uniwersytet Princeton zbiory tekstów na
temat rozwoju politycznego i jego aspektów
w wielu rejonach świata. Publikowali w nich
tacy autorzy, jak Lucien Pye, Joseph LaPalombara, Coleman, Verba czy Charles Tilly.
Po akademickim sukcesie, nowe podejście
wspomogło realizację celów amerykańskiej
polityki zagranicznej, bo jak zauważa Wiarda, idee tego rodzaju stały się „ideologicznym fundamentem programu pomocy amerykańskiej dla krajów rozwijających się”103.
Przejawem były liczne agendy i programy,
które przez mniej lub bardziej jawne działania miały zapobiec ekspansji komunizmu
– Korpus Pokoju, Sojusz na rzecz Postępu
czy operacje CIA.
Niemal paradygmatyczna pozycja abstrakcyjnej koncepcji Almonda ujawniła
swoje słabości w zderzeniu z realiami modernizujących się społeczeństw. Wielu bada-
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tyczne – zabójstwa Martina Luthera Kinga
i prezydenta Kennedy’ego, masowy ruch na
rzecz praw obywatelskich w USA, wielkie
kampanie protestów antywojennych, protestów studenckich i robotniczych w USA,
Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Włoszech, Japonii, Polsce, Czechosłowacji i wielu innych. Polityka porównawcza stanęła
przed nowymi wyzwaniami, którym musiały sprostać nowe podejścia, które w jakiejś
mierze były krytyczną kontynuacją podejść
modernizacyjnych. Najważniejszym wyzwaniem dla teorii modernizacji w latach
70. była teoria rozwoju zależnego (lub teoria zależności), która stała się niezwykle
popularna w środowiskach intelektualistów,
badaczy i studentów odwołujących się do
marksistowskiej wizji rozwoju107. Pomimo
pojawiających się wątpliwości czy nie jest
ona jedynie silnie lewicowym stanowiskiem
politycznym, teoria rozwoju zależnego jest
zaliczana do ważnych podejść w polityce porównawczej. Jej źródła intelektualne można
podzielić na kilka grup108:
• Ogólna teoria systemów Ludwiga von
Bertalanffy’ego oraz modele systemowe
Eastona, Deutscha, Almonda, a także model
ewolucji Parsonsa.
• Teoria marksistowska, dotąd na marginesie, zaczęła dynamicznie zyskiwać wpływ
po wydarzeniach na świecie: interwencji amerykańskiej w Dominikanie w 1965 r., wojnie
wietnamskiej i fali protestów antywojennych
w drugiej połowie lat 60. oraz studenckich ruchach protestu pod koniec tej dekady. Nowi
marksiści podnosili kwestię sprzeczności
między interesami USA w państwach rozwijających się i interesami samych tych państw
– teorie modernizacji zakładały tu pełną
harmonię ewolucyjnego procesu modernizacji. Innowacyjną pracą była opublikowana
w apogeum protestów antywojennych (1969)
praca Andre Gunder Franka Capitalism and
Underdevelopment in Latin America.
• Inny impuls nadszedł ze strony lewicowych (ale nie marksistowsko-leninowskich)
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czy, którzy wyruszyli „w teren”, nie znalazło
na miejscu „artykulacji interesów”, a jedynie
działania starszyzny plemiennej. Jak pisze
Wiarda, „projekt Almonda wyglądał ładnie
i logicznie na papierze”104. Podobne zarzuty
spotkały koncepcję funkcjonalnego zróżnicowania Parsonsa. Coraz częściej pojawiały
się też głosy, że teoria była błędna, tym bardziej, że dostrzeżono ogólnikowość i nieprecyzyjność samego pojęcia modernizacji, bo
jak ostrzegał wcześniej LaPalombara „definicja nowoczesności jest zdeterminowana
