Nauki o polityce publicznej a polityka spoïeczna
— debata

Barbara Szatur-Jaworska
Witam serdecznie na seminarium Zakïadu Teorii i Metodologii Polityki Spoïecznej Instytutu Polityki Spoïecznej, które otwiera cykl prezentacji i dyskusji poĂwiÚconych koncepcjom teoretyczno-metodologicznym nauk o polityce publicznej. Szczególnie ciepïo witam
kolegów z Zakïadu Teorii i Filozofii Polityki Instytutu Nauk Politycznych, którzy przyjÚli nasze zaproszenie do dyskusji o miejscu nauk o polityce publicznej w systemie nauk
ibobrelacjach miÚdzy tÈ dyscyplinÈ a naukami o polityce.
Jak wszyscy wiemy, w rezultacie administracyjnej decyzji dotyczÈcej wydzielenia
obszarów, dziedzin i dyscyplin naukowych w 2011 r. pojawiïa siÚ w oficjalnym wykazie
— wbformie rozporzÈdzenia ministra nauki i szkolnictwa wyĝszego — dyscyplina „nauki
obpolityce publicznej”, a za jednÈ z jej specjalnoĂci — w mniej oficjalnej formie — zostaïa
uznana polityka spoïeczna. Ta „nowa architektura” polskiej nauki spotkaïa siÚ z bardzo
róĝnymi ocenami, a szczególnie krytycznie odnieĂli siÚ do niej politolodzy. Opinie polityków spoïecznych nie byïy jednoznaczne. Jednak niezaleĝnie od zgïaszanych krytycznych opinii i wÈtpliwoĂci, nasze Ărodowisko naukowe znalazïo sobie miejsce w nowej
dyscyplinie, o czym Ăwiadczy wystÚpowanie rad wydziaïów, w których uprawia siÚ naukÚ
obpolityce spoïecznej, o uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie „nauki
o polityce publicznej”. Takie uprawnienia ma takĝe rada naszej jednostki podstawowej —
Wydziaïu Nauk Politycznych i Studiów MiÚdzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
(WNPiSM UW).
Nie poprzestajÈc na rozstrzygniÚciach natury administracyjnej, Ărodowiska „przyznajÈce siÚ” do nauk o polityce publicznej poszukujÈ odpowiedzi na pytanie o toĝsamoĂÊ
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tej dyscypliny1. Pytanie to ma zarówno wymiar teoretyczno-metodologiczny, jak i pragmatyczny. Skoro bowiem zaczÚto nadawaÊ stopnie naukowe w nowej dyscyplinie, naleĝy
odpowiedzieÊ sobie na pytanie, czy ma ona jakieĂ specyficzne cechy, o których trzeba by
pamiÚtaÊ, przygotowujÈc prace na stopieñ naukowy i dokonujÈc ich oceny.
ProponujÚ, byĂmy na poczÈtku spróbowali ustosunkowaÊ siÚ do dwóch zagadnieñ:
miejsca nauk o polityce publicznej w rodzinie nauk oraz relacji miÚdzy naukÈ o polityce
spoïecznej a naukami o polityce publicznej. W dalszej czÚĂci dyskusji spróbujmy teĝ odpowiedzieÊ na pytanie o specyfikÚ nauk o polityce publicznej.

I
Jakie zatem jest, Pañstwa zdaniem, miejsce nauk o polityce publicznej w rodzinie nauk?
Co sÈdzicie o wyodrÚbnieniu tej dyscypliny?
Mirosïaw Karwat
Nie jestem politykiem spoïecznym. WystÚpujÚ tutaj jako teoretyk polityki, staroĂwiecki
politolog, przywiÈzany do pewnych tradycji intelektualnych.
ZacznÚ od kwestii statusu dyscypliny „nauki o polityce publicznej”. O rozporzÈdzeniu
minister Barbary Kudryckiej, które spowodowaïo wyodrÚbnienie tej dyscypliny, powiedziaïbym krótko: mleko siÚ rozlaïo, trzeba je wysiorbaÊ. Co wiÚcej, to nie byï najlepszy gatunek dokumentu prawnego, groch z kapustÈ w zasadzie. Nawet nie moĝna tego
podziaïu nazwaÊ klasyfikacjÈ. PrÚdzej typologiÈ, ale podano jÈ tak, jakby byïa klasyfikacjÈ
nauk. Co krok widaÊ, ĝe miaïy znaczenie jakieĂ kryteria lobbystyczne, biurokratyczne,
ab wb najmniejszym stopniu merytoryczne. I to oczywiĂcie dotyczyïo teĝ separacji nauki
obpolityce i o polityce publicznej. Z punktu widzenia pewnych tradycji akademickich nauka
o polityce publicznej byïa dotychczas subdyscyplinÈ nauk politycznych, a nie czymĂ obok.
Takie rozdzielenie tych dwóch dyscyplin grozi powstaniem ogromnej luki poznawczej. Klasycznie rozumiana nauka o polityce zostanie okrojona do kwestii teorii polityki,
ustrojoznawstwa, moĝe przez chwilÚ jeszcze utrzyma siÚ historia myĂli, która teĝ stara siÚ
wydzieliÊ i ma teĝ ogromnÈ tradycjÚ za sobÈ. I wtedy co, jakie bÚdÈ skutki poznawcze?
Otóĝ takie, ĝe teoria polityki, szerzej mówiÈc — nauka o polityce, ale ta okrojona, zajmie
siÚ „czystÈ” politykÈ, a w skrajnym przypadku politykierstwem. Bo ta czysta polityka staje
siÚ bardzo czÚsto grÈ o wïadzÚ samÈ w sobie, absolutnie oderwanÈ od kosztów spoïecznych, analizy interesów spoïecznych, wartoĂci i czego tam jeszcze… W ogóle nie kryteria
funkcjonalnoĂci spoïecznej sÈ wtedy brane pod uwagÚ, tylko kryteria pragmatyczne. Przedmiot badañ zostanie zredukowany do makiawelizmu albo bardzo trywialnego, spoïecznie
bezproduktywnego pseudomakiawelizmu. W efekcie powstaje faïszywy podziaï. Z jednej
strony mamy politologów, którzy zajmujÈ siÚ „czystÈ” politykÈ w sensie gry o wïadzÚ,
obwpïywy, o prestiĝ. A po drugiej stronie sÈ politolodzy, którzy pewnie nie bÚdÈ chcieli
1

Dowodzi tego np. redakcyjna dyskusja z udziaïem prof. Piotra BïÚdowskiego, prof. Wïodzimierza Anioïa, prof. Joachima Osiñskiego, prof. Aleksandra Surdeja, prof. Ryszarda Szarfenberga
i prof. Andrzeja Zybaïy jako moderatora [Studia z Polityki Publicznej nr 1(9)2016, s. 11–44].
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juĝ siÚ tak nawet nazywaÊ, którzy zajmujÈ siÚ konkretem — jak siÚ definiuje i rozwiÈzuje
problemy spoïeczne. A tymczasem miÚdzy jednym a drugim jest Ăcisïy zwiÈzek.
W badaniu polityki punktem wyjĂcia powinny byÊ interesy i ideologie, a wiÚc wartoĂci. OdnoszÚ jednak wraĝenie, ĝe stereotypowa interpretacja nauk o polityce publicznej
zmierza w stronÚ technicyzacji. Po jednej stronie bilansu mamy problemy spoïeczne, które
tworzÈ okreĂlonÈ sumÚ zagroĝeñ i koniecznoĂci oraz oczekiwañ i roszczeñ spoïecznych,
a po drugiej stronie mamy stan zasobów, z czym siÚ wiÈĝe koniecznoĂÊ wyboru celów,
priorytetów. Wybór ten dokonuje siÚ zgodnie z okreĂlonymi teoriami i procedurami.
Takie podejĂcie kompletnie abstrahuje od kontekstu spoïecznego. Rozumienie polityki
publicznej sprowadza siÚ do tego, ĝe jakiĂ podmiot formalny, posiadajÈcy uprawnienia
do nazwania — albo do pomijania, przemilczania — problemów spoïecznych, problemy
te definiuje w ustawach, w strategiach rzÈdowych, czasem w programach wyborczych oraz
powoïuje stosowne organy i powierza im pewne uprawnienia. W takim podejĂciu caïa
polityka publiczna jawi siÚ po prostu jako techniczno-organizacyjna dziaïalnoĂÊ organów
administracji.
Tadeusz Klementewicz
Ja to nazywam technoliberalizmem!
Mirosïaw Karwat
Tu wïaĂnie powstaje wspomniana przeze mnie luka poznawcza. Polityka publiczna nie
moĝe abstrahowaÊ od interesów i wartoĂci. Przecieĝ zaspokajajÈc potrzeby jednej grupy
spoïecznej, prawdopodobnie ograniczymy moĝliwoĂÊ zaspokojenia potrzeby innej grupy;
tej samej potrzeby lub caïkiem innej. Wybór okazuje siÚ tutaj wyborem spoïecznym
ib —b trzeba to wyraěnie powiedzieÊ — politycznym. A wybór polityczny jest wyborem
ideologicznym. OdnoszÚ wraĝenie, ĝe nauka o polityce publicznej interesuje siÚ potrzebami ibwartoĂciami róĝnych spoïecznych podmiotów dopiero wtedy, gdy analizuje konkretny problem czy konkretnÈ decyzjÚ. A nie na etapie definiowania potrzeb spoïecznych
i definiowania potencjalnego konfliktu spoïecznego. Tymczasem dyskusji moĝe wymagaÊ
juĝ definicja samego problemu, który wymaga rozwiÈzania przez politykÚ publicznÈ. Bo
inaczej definiuje siÚ ten problem w kategoriach ekonomicznych, inaczej w kategoriach
tradycyjnej polityki spoïecznej czy wartoĂci moralnych. Gdy jednak robimy przeskok miÚdzy czystÈ wïadzÈ (którÈ miaïaby badaÊ nauka o polityce) a czystym procesem decyzyjnym
(badanym przez nauki o polityce publicznej), to powstaje luka spowodowana brakiem
odpowiedzi na pytanie, skÈd wziÈï siÚ ten problem, jakie sÈ jego ěródïa, czy faktycznie
jest to problem.
Przeciwko rozdzieleniu nauk o polityce i o polityce publicznej przemawia teĝ fakt,
ĝe gra polityczna (w ramach tzw. czystej polityki) — to nie tylko gra o wïadzÚ, ale takĝe
obprawo do aborcji, prawa kobiet, pïatne lub bezpïatne szkolnictwo, koszyk gwarantowanych Ăwiadczeñ zdrowotnych itd.
Na koniec apel, ĝebyĂmy nie dali siÚ wcisnÈÊ — nie tylko zajmujÈcy siÚ naukÈ o polityce
publicznej, ale w ogóle politolodzy — w tÚ ciÈgle powracajÈcÈ tradycjÚ, ĝe podmiotem poli-
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tyki sÈ po prostu organy wïadzy pañstwowej. Tylko dodatkowo mówimy o jakichĂ grupach
nacisku, o jakichĂ interwencjach itd. Nie widzimy wïaĂciwych podmiotów polityki, takich
jak grupy spoïeczne, wspólnoty ideologiczne zdolne wysunÈÊ roszczenia, abwiÚc artykuïowaÊ i reprezentowaÊ swoje interesy. Polityka publiczna jest przecieĝ zawsze realizowana
w czyimĂ interesie.
Wïodzimierz Anioï
W kontekĂcie formalnego ustanowienia nowej dyscypliny w Polsce, obok nauk o polityce,
profesor Karwat mówiï, o mleku, które siÚ rozlaïo i które trzeba teraz wysiorbaÊ, co
zabrzmiaïo cokolwiek pesymistycznie albo fatalistycznie, i wymowa tego przesïania skïania
mnie do polemicznej uwagi. Mowa byïa o róĝnych zagroĝeniach, puïapkach, mistyfikacjach
i ja, ĝeby byïa jasnoĂÊ, wiele z tych uwag podzielam. Teĝ dostrzegam niebezpieczeñstwo
duĝych uproszczeñ zwiÈzanych z technokratycznym, menedĝerskim, wrÚcz rynkowym traktowaniem polityk publicznych, w oderwaniu od wartoĂci, interesów, konfliktów klasowych
itd. Dorzuciïbym jeszcze do tego wÈtku idealizacjÚ czy manierÚ faïszywego idealizowania
polityki publicznej, wynikajÈcÈ z pokusy dzielenia na zïÈ, brzydkÈ i wrednÈ politykÚ wbsensie politics, rozumianÈ jako politykierstwo, oraz dobrÈ, szlachetnÈ, bezgrzesznÈ politykÚ
publicznÈ, czyli policy, która zajmuje siÚ zaspokajaniem uniwersalnych potrzeb spoïecznych
czy uszczÚĂliwianiem w równym stopniu wszystkich. Taki podziaï i stygmatyzacjÚ zauwaĝyïem w niektórych polskich publikacjach. OczywiĂcie to jest zïudzenie i mistyfikacja, bo
zarówno politics, jak i policy mogÈ byÊ i zïe, i dobre, mogÈ mieÊ marnÈ lub wyĝszÈ jakoĂÊ.
Powiedziawszy to, generalnie jednak nie przeceniaïbym tych zagroĝeñ i obaw. Nie
demonizowaïbym krajowego porodu nauk o polityce publicznej, niezaleĝnie od tego, czy
byï on przez wszystkich chciany, udany, poroniony, przedwczesny, a moĝe nawet dolegliwy
czy bolesny dla niektórych. SÈdzÚ, ĝe czÚĂÊ politologów niesïusznie protestowaïa przeciwko wyodrÚbnieniu nauk o polityce publicznej, bo chociaĝ w ramach nauk politycznych
badania na tym polu byïy dotychczas w kraju prowadzone, to jednak w niewystarczajÈcym
zakresie i niespecjalnie intensywnie, nie doĂÊ energicznie. Na tym samym Kongresie Politologii w 2012 r. w Poznaniu, na którym przyjÚto krytycznÈ uchwaïÚ w sprawie ministerialnej decyzji, odbyïo siÚ ponad 100 paneli tematycznych i ĝaden z nich (nie mówiÈc juĝ
obsesjach plenarnych) nie zawieraï w swoim tytule pojÚcia „polityka publiczna”, co wydaje
siÚ znamienne. Moĝe warto przypomnieÊ, ĝe kiedy na Ăwiecie i w Polsce emancypowaïy
siÚ nauki polityczne, to wielu prawników teĝ bardzo mocno przeciwko temu protestowaïo.
Podobne bywaïy reakcje politologów wobec autonomizacyjnych aspiracji internacjologów
czy europeistów.
Ja postrzegam nowÈ dyscyplinÚ jako dogodne pole owocnej wspóïpracy przedstawicieli róĝnych specjalnoĂci — tak to siÚ zresztÈ dzieje na Zachodzie. Popatrzmy dla przykïadu na The Oxford Handbook of Public Policy. Zawiera 44 rozdziaïy, napisane przez
ponad 50bautorów, wĂród których sÈ profesorowie nauk politycznych, polityki publicznej,
polityki spoïecznej, socjologii, comparative politics, filozofowie itd. Taki pluralizm i takie
wielostronne, interdyscyplinarne spojrzenie sÈ przede wszystkim szansÈ dla badañ i nie
zagraĝajÈ odrÚbnej toĝsamoĂci ani nauk o polityce, ani innych dyscyplin.
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Tadeusz Klementewicz
Moje wystÈpienie chciaïbym zaczÈÊ od rozróĝnienia miÚdzy teoriÈ a dyscyplinÈ naukowÈ.
Sïowo „dyscyplina” odnosi siÚ do organizacji badañ, dydaktyki, finansowania i akademickiego podziaïu pracy. Moĝe z róĝnych wzglÚdów przybraÊ charakter taki czy inny. Tu
decyduje historyczno-kulturowa Ăcieĝka rozwoju dyscypliny. Natomiast najwaĝniejsza jest
logiczna struktura wiedzy. I ona teĝ te dyscypliny sytuuje ze wzglÚdu na poziom ogólnoĂci wiedzy, jej przydatnoĂci do rozumienia zjawisk spoïecznych. Stale to powtarzam.
MyĂlÚ, ĝe na najwyĝszym piÚtrze w strukturze nauk spoïecznych znajduje siÚ antropologia
fizyczna, bo ona nam mówi o czïowieku w ogóle jako o istocie spoïecznej, biologicznej,
kulturowej, sïowem — o osobliwoĂci gatunku homo sapiens. Potem jest socjologia, czyli
ogólna nauka o spoïeczeñstwie jako caïoĂci zïoĝonej z róĝnych struktur ĝycia spoïecznego,
od gospodarki po dziedziny z zakresu kultury duchowej. No i dopiero tutaj pojawiajÈ siÚ
róĝne samodzielne dyscypliny. ZajmujÈ siÚ one poszczególnymi strukturami spoïecznymi.
Na przykïad gospodarkÈ zajmuje siÚ ekonomia, politologia — sferÈ publicznÈ i funkcjami
pañstwa, polityka spoïeczna — zaspokajaniem potrzeb zwiÈzanych z bezpieczeñstwem
socjalnym itd.