i wąsko restryktywna z racji swej przesłanki
o ewolucyjnej nieuchronności modelu anglo-amerykańskiego”105. Inni wskazywali, że
w przeciwieństwie do rozwoju ekonomicznego nie było miar pozwalających określić,
w jakim stopniu system polityczny jest zmodernizowany106. Porażka amerykańskiej polityki w Wietnamie, gdzie administracja USA
wykorzystała w praktyce zalecenia „modernizatorów”, mocno podważyła ogólne założenia teorii. Na dodatek w 1968 r. Samuel
Huntington opublikował pracę Political Order in Changing Societies, w której wykazał,
że wzrost gospodarczy i rozwój społeczny
niekoniecznie prowadzą do politycznej modernizacji, czyli ustanawiania systemów demokratycznych. Huntington zasugerował, że
badacze (i politycy) powinni skoncentrować
się na procesie budowy nowoczesnych instytucji politycznych (partii, administracji biurokratycznej), co było wczesnym sygnałem
powrotu instytucji w pole widzenia polityki
porównawczej.
Krytyka płynęła też ze strony badaczy
państw rozwijających się, którzy powątpiewali, czy zachodni wzór industrializacji
i modernizacji politycznej mógł być z powodzeniem zastosowany w krajach Trzeciego
Świata, zwłaszcza że procesy te zajęły najbardziej rozwiniętym państwom na świecie
kilkaset lat. Te i inne poważne zarzuty padły
jeszcze w okresie dominacji teorii modernizacji, czyli w latach 60., w których pojawiły
się całkiem nowe zjawiska społeczne i poli-
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intelektualistów i politologów z państw
Trzeciego Świata – krytyków teorii modernizacji, która, jak twierdzili, pominęła wiele istotnych problemów, upraszczając tym
samym wyjaśnianie procesu rozwoju społecznego. Problemy, które pozostały poza
analizami politologicznymi to na przykład,
rola międzynarodowych aktorów (rządów,
organizacji) w procesach rozwoju, międzynarodowych rynków i korporacji ponadnarodowych i konflikty klasowe w kształtujących się społeczeństwach. Stąd postulat, aby
zwrócić uwagę na te czynniki, które „uzależniają” rozwój jednego państwa od innego
oraz analizować „relacje zależności”, wiążące państwa słabo rozwinięte z państwami
zindustrializowanymi. Najważniejszą pracą w tym nurcie była wydana w roku 1979
książka Enzo Faletto i Fernando Henrique
Cardoso Dependency and Development in
Latin America.
• Sformułowana w połowie lat 50. przez
Williama Arthura Lewisa koncepcja podziału świata na strefę umiarkowaną i tropikalną. Państwa strefy umiarkowanej wytwarzają produkty przemysłowe i rolnicze,
natomiast strefy tropikalnej tylko rolnicze.
Wysoka wydajność w państwach pierwszej
strefy powoduje stały spadek cen artykułów
rolniczych, a więc coraz gorsze „terms of trade” dla państw strefy tropikalnej.
Zamiast odwzorowywania ścieżki rozwoju, teoria zależności w swych różnych
nurtach zakładała, że rozwój państw Trzeciego Świata był zależny od państw już rozwiniętych i podkreślała raczej niekorzystne
strony tej relacji, jak eksploatację ekonomiczną i kontrolę kapitałowo-technologiczną, a także militarną sprawowaną przez
„Pierwszy Świat”. W swej najbardziej radykalnej wersji, teoria zależności promowała
stanowisko, że państwa uprzemysłowione
rozwijały się i rozwijają kosztem Trzeciego
Świata, a te ostatnie mają szansę rozwoju
jedynie po upadku kapitalistycznego systemu gospodarczego państw uprzemysło-

wionych109. Analizy bazujące na takiej tezie wyjaśniały zacofanie i ubóstwo państw
Trzeciego Świata jedną przyczyną – to USA
i kapitalizm były winne tego stanu rzeczy.
Bardziej złożone analizy koncentrowały się
nie tylko na czynnikach zewnętrznych, ale
też na roli lokalnych elit i nowych instytucji politycznych. Pomimo ideologicznej
stronniczości, mniej lub bardziej widocznej w różnych nurtach teorii, rzeczywistym
osiągnięciem analiz rozwoju zależnego było
zwrócenie uwagi na wpływ zewnętrznych
aktorów (rządy, organizacje, korporacje gospodarcze i finansowe) i instytucji (światowe
rynki surowcowo-finansowe) na ścieżkę rozwoju państw Trzeciego Świata.
Po okresie dominacji podejść modernizacyjnego i dependystycznego, kiedy to
powstały tak doniosłe prace, jak Almonda
i Verby The Civic Culture (1963), która stała
się kamieniem milowym w rozwoju badań
porównawczych, wydawało się, że wobec
ogromu zarzutów, zarówno do fundamentalnych tez Levy’ego, jak i funkcjonalistycznego
modelu systemu, teoria „rzeczywiście była
w strzępach”110. Renesans podejścia, choć już
nie na taką skalę, nastąpił w latach 80., gdy
wzrost ekonomiczny w peryferyjnych dotąd
regionach świata spowodował, że państwa,
takie jak Tajwan, Korea Południowa, Singapur czy Malezja dołączyły do grona najbardziej uprzemysłowionych. Innym procesem
potwierdzającym słuszność jednej ścieżki do
nowoczesności była gospodarcza i militarna
degradacja bloku socjalistycznego. Lecz pomimo nowych propozycji opisu procesów
modernizacyjnych, przedstawionych między
innymi przez Ulricha Becka i Anthony’ego
Giddensa111, w tle pojawiała się wciąż stara
dychotomia tradycja–nowoczesność, co dało
pretekst do ponowienia krytyki na postawie
starych argumentów. Niemniej jednak, jak
sądzi Wolfgang Knöbl, teorie modernizacji
nie znikną, ponieważ termin modernizacja
„ma dużą (normatywną) siłę przyciągania
dla wszystkich – polityków i intelektualistów