Gdzie w tym ujÚciu mieĂci siÚ nauka o politykach publicznych? Moim zdaniem to
jest subdyscyplina politologii. Zawiera ona dwa skïadniki. Pierwszy politologiczny, jest
zwiÈzany z rolÈ pañstwa i stanowionego przezeñ prawa w regulowaniu funkcjonowania
„technicznych” sfer ĝycia spoïecznego, zwïaszcza polityki energetycznej, ekologicznej,
rozwojowej (vide: przedsiÚbiorcze pañstwo M. Mazzucato). Drugi komponent obejmuje
wiedzÚ merytorycznÈ, koniecznÈ do efektywnych dziaïañ we wspomnianych dziedzinach
regulacji. WiedzÚ tÚ zdobywa siÚ przede wszystkim na odpowiednich studiach przedmiotowych. Ten pierwszy skïadnik to wiedza prawno-organizacyjna, której dostarcza politologia.
Drugim skïadnikiem jest specjalistyczna wiedza dotyczÈca tej dziedziny, którÈ polityka
publiczna ma ksztaïtowaÊ.
ZilustrujÚ to przykïadem polityki ekologicznej. Skïada siÚ na niÈ wiedza, jak stanowiÊ
prawo, jak organizowaÊ sieÊ instytucji i wyposaĝyÊ je w narzÚdzia skutecznego dziaïania
— zarówno w zasoby materialne, jak i kompetencje wïadcze. Drugi element to wiedza
specjalistyczna, która odpowiada np. na pytania o to, jaki powinien byÊ dopuszczalny
poziom emisji róĝnych gazów, jakie skïadniki powinny byÊ lub nie w poĝywieniu, czy
dopuszczamy GMO, czy nie itd. W tych sprawach decydujÈcy gïos majÈ przyrodnicy, abnie
lobbyĂci korporacji.
Stawiam zatem tezÚ, ĝe wyodrÚbniïa siÚ subdyscyplina politologiczna, której przedmiotem jest rola pañstwa i róĝnych podmiotów publicznych zaangaĝowanych w kierowanie
róĝnymi sferami ĝycia spoïecznego. CechÈ szczególnÈ tej stosunkowo nowej dziaïalnoĂci
pañstwa jest niezbÚdnoĂÊ wiedzy przyrodniczej, a nawet wiedzy praktycznej z zakresu
nauk stosowanych i technicznych. To kierowanie moĝe obejmowaÊ w niektórych dziedzinach rozszerzenie sektora publicznego, w niektórych Ăwiadczenie usïug publicznych,
zwïaszcza organizowanie systemu innowacyjnoĂci na poziomie krajowym, a w niektórych
tylko stanowienie norm prawnych i ich egzekwowanie (np. globalne podatki majÈtkowe,
zrównowaĝony rozwój, zielona rewolucja).
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Nauki o politykach publicznych to sÈ nauki o tych kolejnych sferach ĝycia spoïecznego,
w których podmiotowoĂÊ uzyskuje pañstwo — od gospodarki (inwestor ostatniej instancji,
korektor cyklu koniunkturalnego, organizator systemu innowacji), przez spoïecznÈ, ekologicznÈ, po energetycznÈ itd. Obejmuje te wszystkie ogólnospoïeczne funkcje, którymi
dodatkowo zajmuje siÚ pañstwo, na dodatek jest w gospodarce rynkowej niezastÚpowalne
w tej roli. JednoczeĂnie nauka ta powinna wychodziÊ od koncepcji spoïeczeñstwa jako
caïoĂci, w której polityka i pañstwo peïniÈ okreĂlone funkcje. To moĝe byÊ, na przykïad,
funkcja ïagodzenia konfliktu przemysïowego, funkcja reprodukcji ïadu spoïecznego, który
wïaĂnie gïosi grÚ równych szans, a praktycznie jest to gra nierównoĂci ze wzglÚdu na takÈ,
a nie innÈ dystrybucjÚ dochodów.
Mam wraĝenie, ĝe nauki o polityce publicznej sÈ dyscyplinÈ, która zostaïa utworzona,
by realizowaÊ wizjÚ pañstwa przede wszystkim regulujÈcego róĝne sfery ĝycia spoïecznego,
naprawiajÈcego bïÚdy rynku, natomiast rzadko podejmujÈcego wïasne interwencje jako
reprezentant racjonalnoĂci ogólnospoïecznej, a nawet planetarnej. To jest pañstwo z koncepcji ortoliberalnych czy neoklasycznej ekonomii — neoliberalny Lewiatan. Powoïanie
tej naukowej dyscypliny nie byïo zatem decyzjÈ wolnÈ od ideologii.
Wïodzimierz Anioï
Ja byïbym jednak daleki od utoĝsamiania polityki publicznej w ogóle z jej szczegóïowymi
koncepcjami w rodzaju idei „pañstwa regulacyjnego” (Giandomenico Majone). Podobnie jak powaĝnym mankamentem wydaje mi siÚ redukowanie tej polityki do zarzÈdzania
publicznego, zwïaszcza w ksztaïcie ufundowanym na menadĝerskich zaïoĝeniach New
Public Management, co niestety zdarza siÚ polskim autorom, szczególnie tym zakorzenionym w naukach o zarzÈdzaniu, co poniekÈd zrozumiaïe, ale i nierzadko tym o ekonomicznej i prawniczej proweniencji.
WracajÈc do kwestii teoretycznych — profesor Klementewicz przedstawiï nam hierarchicznÈ strukturÚ wiedzy naukowej, przypominajÈcÈ coĂ na ksztaït piramidy z antropologiÈ
fizycznÈ na samym jej czubku. To taka silosowa albo szkatuïkowa wizja, w której puzderka-subdyscypliny mieszczÈ siÚ w wiÚkszych pudeïkach, te z kolei w jeszcze wiÚkszych pudïach,
czyli ogólniejszych naddyscyplinach itd. W takiej optyce nie widaÊ wïaĂciwie miejsca dla
dyscyplin pogranicza, nie widaÊ nakïadania siÚ na siebie rozmaitych obszarów i punktów
widzenia. Ja, wyostrzajÈc róĝnicÚ, posïuĝyïbym siÚ tu innÈ wizjÈ struktury wiedzy, a zarazem rzeczywistoĂci, Ăwiata spoïecznego. Mianowicie porównaïbym tÚ rzeczywistoĂÊ do
zaciemnionego pomieszczenia, piwniczki, w której mrok rozĂwietlajÈ reflektory osadzone
w róĝnych punktach trójwymiarowej przestrzeni pod róĝnym kÈtem. Kaĝdy z nich pokazuje coĂ innego, innÈ stronÚ wnÚtrza i znajdujÈcych siÚ tam rzeczy, czÚsto tych samych
obiektów, ale widzianych z innej perspektywy. I takim osobnym, specyficznym snopem
Ăwiatïa — niezaleĝnym, ale i komplementarnym wobec innych, nawet tych sÈsiednich —
mogÈ byÊ teĝ nauki o polityce publicznej.
W zwiÈzku z tym widziaïbym raczej wiÚcej szans niĝ zagroĝeñ wynikajÈcych z powoïania
nowej dyscypliny. Ma ona wïaĂnie atut oryginalnego oglÈdu, w tym walor interdyscyplinarnoĂci jako wartoĂÊ dodanÈ. Oferuje odĂwieĝajÈce spojrzenie na pewne kwestie i tematy na
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naszym krajowym gruncie. Uwaĝam, ĝe ma ona okazjÚ wnieĂÊ coĂ nowego takĝe do nauki
o polityce spoïecznej. Postawiïbym nawet takÈ oto tezÚ: nauki o polityce publicznej mogÈ
budowaÊ pomosty ĂciĂlej ïÈczÈce tradycyjnÈ politologiÚ z tradycyjnie uprawianÈ refleksjÈ
nad politykÈ spoïecznÈ. Zawsze mi brakowaïo w tej ostatniej — wïÈczajÈc w to badania
w naszym rodzimym Instytucie Polityki Spoïecznej — odpowiedniego dowartoĂciowania
politologicznej orientacji. Temu niedosytowi dawaïem nieraz i to od dawna wyraz, m.in.
ponad 30 lat temu napisaïem artykuï pt. „Z zagadnieñ teorii polityki spoïecznej”. Stwierdziïem w nim, po przeglÈdzie róĝnych wystÚpujÈcych w literaturze nurtów badawczych, ĝe
to, czego wïaĂciwie tam nie ma, to „dziaïaniowo zorientowanej” naukowej refleksji nad
politykÈ spoïecznÈ, w duchu i konwencji Lasswellowskich policy sciences. Wskazywaïem,
ĝe dominuje diagnoza, socjologia problemów spoïecznych, analizy socjologiczno-ekonomiczne. To oczywiĂcie nie wziÚïo siÚ z niczego, bo taki byï rodowód, korzenie: Krzywicki,
Krzeczkowski, Rychliñski i inni pionierzy to byli gïównie socjologowie, którzy uwaĝnie
przyglÈdali siÚ kwestiom spoïecznym i dziÚki ich gïÚbszemu rozpoznaniu formuïowali
pewne zalecenia praktyczne. Odczuwalny natomiast byï wtedy — i moim zdaniem nadal
jest — deficyt solidnej politologicznej, instytucjonalnej analizy polityki spoïecznej dokonywanej przez pryzmat jej podmiotów, reprezentowanych przez nie interesów i wartoĂci.
Wprawdzie Jolanta Supiñska napisaïa póěniej piÚknÈ rzecz o aspektach aksjologiczno-decyzyjnych, ksiÈĝkÚ pt. Dylematy polityki spoïecznej, ale nadal jednak tej dziaïaniowej
perspektywy jest za maïo.
PodsumowujÈc, powiedziaïbym zatem, ĝe niezaleĝnie od wszystkich wÈtpliwoĂci i perturbacji zwiÈzanych z formalnym ustanowieniem nauk o polityce publicznej trzeba robiÊ
swoje, uprawiaÊ róĝne „ogródki”, wymieniaÊ siÚ doĂwiadczeniami w ich kultywowaniu,
abtakĝe finalnymi „plonami”, czyli wynikami badañ, dostrzegaÊ nowe moĝliwoĂci. Gdyby
nie ta decyzja, zapewne nie powstaïby np. nowy kwartalnik „Studia z Polityki Publicznej”
na SGH (ukazaïo siÚ juĝ 10 numerów), nie zostaïyby prawdopodobnie napisane pewne
ksiÈĝki i doktoraty. ByÊ moĝe nie spotkalibyĂmy siÚ teĝ wówczas tutaj w gronie pracowników dwóch zakïadów z bratnich Instytutów na inspirujÈcej dyskusji… Warto doceniaÊ
dodatkowe impulsy do rozwoju badañ, pozytywy nowych rozwiÈzañ i róĝnorodnoĂci. PointujÈc, chciaïoby siÚ zawoïaÊ: Niech rozkwita sto kwiatów w nauce polskiej! Albo przypomnieÊ, co mówi Pismo ¥wiÚte: „W domu Ojca mego jest mieszkañ wiele”. Z czego
wynikaïoby, ĝe wszyscy siÚ pomieĂcimy — i nauki o polityce, i nauki o polityce publicznej,
i nauka o polityce spoïecznej.
Anna Kurowska
Zastanawiam siÚ, co polscy twórcy koncepcji nauk o polityce publicznej tak naprawdÚ
mieli na myĂli, tworzÈc tÚ dyscyplinÚ. Czy chodziïo o public policy analysis, które funkcjonuje na Ăwiecie z wynikami badañ, z publikacjami cytowanymi itd.? Czy to, co w Polsce siÚ
pojawiïo jako dyscyplina, odwoïuje siÚ w swoich zaïoĝeniach do koncepcji i autorów tego
dorobku? Bo jeĂli siÚ odwoïuje, czyli jeĂli to jest taka kalka i my teraz chcemy jÈ zaszczepiÊ, zinterpretowaÊ itd., to wydaje mi siÚ, ĝe przedstawiona tu hierarchiczna wizja wiedzy
naukowej jest nieadekwatna i do dorobku public policy analysis, i do dorobku polskiej
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polityki spoïecznej. Nie da siÚ zredukowaÊ polityki spoïecznej do socjalnoĂci, a z drugiej
strony nie da siÚ rozdzieliÊ nauk politycznych od nauk od polityce publicznej. W zwiÈzku
z tym, zakïadajÈc, ĝe tego siÚ zrobiÊ nie da i jest to niespójne, musimy — moim zdaniem
— jakoĂ zdefiniowaÊ nauki o polityce publicznej zupeïnie na nowo. Nie musimy przy
tym tworzyÊ jakiejĂ wielkiej teorii nowej dyscypliny, tylko raczej zdefiniowaÊ to pojÚcie,
które figuruje w tym czysto technicznym podziale, ĝeby pasowaïo do tego, co faktycznie
jest badane. Tylko pytanie, czy siÚ da. Czy da siÚ tak zdefiniowaÊ tÚ dyscyplinÚ, ĝeby to
byïo rozïÈczne z naukami o polityce? Nie wiem, wydaje mi siÚ, ĝe nie. No bo jak nauka
obpolityce publicznej moĝe byÊ kompletnie oddzielna od nauk o polityce?
Ten podziaï powinniĂmy potraktowaÊ jako czysto techniczny. Jakie to ma praktyczne
konsekwencje? Trzeba kïaĂÊ nacisk na interdyscyplinarnoĂÊ badañ, a przynaleĝnoĂÊ do
dyscypliny traktowaÊ formalnie.
PozytywnÈ rzeczÈ zwiÈzanÈ z pojawieniem siÚ w Polsce nauk o polityce publicznej jest,
moim zdaniem, to, ĝe zaczÚliĂmy bardziej interesowaÊ siÚ wïaĂnie tradycjÈ public policy
analysis, czyli jÈ odkrywaÊ, zastanawiajÈc siÚ, na ile ona nam siÚ tutaj przyda, chociaĝby
wbpolityce spoïecznej. Ale myĂlÚ teĝ, ĝe i politologowie gïÚbiej teraz siÚgnÈ do tradycji, bo
ten temat siÚ w ogóle pojawiï. To moĝe byÊ z duĝÈ korzyĂciÈ dla badañ.
Wïodzimierz Anioï
OczywiĂcie epistemologiczne podziaïy w nauce to nie to samo, co urzÚdowe decyzje ibinstytucjonalne rozstrzygniÚcia, jak ma byÊ zorganizowane ĝycie naukowe w Polsce. Te drugie
sÈ bardziej pïynne, zmienne, niekoniecznie absolutnie logiczne, nie zawsze dostatecznie
przekonywajÈco uzasadnione, bywa teĝ, ĝe cokolwiek przypadkowe itd. Zgadzam siÚ wiÚc,
ĝe warto mieÊ wiÚkszy dystans do tej ministerialnej decyzji, ale i wykorzystywaÊ wszelkie
szanse, jakie ona stwarza.
Bohdan Kaczmarek
Powracam do tezy, ĝe nie naleĝy myliÊ struktury instytucjonalnej nauki z jej logikÈ poznawczÈ. Logika poznania spoïecznego wymyka siÚ podziaïom na nauki spoïeczne i nauki
humanistyczne; na politykÚ spoïecznÈ, polityki publiczne, nauki polityczne, socjologiÚ —
to sÈ podziaïy obarczone w duĝym stopniu jakÈĂ tam historycznÈ naleciaïoĂciÈ. Waĝne,
by zachowaÊ przytomnoĂÊ, nie myliÊ tych dwóch pïaszczyzn. Jak opisywaÊ relacje miÚdzy
politykÈ spoïecznÈ a politykÈ publicznÈ? Jeĝeli szeroko definiuje siÚ spoïeczeñstwo i jego
kreowanie przez róĝne podmioty polityczne, to moĝna przyjÈÊ, ĝe polityki publiczne sÈ
czÚĂciÈ polityki spoïecznej. Ale moĝna z kolei pójĂÊ w kierunku pragmatyczno-instytucjonalnym, jeĝeli chodzi o te podmioty wïadcze, i wtedy powiedzieÊ, ĝe polityka spoïeczna
jest jednÈ z polityk publicznych. Ja nie zajmujÚ stanowiska w tej sprawie, ale przypuszczam, ĝe moĝna byïoby poprowadziÊ caïkiem sensowny i uwzglÚdniajÈcy róĝne konteksty
i inspiracje teoretyczne spór w tej sprawie. Na pewno jest tak, ĝe poznanie ma charakter
interdyscyplinarny, i to wïaĂnie jest wartoĂciowe.
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Mirosïaw Karwat
Granice dyscyplin sÈ w tym sensie sztuczne, ĝe sÈ podporzÈdkowane logice instytucjonalnej, a nie badawczej. Nie jest jednak tak, ĝe struktura instytucjonalna nauki i jej struktura
poznawcza to sÈ dwa róĝne Ăwiaty. To widaÊ, gdy przechodzimy do sprawy uprawnieñ do
nadawania stopni naukowych, do pytañ o zakres kompetencji recenzenckich, kompetencji
rad naukowych. Wtedy sprawa robi siÚ powaĝna. Owszem, z jednej strony jest tendencja,
ĝeby przedmioty dotychczas zaniedbywane wyodrÚbniaÊ (tak jak np. gender studies narodziïy siÚ jako rodzaj dyscypliny), prowadzimy badania interdyscyplinarne itd. Ale z drugiej
strony mamy procedury awansowe w nauce. Podziaï na dyscypliny ma duĝe znaczenie,
gdy ktoĂ formuïuje temat pracy doktorskiej, ktoĂ to ocenia, ktoĂ ustala, do jakiej rady
wydziaïu to skierowaÊ, ktoĂ podejmuje decyzje, kto moĝe, a kto w ogóle nie ma prawa byÊ
recenzentem w tym przewodzie. Wtedy ten proces grodzenia nauki i wyznaczania nowych
dyscyplin nie jest taki niewinny. Wprowadzenie dyscypliny nauki o polityce publicznej nie
oznacza zawïaszczania dotychczasowego przedmiotu badañ politologów, bo tego nikt nie
jest w stanie zrobiÊ. Jest to jednak zawïaszczanie uprawnieñ do promowania kadr. Za tym
idÈ oczywiĂcie konsekwencje, bo dla jednych bÚdÈ etaty lub kontrakty, a dla innych nie.