Wrocławskie Studia Politologiczne 11, 2010
© for this edition by CNS
WSP 11.indd 42

2010-09-07 15:23:19

 43

ukową w pozytywistycznym sensie, co jak
pisze Aleksandra Jasińska-Kania „wiąże się
z możliwością rozwijania jej jako teorii formalnej, która jest konstruowana metodą dedukcyjną z przyjętych podstawowych aksjomatów i założeń, stosuje język matematyki,
formułuje hipotezy poddawane empirycznej
weryfikacji”118. Rekapitulując krótko założenia teorii, mówią one, że racjonalna jednostka dokonuje wyboru optymalnego sposobu
działania dla osiągnięcia pożądanego celu,
kierując się hierarchią preferencji w ramach
swojej wiedzy i biorąc pod uwagę ograniczenia wynikające z posiadanych zasobów oraz
działań innych.
Z powodu swych założeń, które pozwalają na dedukcyjne wyprowadzanie twierdzeń
przyczynowych, podejście racjonalnego
wyboru, paradoksalnie, jest mniej płodne
dla porównywania. Jest tak dlatego, że badania porównawcze więcej uwagi poświęcają
różnicom niż podobieństwom, natomiast
teoria racjonalnego wyboru marginalizuje
inne czynniki wyjaśniające zachowanie poza
instrumentalną racjonalnością119. Jednakże, odkąd zwolennicy racjonalnego wyboru
zauważyli instytucje jako źródło ograniczeń
wyborów jednostki, nowy paradygmat nazwany „instytucjonalizmem racjonalnego
wyboru” zajął czołową pozycję wśród podejść w komparatystyce politycznej120. Łączy
się to z rewitalizacją pod koniec lat 80. podejścia instytucjonalnego, które otrzymało etykietkę neoinstytucjonalizmu lub nowego instytucjonalizmu121. Termin oznacza zarówno
pewną kontynuację, jak i całkowitą nowość.
Nowy instytucjonalizm zrywa ze „starym”,
który postrzegał instytucje jako proste agregaty jednostkowych preferencji (na przykład
behawioralizm czy teoria racjonalnego wyboru). Nie oznacza też powrotu do badania
instytucji w sposób, w jaki komparatystyka
polityczna zajmowała się swym przedmiotem jeszcze w erze przedbehawioralnej czy
u samych korzeni, jak u Arystotelesa. Stanowisko nowego instytucjonalizmu, poka-
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– rozważających koncepcję współczesnych
i przyszłych społeczeństw”112.
Także funkcjonalistyczny model systemu
nie okazał się tak doskonały, jak zakładali
jego zwolennicy, choć koncepcja systemu
znalazła trwałe miejsce jako perspektywa
całościowego ujmowania procesów politycznych113. Odpowiedź, która zaczęła się
wyłaniać już pod koniec lat 60., została sprowokowana zarzutami dotyczącymi przede
wszystkim niezdolności kategorii funkcjonalnych do umieszczenia zjawisk i procesów
politycznych w ich specyficznym kontekście114. Reakcja, o charakterze metodologicznym i teoretycznym objęła115: 1. ponowne
wprowadzenie do centrum analiz instytucji
politycznych państwa, które zdefiniowane
jako zbiory reguł, procedur i norm, były
widziane jako kluczowi aktorzy na scenie
politycznej, co ujawniło się w różnych odmianach neoinstytucjonalizmu; 2. zwrócenie uwagi na kontekst historyczny, kulturowy i geograficzny oraz na aspekty zjawisk
politycznych, czemu sprzyjała propozycja
Roberta Kinga Mertona o zastosowaniu
koncepcji „teorii średniego zasięgu” zamiast
wielkich uogólniających teorii; 3. powrót do
porównań obejmujących niewielką liczbę
przypadków lub wręcz do studiów przypadku oraz 4. pojawienie się bardzo wpływowej
teorii racjonalnego wyboru.
Teoria racjonalnego wyboru w odróżnieniu od paradygmatu systemowego nie
dokonała redefinicji polityki porównawczej, ponieważ jej założenia nie dotyczą wyłącznie polityki, jak w modelu Eastona116.
Przesłanki teorii tkwią w weberowskim
działaniu racjonalnym, a w swym klasycznym kształcie teoria racjonalnego wyboru
pojawiła się na przełomie lat 50. i 60. wraz
z pracami Anthony’ego Downsa, Kennetha
Arrowa, Williama Rikera, Mancura Olsona
i Douglassa Northa jako jeden z nurtów rewolucji behawioralnej117. Wtedy to zostały
sformułowane podstawowe założenia teorii,
która od początku miała ambicje stać się na-
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zane najpełniej w pracach Jamesa G. Marsha
i Johana P. Olsena oraz Petersa122, nie zawęża
instytucji do organizacji politycznej państwa, a rozumie je jako „stabilny, powracający wzór zachowań”, uwzględnia stosunkową
autonomię tych instytucji, złożoność organizacyjnych struktur i reguł działania oraz
podkreśla znaczenie rutynowych i symbolicznych działań w polityce123.
W ramach nowego instytucjonalizmu
występują różnice zdań co do konceptualizacji pojęcia instytucji i co za tym idzie,
występują różne jego odmiany. Sven Steinmo wyróżnia trzy takie odmiany, z których
każda ma istotne znaczenie w porównawczych analizach polityki: instytucjonalizm
socjologiczny (normatywny), historyczny
i racjonalnego wyboru124. Instytucjonaliści
normatywni przyjmują, że instytucje polityczne wytwarzają zbiór norm i reguł kształtujących indywidualne zachowania; przedstawiciele instytucjonalizmu historycznego
zwracają uwagę na długofalowe procesy,
w których instytucje określają zachowania
polityczne aktorów i ich rezultaty, ale są też
kształtowane przez samych aktorów; z kolei
instytucjonaliści racjonalnego wyboru uważają, że instytucje polityczne strukturyzują
sytuację, w której jednostki dobierają strategię do swych preferencji, a instytucje dostarczają zarówno bodźców mobilizujących, jak
i demobilizujących do działania.
Związki między instytucjonalizmem
i polityką porównawczą nie ograniczają się
jedynie do tego, że politolodzy wykorzystują podejście instytucjonalne w projektach
badawczych. Von Beyme jest zdania, że
to właśnie komparatystyka polityczna doprowadziła do „prawdziwego odrodzenia
badań instytucjonalistycznych”, ponieważ
potraktowała ona instytucje jako jedną ze
zmiennych (zależną lub niezależną) w porównawczej analizie systemów125. Komparatystów szczególnie zainteresowały rezultaty procesu decyzyjnego w miejsce zwykle
analizowanych decyzyjnych mechanizmów