Ibnazwa dyscypliny wtedy przestaje byÊ obojÚtna.
Barbara Szatur-Jaworska
WïaĂnie dlatego, ĝe funkcjonujemy w okreĂlonych ramach instytucjonalnych — na tym
wydziale, w tych instytutach, z okreĂlonymi uprawnieniami do nadawania stopni naukowych — i zarazem mamy za sobÈ spory dorobek badawczy i ksztaïtowanÈ przez wiele lat
tradycjÚ intelektualnÈ, powinniĂmy podjÈÊ trud okreĂlenia, jak rozumiemy specyfikÚ nauk
o polityce publicznej w relacji do nauk o polityce i do nauki o polityce spoïecznej. O tych
pierwszych zwiÈzkach juĝ mówiliĂmy, przejděmy zatem do zastanowienia siÚ, czy i w jaki
sposób moĝemy poïÈczyÊ dorobek naszej tradycyjnej dyscypliny — czyli polityki spoïecznej
— z naukami o polityce publicznej. Spróbujmy stworzyÊ swoisty bilans otwarcia2.

II
Ryszard Szarfenberg
Merytoryczne zwiÈzki miÚdzy naukÈ o polityce publicznej a politykÈ spoïecznÈ jako naukÈ
sÈ duĝo starsze niĝ zmiany w systemie organizacji polskiej nauki. Promotorka mojej pracy
doktorskiej profesor Jolanta Supiñska w analizie teoretycznej polityki spoïecznej od dawna
uĝywaïa pojÚÊ zaimportowanych z analizy polityki publicznej. W latach 90. realizowaliĂmy
razem projekt badawczy dotyczÈcy reformowania polityki spoïecznej, w którym waĝne
miejsce zajmowaïa analiza procesów decyzyjnych. Proces decyzyjny byï teĝ podstawÈ

2

Pisali na ten temat np.: Piotr BïÚdowski [Polityka spoïeczna jako specjalnoĂÊ nauk o polityce
publicznej — próba charakterystyki, Studia z Polityki Publicznej nr 3(3)2014, s. 9–23] oraz Ryszard
Szarfenberg [O bliskim zwiÈzku i wzajemnych inspiracjach miÚdzy politykÈ publicznÈ i politykÈ
spoïecznÈ, Problemy Polityki Spoïecznej. Studia i Dyskusje nr 22(3)2013, s. 149–166].
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tworzenia wczesnych modeli stadialnych, przez które próbowano zrozumieÊ proces polityki
publicznej. Mam na myĂli Lasswella i jego propozycjÚ wyodrÚbnienia policy sciences, ale
teĝ Simona z jego koncepcjÈ decydowania administracyjnego i ograniczonej racjonalnoĂci.
W naszej polityce spoïecznej, podobnie jak w nauce o polityce publicznej, od dawna —
takĝe dziÚki profesor Supiñskiej — funkcjonuje podziaï na naukÚ o polityce spoïecznej
i naukÚ dla polityki spoïecznej. Przy czym badacze polityki spoïecznej interesowali siÚ
najczÚĂciej jej treĂciÈ (jak np. analizy aktów prawnych) oraz produktami tej polityki, czyli
jej róĝnymi instrumentami (jak np. analizy Ăwiadczeñ, usïug spoïecznych). AmbicjÈ polityki
spoïecznej jako nauki jest nie tylko badanie, ale takĝe zaangaĝowanie w rozwiÈzywanie
problemów spoïecznych, w dziaïalnoĂÊ spoïecznÈ i politycznÈ. Rzecznictwo byï to jeden
zbnurtów wyróĝnianych w klasyfikacjach podejĂÊ do polityki publicznej.
W zakres polityki spoïecznej weszïa juĝ stosunkowo dawno ewaluacja. Prace polityków
spoïecznych od zawsze koñczyïy siÚ jakimiĂ rekomendacjami, ale czÚsto miaïy one doĂÊ
ogólny charakter. Ewaluacja pozwala w sposób bardziej systematyczny i metodyczny na
przejĂcie od wyników badañ do wniosków z ocenami oraz rekomendacjami.
W nauce o polityce publicznej uksztaïtowaïo siÚ piÚÊ podstawowych pytañ badawczych:
1. Na jakie problemy rzÈd zwraca uwagÚ i dlaczego? 2. Jaka odpowiedě rzÈdu bÚdzie
najlepszÈ odpowiedziÈ na te problemy i dlaczego? 3. Jak sÈ wybierane rozwiÈzania [problemów]? 4. Jak wybrane rozwiÈzania sÈ przekïadane na dziaïania? 5. Jaki wpïyw miaïy
dziaïania polityki na te problemy? Na takie lub zbliĝone pytania odpowiadajÈ równieĝ
politycy spoïeczni.
Mirosïaw Karwat
Do tej listy pytañ, która jest bardzo trafna, naleĝaïoby dodaÊ jeszcze dwa: o siïy spoïeczne
oraz o to, jak te procedury umoĝliwiajÈ grÚ politycznÈ i instrumentalizacjÚ dziaïañ majÈcych sïuĝyÊ rozwiÈzywaniu problemów spoïecznych.
Maria Theiss
Podzielam opiniÚ profesora Szarfenberga o wyraěnym zwiÈzku nauk o polityce publicznej
z politykÈ spoïecznÈ w takim ksztaïcie, w jakim byïa i jest uprawiana w Polsce. W naszej
tradycji, przykïadem jest tu choÊby dorobek Krzeczkowskiego, bardzo waĝne sÈ pytania
obzwiÈzek miÚdzy programami, rozwiÈzaniami polityko-spoïecznymi, decyzjami podmiotów publicznych, rozumianymi jako „zmienne niezaleĝne”, a strukturÈ spoïecznÈ. Badamy
przecieĝ to, w jaki sposób konkretne rozwiÈzania polityki spoïecznej wpïywajÈ na standard
ĝycia lub na jakoĂÊ ĝycia, na strukturÚ spoïecznÈ, na nierównoĂci. Do zakresu polityki
spoïecznej naleĝaïy i naleĝÈ badania ewaluacyjne, dostarczajÈce odpowiedzi na pytanie,
czy polityka spoïeczna jest skuteczna. Natomiast wydaje mi siÚ, ĝe w naszej dyscyplinie
naukowej w mniejszym stopniu — niĝ w tradycji badañ public policy — przedmiotem analiz
byïy polityczne, ekonomiczne i spoïeczno-kulturowe uwarunkowania polityki spoïecznej.
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Jolanta Supiñska
Nie jestem zwolenniczkÈ nowej dyscypliny, chociaĝ z naszej dyskusji wynika, ĝe widzicie Pañstwo potrzebÚ uwzglÚdniania aksjologii w badaniach nad politykami publicznymi.
Termin „polityka spoïeczna” duĝo bardziej podsuwa myĂlenie o wartoĂciach niĝ „polityka
publiczna”. I miÚdzy innymi dlatego ten termin lubiÚ. Zawsze chciaïam, ĝeby juĝ na etapie diagnozy siÚgaÊ do systemu wartoĂci. Bo wtedy ksztaïtujemy opiniÚ, jakie dane sÈ
waĝne. Trudno przecieĝ typowaÊ problemy spoïeczne i kwestie trudne do rozwiÈzania,
nie wskazujÈc, jakie one gwaïcÈ systemy wartoĂci. I trzeba tu siÚgaÊ i do filozofii, i do
etyki, i do nauk biologicznych, i do róĝnych innych nauk. To, ĝe polityka spoïeczna kojarzy siÚ z aksjologiÈ, jest nie tylko zaletÈ naszej dyscypliny, ale i — dla niektórych — jej
wadÈ. SÈ bowiem tacy, którzy twierdzÈ, ĝe polityka spoïeczna nie moĝe byÊ powierzona
politykom spoïecznym. Taki mniej wiÚcej sens miaïa wypowiedě wpïywowego publicysty
ekonomicznego, doktora nauk ekonomicznych, w trakcie dyskusji zorganizowanej przez
waĝny podmiot wïadzy: „Polityka spoïeczna to za powaĝna sprawa, ĝeby zajmowali siÚ niÈ
politycy spoïeczni, którzy majÈ jakieĂ tam mrzonki w gïowie”.