polityki. Koncentrują się oni na zarówno
formalnych, jak i nieformalnych aspektach
polityki, z naciskiem na wpływ instytucji na
jednostki oraz interakcje między instytucjami i jednostkami, a zwłaszcza między aktorami publicznymi i prywatnymi. Badania
porównawcze prowadzone w ramach nowego instytucjonalizmu, które zdominowały
w ostatnich kilkunastu latach tę subdyscyplinę politologii, analizują na przykład podobieństwa i różnice między różnymi rozwiązaniami ustrojowymi (prezydencjalizmem
i systemem parlamentarno-gabinetowym),
między unitarnymi i federalnymi państwami czy między rozwiązaniami systemowymi
w zakresie określonych problemów polityki
publicznej. Wiele prac dotyczy administracji publicznej, samorządu terytorialnego,
partii politycznych, systemów partyjnych
czy wyborczych. Ważnym wątkiem analiz
są procesy decyzyjne w stosunkach międzynarodowych, co ma związek z ogólniejszą
tendencją do zbliżania się obu subdyscyplin
politologii: nauki o stosunkach międzynarodowych i polityki porównawczej126.

Faza ponowoczesna
Ostatnim – dość spornym etapem w schemacie ewolucji polityki porównawczej, jaki
proponuje von Beyme, jest ponowoczesność.
Spornym dlatego, że nie wszyscy podzielają
pogląd, że postmodernizm jest nowym paradygmatem – większość naukowców uważa, że ponowoczesność jest po prostu fazą
rozwojową nowoczesności, która swoje podstawowe założenia przedstawia w sposób
bardziej konsekwentny i systematyczny niż
klasyczna nowoczesność127. Stąd pytania,
czy można mówić już o społeczeństwie postnowoczesnym, a jeśli tak, to jak powinny być
uprawiane empiryczne nauki społeczne, są
pytaniami podstawowymi.
Na pierwsze pytanie zdaje się istnieć wiele odpowiedzi pozytywnych, które wiążą ponowoczesność (czy też postmodernizm)128
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[…] postępujące rozluźnienie związku kapitału z pracą, spadek znaczenia rekomercjalizacji,
stopniowe zastępowanie represji uwodzeniem jako
głównym narzędziem integracji społecznej i przenoszenie odpowiedzialności za integrację z biurokracji państwowej na rynek129.

W obliczu takich tendencji socjologia
– i to odpowiedź na drugie pytanie – musi
poszukiwać nowych ścieżek rozwoju, aby
nie stać się „sztuką dla sztuki”. Jednym z kierunków, zdaniem Baumana, jest rozwijanie
umiejętności poprawnej interpretacji pluralizmu tego „czegoś”, w czym osadzone jest
doświadczenie130.
Perspektywą teoretyczną, na którą idee
postmodernistyczne wywarły wielki wpływ,
jest interpretacjonizm. Według Marca Howarda Rossa interpretacjonistyczne podejścia w politologii starają się łączyć kulturę i politykę, koncentrując się na znaczeniach i tożsamościach, które wyjaśniają,
dlaczego ludzie działają w taki, a nie inny
sposób131. Założeniem jest, że ludzie w działaniach kierują się przekonaniami, ideami
i dyskursami, więc aby wyjaśnić działania
należy sięgnąć do tych przekonań132. Nie da
się ich jednak wywieść z obiektywnych faktów, jak na przykład przynależność do określonego segmentu struktury społecznej.
Wyjaśnianie polega w takim razie na wskazywaniu warunkowych i wolicjonalnych
związków między przekonaniami, pragnieniami, intencjami a działaniami i przybiera
formę narracyjną133. Jak piszą Mark Bevir
i R.A.W. Rhodes:

[…] wyjaśniamy działania, praktyki i instytucje
opowiadając o tym, w jaki sposób uzyskały swój
obecny kształt. […] Narracje są zatem dla badań
politologicznych tym samym, co teorie dla nauk
przyrodniczych134.

Analiza zjawisk politycznych opiera się
w ten sposób na opowieściach podobnych
do utworów literackich, z tą jednak różnicą,
że „opowieści politologiczne” mają związek
z naszą obiektywną wiedzą o świecie.
Kierunek wskazał Clifford Geertz, który zredefiniował przedmiot analiz kulturowych, uznając, że badania nie powinny poszukiwać odpowiedzi na pytanie o wpływ
kultury na działania człowieka, ale skupiać
się na kwestii znaczenia publicznie dostępnych symboli kulturowych (teksty, rytuały
lub praktyki) dla wykorzystujących je ludzi135. Zapoczątkowane przez niego podejście etnograficzne postrzega kulturę jako
„historycznie przenoszony wzór znaczeń
ucieleśnionych w symbolach”, a jego strategią poznawczą jest koncepcja „opisu gęstego” – dokonywanie własnych interpretacji
rzeczywistości z perspektywy innego człowieka. A zatem, celem badań jest
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z wyłanianiem się społeczeństwa postindustrialnego (Daniel Bell), społeczeństwa programowanego (Alain Touraine), wyraźnym
wzrostem postaw postmaterialistycznych
(Ronald Inglehart), kryzysem legitymizacji
w późnym kapitalizmie (Jürgen Habermas)
lub też z kulturową logiką późnego kapitalizmu (Frederic Jameson). Za fundamentalny
objaw zmian w kierunku ponowoczesności
Zygmunt Bauman uważa

[…] ustalenie znaczeń, które mają określone
działania dla aktorów społecznych, a potem stwierdzenie, co te opisy gęste mówią nam o społeczeństwie, do którego się odnoszą136.

Komparatyści wykorzystujący interpretację jako narzędzie metodologiczne sięgają do
różnych źródeł: dokumentów, zapisów debat
publicznych, protokołów posiedzeń różnych
ciał politycznych, wyroków sądowych i ich
sentencji, obserwacji, danych sondażowych,
biografii i wspomnień, wywiadów, relacji
z wydarzeń masowych itp. Jednakże, jak zauważa Ross, najbardziej wartościowe prace,
w których łączy się kulturę i politykę, nie
ograniczają się ani do jednego źródła danych,
ani do jednego narzędzia badawczego137.
Na koniec tego wątku warto poświęcić
kilka zdań badaniom porównawczym polityki podejmowanym współcześnie w pol-
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skiej politologii. Oczywiście, nie jest możliwe
przedstawienie całego dorobku wszystkich
ośrodków uniwersyteckich, dlatego z konieczności ten przegląd ma silnie ograniczony zakres. Reprezentatywne dla tego nurtu
badań są prace wrocławskiego ośrodka politologicznego, a zwłaszcza profesorów Andrzeja Antoszewskiego i Ryszarda Herbuta.
Są oni autorami, współautorami lub redaktorami wielu książek i artykułów z zakresu
komparatystyki systemów politycznych138.
Ich analizy porównawcze skupiają się przede
wszystkim na instytucjonalnych ramach
procesu politycznego, a więc formowaniu się
partii politycznych i systemów partyjnych,
rywalizacji wyborczej, parlamentarnej i gabinetowej czy demokratyzacji. Z metodologicznego punktu widzenia istotne są deklaracje autorów o wykorzystaniu w analizach
podobieństw i różnic między systemami,
jakkolwiek wyraźnie podkreślają, że
[…] porównywanie systemów politycznych winno wynikać przede wszystkim z ich podobieństwa,
a nie z różnic, zwłaszcza jeśli te ostatnie są zasadnicze139.

Bogaty materiał empiryczny jest przedstawiony w postaci zestawień, tabel i wykresów,
a autorzy nie ukrywają sympatii dla metod
ilościowych. Antoszewski i Herbut konsekwentnie i systematycznie przeprowadzają
proces badania porównawczego: selekcjonują
przypadki wraz z uzasadnieniem doboru do
próbki, przedstawiają zbiór pojęć analitycznych, definiują pojęcia, proponują klasyfikacje i typologie oraz identyfikują związki
przyczynowe między zmiennymi. Hipotezy
o relacjach zależności są testowane empirycznie poprzez konfrontację z opracowanymi
danymi. W ten sposób Antoszewski i Herbut
oferują jedne z najbardziej zaawansowanych
analiz porównawczych w polskiej politologii.
Inni autorzy również badają politykę z perspektywy porównawczej. Wśród nich można
wymienić Stanisława Gebethnera140, Bogusławę Dobek-Ostrowską141, Mariana Grzy-

bowskiego142, Rafała Glajcara143 czy Piotra
Chybalskiego144. Rosnąca liczba prac dotyczących porównywania zarówno systemów
politycznych, jak i ich różnorodnych aspektów, a zwłaszcza instytucji politycznych,
świadczy o dynamicznym rozwoju tej dziedziny politologii w Polsce. Zwraca uwagę nacisk na instytucje jako przedmiot analiz, ale
coraz więcej prac dotyczy aktorów politycznych (elit politycznych, ruchów społecznych).