Obawiam siÚ, ĝe zastÚpowanie terminu „polityka spoïeczna” „politykÈ publicznÈ” nie
wprowadza nowych pytañ badawczych, nowego spojrzenia na przedmiot badañ. TraktujÚ
to raczej jako ukïon wobec mody, próbÚ zwiÚkszenia dostÚpu do sukcesu naukowego, do
bycia zauwaĝonym. Tymczasem to, czy uprawiamy pewne dociekania na gruncie polityki
publicznej, czy dyscypliny zwanej inaczej, nie ma wiÚkszego znaczenia… A nawet przypisanie siÚ do polityki publicznej niepotrzebnie mÈci. Polityka spoïeczna byïa zawsze bardziej nastawiona na diagnozÚ odnoszÈcÈ siÚ do systemu wartoĂci… zatroskanie o to, jaki
jest stan rzeczy, czy lepsze jest ludzkie ĝycie, jakie jest spoïeczeñstwo. I tego w polityce
publicznej byÊ nie musi, chociaĝ moĝe siÚ przydarzyÊ…
Barbara Szatur-Jaworska
Jako prowadzÈca dyskusjÚ, pozwolÚ sobie dokonaÊ krótkiego podsumowania tego jej
fragmentu. Moim zdaniem, nasz bilans otwarcia — nasz, czyli polityków spoïecznych
wychowanych w tradycji intelektualnej Instytutu Polityki Spoïecznej — pokazuje, ĝe nasza
tradycyjna dyscyplina i nowa dyscyplina majÈ wiele punktów wspólnych: przedmiot badania, czÚĂÊ problematyki badawczej, niektóre kategorie analityczne, operowanie w ramach
zróĝnicowanych orientacji badawczych. Tym, co polityka spoïeczna ma do zaoferowania
nauce o politykach publicznych, sÈ: refleksja aksjologiczna, analiza interesów i konfliktów,
instrumentarium diagnostyczne, bardziej policentryczny obraz podmiotów polityki (choÊ
zachowujÈcy wiodÈcÈ rolÚ pañstwa). Z kolei tym, co nauki o polityce publicznej majÈ do
zaoferowania polityce spoïecznej, jest podejĂcie procesualne do badanych zjawisk, bardziej
precyzyjne narzÚdzia ewaluacji oraz wiÚksze zainteresowanie politycznymi (a nie tylko
ekonomicznymi, spoïecznymi czy demograficznymi) uwarunkowaniami polityki spoïecznej.
Kolejnym krokiem, do którego Pañstwa namawiam w naszej dyskusji, jest próba odpowiedzi na pytanie o specyfikÚ nauk o polityce publicznej.
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III
Tomasz Mering
Chciaïbym powiedzieÊ kilka sïów nie tyle o specyfice nauki o polityce publicznej, co objej
cechach wspólnych z innymi naukami. ZastanawiajÈc siÚ na relacjami miÚdzy politologiÈ, politykÈ spoïecznÈ i naukami o polityce publicznej, myĂlÚ, ĝe tym, co je ïÈczy, jest
pañstwo. To jest wspólne pole badañ tych dyscyplin. W zwiÈzku z rozwojem badañ nad
politykami publicznymi pañstwo staje siÚ przedmiotem badania takĝe dla ekonomistów
ibdla specjalistów z zakresu zarzÈdzania. PojawiajÈ siÚ próby stosowania jÚzyka ekonomii
do studiowania wspóïczesnego pañstwa, ale my tu mamy swojÈ wïasnÈ tradycjÚ. Ma ona
charakter socjologiczno-politologiczny. Uwaĝam, ĝe rozwijajÈc nauki o polityce publicznej,
w naszym Instytucie do tej tradycji powinniĂmy nawiÈzywaÊ.
Maria Theiss
CzytajÈc literaturÚ przedmiotu, poszukiwaïam odpowiedzi na pytanie, czy nauka o polityce
publicznej posïuguje siÚ jakÈĂ swoistÈ specyficznÈ metodologiÈ. Czy to jest w zasadzie taka
metodologia, która jest toĝsama z metodologiÈ stosowanÈ w innych praktycznych naukach
spoïecznych, czy teĝ mamy tutaj jakiĂ wyróĝnik w nauce o polityce publicznej? Wspólnym
mianownikiem, jaki wyïania siÚ z prac, które studiowaïam, jest podkreĂlanie praktycznego
aspektu analizy polityki publicznej. Jednak, moim zdaniem, trudno mówiÊ o jakiejĂ specyfice metodologii nauki o polityce publicznej. Zarówno wystÚpujÈce w literaturze typologie
paradygmatów, jak i analizy przemian paradygmatów, style analiz — to sÈ ustalenia bardzo
podobne do tych, które sÈ czynione na gruncie pedagogiki spoïecznej, nauk o zdrowiu
publicznym czy w polityce spoïecznej. A wiÚc o specyficznej metodologii w znaczeniu
explicite raczej nie moĝna mówiÊ. Nie dostrzegam jej takĝe na poziomie mikrobadawczym,
czyli technik i metod badawczych. SÈ one toĝsame z socjologiÈ, politykÈ spoïecznÈ itd.
Natomiast moĝna mówiÊ o specyfice w znaczeniu implicite, jeĂli przyjmiemy, ĝe istnieje pewien obszar zainteresowañ, zbiór teorii czy podejĂÊ teoretyczno-metodologicznych,
które stanowiÈ podstawowy punkt zainteresowañ nauki o polityce publicznej. Tym trzonem jest, moim zdaniem, zwiÈzek miedzy politics (politykowaniem) a policy (programami,
instrumentami polityki publicznej). Ten obszar zainteresowania i zbiór teorii konceptualizujÈcych zwiÈzki miÚdzy politics a policy okreĂlajÈ specyfikÚ nauk o polityce publicznej.
OczywiĂcie zwiÈzki te sÈ róĝnie tïumaczone w ramach poszczególnych podejĂÊ badawczych
wystÚpujÈcych w naukach o polityce publicznej, takich jak róĝne odmiany instytucjonalizmu, koncepcja wielostrumieniowa, analiza sieciowa czy konstrukcjonizm (w jego ramach
koncepcja social construction of target population).
Chciaïabym jeszcze podzieliÊ siÚ z Pañstwem wnioskami z przeglÈdu tematyki artykuïów opublikowanych w dwóch wiodÈcych czasopismach z obszaru badañ nad politykami
publicznymi: „Journal of European Public Policy” i „Journal of Public Policy”. Z mojej,
majÈcej charakter pilotaĝu, analizy wynika, ĝe w centrum zainteresowania badaczy jest
proces polityki publicznej. Mówiïam na poczÈtku o tym, ĝe w metodologii nauki o polityce publicznej podkreĂla siÚ jej praktycznoĂÊ. Wydaje mi siÚ, koncepcje teoretyczno-

Nauki o polityce publicznej a polityka spoïeczna — debata

121

-metodologiczne tej nauki dobrze strukturyzujÈ obserwacjÚ, dostarczajÈ hipotez, pomagajÈ
zrozumieÊ zaleĝnoĂci przyczynowo-skutkowe, a to pozwala przewidywaÊ, planowaÊ lepsze
rozwiÈzania z zakresu polityki publicznej.
Barbara Szatur-Jaworska
Przychylam siÚ do tezy pani doktor Marii Theiss w sprawie specyfiki zainteresowañ badawczych nauk o politykach publicznych na tle socjologii, nauki o polityce spoïecznej, ekonomii, politologii, nauk o zarzÈdzaniu publicznym czy nauk prawnych. Rozumiem teĝ Pani
wypowiedě w ten sposób, ĝe badania relacji miÚdzy politics a policy okreĂlajÈ specyfikÚ tej
dyscypliny, ale nie sÈ peïnym zakresem prowadzonych w niej badañ. PozwolÚ sobie jedynie
na podkreĂlenie, ĝe w takich analizach te dwa wymiary polityki mogÈ byÊ rozpatrywane
ibjako zmienna zaleĝna, i jako niezaleĝna. Aczkolwiek chyba tak jest, ĝe ci, którzy siÚ zajmujÈ politykÈ publicznÈ czy politykami publicznymi, najczÚĂciej traktujÈ politykÚ bezprzymiotnikowÈ (politics) jako zmiennÈ niezaleĝnÈ. Co wiÚcej, podziaï na politics i policy ma,
rzecz jasna, charakter analityczny. W naszej bowiem tradycji badawczej polityka spoïeczna
to jest jak najbardziej policy, ale ze wzglÚdu na nieodïÈcznie z niÈ zwiÈzanÈ aksjologiÚ jest
w niej takĝe politics. I my siÚ tym przecieĝ konsekwentnie zajmujemy siÚ od lat.
Wïodzimierz Anioï
Chciaïbym podjÈÊ jeszcze wÈtek porzÈdkowania pola badawczego nauk o polityce publicznej oraz róĝnorodnoĂci wystÚpujÈcych w tej dyscyplinie orientacji teoretycznych. Wielu
autorów na Ăwiecie proponuje wïasne charakterystyki rozmaitych podejĂÊ i ich klasyfikacje.
Ja wyróĝniam trzy zasadnicze orientacje, które opisujÚ za pomocÈ metafor: cyklu produkcyjnego, gry na arenie oraz wielkiej rozedrganej pajÚczyny. Inaczej mówiÈc, owe trzy
paradygmaty nazywam nastÚpujÈco: 1. fabrycznym (inĝynierskim, industrialnym, oĂwieceniowym); 2. scenicznym (sportowo-teatralnym, romantycznym); 3. sieciowym (postmodernistycznym). WĂród zastosowanych tu kryteriów róĝnicujÈcych sposoby postrzegania
przez badaczy procesu tworzenia polityki publicznej sÈ dwa pomocnicze i jedno gïówne.
Pomocnicze to chronologia (od najstarszych koncepcji do najnowszych) oraz wymiar podmiotowy (od monocentrycznoĂci do policentrycznoĂci). Ale za najwaĝniejszy wyróĝnik
uznajÚ stopieñ racjonalnoĂci przypisywany polityce publicznej przez badaczy. PrzygotowujÚ
artykuï na ten temat, a zatem tylko bardzo syntetycznie zarysujÚ wyróĝnione przeze mnie
orientacje.
Pierwsza z nich — fabryczna — widzi w polityce publicznej produkt wielofazowego
montaĝu politycznego i wyrasta z klasycznego, najmocniej osadzonego w dotychczasowych
badaniach podejĂcia stadialnego. Jest to wizja monocentryczna w tym sensie, ĝe odwoïuje
siÚ do oglÈdu rzeczywistoĂci z perspektywy jednego podmiotu, który podejmuje decyzje.
A jest nim co do zasady wïadza pañstwowa, publiczna, tradycyjny government. UwzglÚdniane jest wprawdzie takĝe jego otoczenie, ale caïy system decydowania jest postrzegany
jako ukïad hierarchiczny, stabilny i zamkniÚty. Jest to ujÚcie bardzo racjonalistyczne, bo
racjonalne wydajÈ siÚ przesïanki dziaïania, w tym przede wszystkim obiektywna wiedza
— jak w koncepcji evidence-based policy, czyli polityki publicznej opartej na dowodach

122

Forum

ibfaktach. W drugi paradygmat — sceniczny — wpisujÈ siÚ póěniejsze koncepcje, przewaĝnie behawioralne, zwiÈzane m.in. z teoriÈ wyboru spoïecznego, uwzglÚdniajÈce znacznie
wiÚkszy pluralizm podmiotów, decydentów, aktorów operujÈcych w przestrzeni publicznej
i w zwiÈzku z tym takĝe duĝo wiÚkszÈ ich interaktywnoĂÊ. ObfitujÈca w emocje, rozmaite
puïapki psychologiczne i inne czynniki pozarozumowe gra, rozgrywki o rozmaite stawki
wokóï zbiorowego zarzÈdzania zasobami i dobrami publicznymi — to esencja procesu
tworzenia polityki publicznej w tymĝe ujÚciu. W efekcie jest ona tu postrzegana jako
aktywnoĂÊ o ograniczonej racjonalnoĂci, bliska sytuacjom opisywanym m.in. jako „dylemat
wiÚěnia” czy „tragedia wspólnego pastwiska”.
Jaka jest z kolei istota tej polityki w paradygmacie sieciowym, postmodernistycznym?
Jeszcze bardziej zaawansowana policentrycznoĂÊ, gdzie do sformalizowanych aktorów
publicznych ĝwawo doïÈczajÈ inni interesariusze — ze Ăwiata rynkowego, z trzeciego
sektora. Mamy tu wiÚc w istocie wielosektorowÈ politykÚ publicznÈ, a z drugiej strony
wielopoziomowe rzÈdzenie (multi-level governance), czyli rosnÈcy wpïyw europeizacji ibglobalizacji „od góry” oraz lokalizacji, regionalizacji „od doïu”, czego wyrazem sÈ choÊby
wpïywowe polityki unijne czy nabierajÈca ostatnio na znaczeniu polityka miejska jako
coraz istotniejsze wymiary wspóïczesnej polityki publicznej. Wskutek owego rozproszenia,
ale nie tylko z tego powodu, staje siÚ ona w sumie duĝo bardziej ĝywioïowa, chaotyczna,
anarchiczna, wrÚcz przypadkowa i nieprzewidywalna. Warto dodaÊ, ĝe na owÈ zïoĝonÈ
pajÚczynÚ skïada siÚ nie tylko skomplikowana sieÊ instytucjonalna, ale i komunikacyjna,
jÚzykowa (dominujÈca wbdyskursie siatka pojÚciowa), takĝe internetowa (cyberprzestrzeñ),
bo media spoïecznoĂciowe majÈ, jak wiadomo, coraz wiÚcej do powiedzenia równieĝ
wbpolityce publicznej. Ta sieÊ jest wszÚdzie i pañstwo-pajÈk — kontynuujÈc tÚ metaforÚ
— moĝe siedzieÊ w Ărodku pajÚczyny ibzarzÈdzaÊ niÈ z Centrum, ale bywa teĝ, ĝe wÚdruje
po niej i wiÈĝe pojedyncze nici we wzory, ceruje powstajÈce dziury albo próbuje — czÚsto
bezradnie i bezskutecznie — jakoĂ ogarnÈÊ, opanowaÊ kluczowe wÚzïy komunikacyjne
ibsploty owej struktury.
W kaĝdym z trzech wymienionych paradygmatów mieszczÈ siÚ liczne, wystÚpujÈce
wbliteraturze przedmiotu bardziej szczegóïowe konceptualizacje i ujÚcia teoretyczno-metodologiczne. Np. do trzeciego, sieciowego nurtu moĝna by z powodzeniem zaliczyÊ tzw.
teorie strumieniowe (np. John Kingdon) lub model „kosza na Ămieci” (garbage can model),
akcentujÈce ĝywioïowÈ dynamikÚ i chaotycznoĂÊ procesu ksztaïtowania polityki publicznej.
Bohdan Kaczmarek
Chciaïbym odnieĂÊ siÚ, bardzo ogólnie, do obecnych w wypowiedziach moich przedmówców typologii paradygmatów w nauce o polityce publicznej. Moim zdaniem, trzeba krytycznie spojrzeÊ na te róĝne podziaïy paradygmatyczne, które sÈ lansowane w mainstreamie naukowym i istniejÈ jako pewne oczywistoĂci. Ideologiczny charakter majÈ nie tylko
okreĂlone paradygmaty, ale i typologie paradygmatów. Na przykïad to, czego mi brakuje
ibo czym przy róĝnych okazjach wspominam, to wyparcie paradygmatu krytycznego. To jest
wyparcie nazwanej wprost dialektyki jako metody badawczej. Nie ma poznania naukowego
bez krytyki rzeczywistoĂci, bez kluczowego sceptycyzmu, bez zdolnoĂci do rewizji tego, co
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jest rezultatem ideologicznej hegemonii, struktur przemocy symbolicznej, itd., itd. PowinniĂmy zadawaÊ sobie pytania, jakÈ rolÚ odgrywa dana dyscyplina naukowa w reprodukcji
systemów spoïeczno-ekonomicznych, jakÈ rolÚ odgrywajÈ pewne mainstreamy naukowe,
paradygmaty naukowe, czyim interesom tak naprawdÚ nauka sïuĝy. Nauka teĝ jest mechanizmem reprodukcji stosunków wïadzy, dominacji, wyzysku, struktur eksploatatorskich
znanych w dotychczasowych spoïeczeñstwach.