Konkluzje
Polityka porównawcza jest subdyscypliną
politologii, której istotą jest porównywanie
systemów politycznych i ich różnorodnych
aspektów. Jej obszar badawczy jest w zasadzie nieograniczony, bowiem jak dobitnie
stwierdzają Lichbach i Zuckerman: „żadne
zjawisko polityczne nie jest jej obce; żaden
proces polityczny nie jest dla niej nieistotny
i żaden okres czasu nie jest poza jej zasięgiem”145. Dlatego też polityka porównawcza jest nauką o rzeczywistości politycznej,
w dużej części inspirowaną przez aktualne
problemy życia politycznego: demokratyzację autorytarnych reżimów, konsolidację demokracji w państwach postautorytarnych,
konflikty etniczne, światowy terroryzm,
kwestię wzrostu gospodarczego, globalizację itp. Jednakże, poza współczesnymi kwestiami politycznymi, w jej polu badawczym
często pojawiają się zjawiska z bliskiej i odległej przeszłości: rewolucje, zamachy stanu,
procesy tworzenia państw narodowych czy
ruchy społeczne.
Ewolucja politologii porównawczej nie
dokonywała się żywiołowo, ale pod wyraźnym wpływem realnych procesów politycznych. Zwłaszcza okres po drugiej wojnie
światowej dowodzi wzajemnego oddziaływania na siebie nauki (polityki porównawczej) i polityki. Choć wydawać się może, że
w tej relacji politologia jest stroną jedynie
reaktywną, to prace realizowane w nurcie
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tywy teoretyczne bliskie miana paradygmatycznych, ale nawiązujące do poprzedników.
Dla przykładu, teoria racjonalnego wyboru,
która wprowadzając nowe standardy formułowania twierdzeń, sięgała konceptualnie do
Webera, a metodologicznie do Milla. Ten
i inne przykłady pokazują, jak stare koncepcje reaktywują się w „nowych szatach”.
Można więc mówić o zauważalnej ciągłości
w rozwoju polityki porównawczej, gdzie dochodziło do mniej lub bardziej znaczących
punktów zwrotnych. Von Beyme stwierdza,
że rozwój ten polegał raczej na ciągłej zmianie wymagań, jakie stawia się porównawczym badaniom politologicznym. I to właśnie miał na myśli niemiecki politolog, kiedy
wyróżnił trzy fazy ewolucji: „przednowoczesną”, „nowoczesną” i „ponowoczesną”.
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teorii rozwoju inspirowały kierunki zarówno formułowania ważkich strategii politycznych, jak i podejmowania doraźnych działań.
Modernizacja, dekolonizacja, demokratyczna tranzycja i konsolidacja są praktycznym
zastosowaniem koncepcji powstałych w obrębie polityki porównawczej146.
Ewolucja polityki porównawczej nie jest
też przejrzyście stadialnym procesem rozwoju dyscypliny, z kolejno po sobie następującymi paradygmatami. Zresztą, do miana paradygmatu w Kuhnowskim znaczeniu
może aspirować niewiele podejść, bo takie
paradygmaty pojawiają się niezwykle rzadko.
Nawet behawioralizm, który okrzyknięto rewolucyjnym, zdominował całkowicie jedynie
naukę na północnoamerykańskich uniwersytetach147. Natomiast pojawiały się perspek1
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The evolution of comparative politics as a subdiscipline
of political science
Summary
Comparative politics is one of several main subdisciplines of political science. It deals with structures, actors and political processes. The most important goal of comparative politics is to describe and explain
similarities and differences between political systems as well as predict consequences that occur. This article
provides an overview of the evolution of comparative politics as it has developed over twenty five centuries: from Aristotle and Platon to Weber to contemporary post-modern lines. I begin by assuming that
development follows a schema consisting of three phases: 1. pre-modern times; 2. modern times, and 3.
post-modern times. In doing so, I exploit the recent proposal of Klaus von Beyme. Moreover, I suggest that
this development can be seen from Kuhn’s perspective of scientific revolution. I then move on to the literature on comparative politics that can be found in different social sciences. Finally, I conclude by claiming
that the evolution of comparative politics has been shaped by both the shifts of paradigms (approaches and
theories in social sciences) and real political processes, however, it is not a clear process with phase-by-phase
evolution.
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