I jeszcze jedno zagadnienie. Naleĝy patrzeÊ na politykÚ publicznÈ z perspektywy róĝnych podmiotów. I nie tylko tych bezpoĂrednich podmiotów wïadzy, lecz tego, co niektórzy
nazywajÈ ostatecznymi podmiotami polityki. Rozumianymi nie w takim realistycznym,
socjologiczno-realistycznym sensie, ale takĝe w sensie funkcjonalnym. Kto jest beneficjentem wbtym sensie, ĝe jego interesy sÈ reprodukowane przez okreĂlone polityki? Wbtym
kontekĂcie moĝna teĝ mówiÊ o interesariuszu, ale nie w takim znaczeniu jak np. w nauce
obzarzÈdzaniu, lecz jako o tym, którego interesy sÈ realizowane w danym systemie. Interesy
rozumiane obiektywnie, nie jako jego preferencje i wartoĂci. I wtedy mamy podziaï wysubtelniony, bo wtedy mamy interesariusza, jako tego obiektywnego beneficjenta danego
systemu, danej polityki. Mamy podmiot, wtedy, kiedy interesariusz zdaje sobie sprawÚ,
ĝe ma swoje odrÚbne interesy i próbuje je artykuïowaÊ, i mamy aktora, to jest podmiot,
który wchodzi na scenÚ ibzaczyna grÚ o realizacjÚ ich interesów. Tu nie ma automatyzmu
— nie kaĝdy interesariusz jest podmiotem polityki, a nie kaĝdy podmiot jej aktorem. Te
rozróĝnienia sÈ waĝne z punktu widzenia ustalenia przedmiotu badañ, takĝe w nauce
obpolityce publicznej.
Maria Theiss
NawiÈzujÈc do bardzo inspirujÈcego wystÈpienia pana profesora Anioïa, chciaïam zapytaÊ, czy nie sÈdzi Pan Profesor, ĝe te metafory i tÚ typologiÚ moĝna zastosowaÊ takĝe do
polityki spoïecznej. Na czym, w takim razie, polegaïaby róĝnica miÚdzy tymi dyscyplinami?
Wracam teĝ do pytania, które w istocie byïo punktem wyjĂcia naszej dyskusji: jeĂli osoba,
doktorant/doktorantka pisze pracÚ z polityki spoïecznej albo nauki o polityce publicznej,
to na czym ma polegaÊ róĝnica metodologiczna czy róĝnica w perspektywie badawczej? Co
jest, zdaniem Pana Profesora, wyróĝnikiem nauki o polityce publicznej? TrochÚ mówiï Pan,
jeĂli dobrze zrozumiaïam, ĝe ta dyscyplina ma gwarantowaÊ zwiÈzek polityki spoïecznej
zbrefleksjÈ politologicznÈ, ale wydaje mi siÚ, ĝe jednak to zaïoĝenie opiera siÚ na pewnym
niedocenianiu polityki spoïecznej. Wydaje mi siÚ bowiem, ĝe w zachodnich czasopismach
naukowych w tej chwili polityka spoïeczna jest bardzo politologicznie postrzegana. Bardziej niĝ diagnoza kwestii spoïecznej czy poziomu bezrobocia w róĝnych regionach badaczy
interesuje to, skÈd siÚ biorÈ róĝne rozwiÈzania, jakie majÈ znaczenie politologiczne, jakie
majÈ konsekwencje, jakie sÈ przyczyny zmiany. Nie wiem, czy w Polsce, nobilitujÈc naukÚ
o polityce publicznej, nie deprecjonujemy polityki spoïecznej.
Wïodzimierz Anioï
Najogólniej mówiÈc, ja bym widziaï naukÚ o polityce spoïecznej w ramach szerszych nauk
o polityce publicznej, bo tam, zresztÈ zgodnie ze specyfikacjÈ zaproponowanÈ przez profe-
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sora Jerzego Woěnickiego3, mieszczÈ siÚ — jako gïówne dziedziny przedmiotu zainteresowañ nowej dyscypliny — nastÚpujÈce polityki: spoïeczna, ekonomiczna, spraw wewnÚtrznych i zagranicznych oraz rozwoju spoïeczeñstwa wiedzy. Tak to moĝna z grubsza podzieliÊ.
WiÚc jeĝeli Pani pyta o specyfikÚ, ewentualnÈ odrÚbnoĂÊ metod czy ujÚÊ teoretycznych, to
ja nie widzÚ tutaj jakiejĂ wyïÈcznoĂci, sporu, kolizji. Nauka o polityce spoïecznej powinna
dalej funkcjonowaÊ, takĝe w dialogu z tradycyjnÈ politologiÈ. Moim zdaniem, powoïanie
nauk o polityce publicznej nie znosi racji bytu ani nie ogranicza rozwoju starszych dyscyplin. Tak jak te same metody i podejĂcia teoretyczne moĝna stosowaÊ w analizie wiÚkszoĂci,
jeĂli nie wszystkich dziedzin polityki publicznej, tak teĝ warto, aby róĝne dziedziny wiedzy
o polityce wymieniaïy siÚ swoim narzÚdziami i inspirowaïy siÚ nawzajem. Ja bym sztywnych
delimitacji nie przeprowadzaï, nie budowaï zbÚdnych murów, lecz raczej mosty. Wszyscy
siÚ pomieĂcimy w jednym domu nauk spoïecznych ze swoimi mieszkaniami, ekumenicznie
bym myĂlaï o wspóïdziaïaniu róĝnych subdyscyplin i punktów widzenia.
Maria Theiss
To moĝe, jeĂli moĝna, ja inaczej zadam pytanie. Czy bÚdzie róĝnica miÚdzy badaczem
sïuĝby zdrowia, który uwaĝa siÚ za polityka spoïecznego, naukowca zajmujÈcego siÚ politykÈ spoïecznÈ, i badaczem, który mówi o sobie, ĝe zajmuje siÚ naukÈ o polityce publicznej? Czy oni w zasadzie robiÈ to samo, tak samo czy róĝnie?
Wïodzimierz Anioï
Bardzo podobnie, choÊ w szczegóïach to zaleĝy od zakresu zainteresowañ, od miejsca
zainstalowania owego „reflektora”, o którym wczeĂniej mówiïem. Bo mogÈ byÊ jeszcze,
zbjednej strony, teoretycy nauki o polityce publicznej i oni nie wnikajÈ zanadto w empiriÚ,
nie diagnozujÈ problemów rozwiÈzywanych przez polityków, tylko zajmujÈ siÚ bardziej
ogólnymi kwestiami, np. uniwersalnymi mechanizmami procesu podejmowania decyzji,
jego poszczególnymi fazami, jak tworzenie agendy czy ewaluacja ex post. Natomiast zbdrugiej strony mogÈ byÊ specjaliĂci od wybranych dziedzin polityk publicznych. Nie widzÚ tu
ĝadnego konfliktu ani potrzeby wytyczania nieprzekraczalnych granic miÚdzy badaczami
pokrewnych dyscyplin.
Barbara Szatur-Jaworska
Specyfika teoretyczno-metodologiczna nauk o polityce publicznej nie jest zatem oczywista. Czy to jednak oznacza, ĝe kaĝde dowolne badanie polityki publicznej mieĂci siÚ w tej
dyscyplinie?
Ryszard Szarfenberg
Nauki o polityce publicznej zawierajÈ zestaw pojÚÊ, teorii i podejĂÊ dalece wykraczajÈcych poza model stadialny inspirowany koncepcjÈ procesu decyzyjnego. Jest juĝ wiele
3

J. Woěnicki, Nowa dyscyplina — „nauki o polityce publicznej” usytuowana w dziedzinie nauk
spoïecznych, Nauka nr 1/2012, s. 133–151.
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badañ inspirowanych tymi teoriami. JeĂli ktoĂ w swojej pracy naukowej do tego dorobku
nie nawiÈzuje, to tym samym trudno stwierdziÊ, czy prowadzi badania w obszarze nauk
o polityce publicznej. OczywiĂcie innowacje teoretyczne sÈ moĝliwe. Jednak wiÚkszoĂÊ
naukowców, magistranci i doktoranci muszÈ siÚ oprzeÊ na tym, co juĝ wymyĂlono i stosowano w przeszïoĂci. StÈd waĝne jest opisywanie pojÚÊ, teorii i kluczowych badañ oraz ich
rozwoju, gdyĝ to decyduje o toĝsamoĂci dyscypliny i pomaga podporzÈdkowaÊ jej badania.
Barbara Szatur-Jaworska
Jak wynika z naszej dyskusji, nie chcemy odrzucaÊ tego dorobku, o którym mówi profesor
Szarfenberg, ale chcemy go potraktowaÊ jako zasób, który moĝe wzbogaciÊ nasze badania polityki spoïecznej. To wïÈczanie nie moĝe byÊ jednak prostym kopiowaniem teorii
ibzaïoĝeñ badawczych. Uczestnicy naszej dyskusji zwracali uwagÚ na polityczny i kulturowy
kontekst powstawania nauki i z pewnoĂciÈ potrzebna jest refleksja nad tym kontekstem
i kaĝdorazowa odpowiedě na pytanie o trafnoĂÊ teorii i metod wypracowanych w innym
miejscu i czasie oraz refleksja nad aksjologicznym czy jak mówili koledzy — ideologicznym
— tïem i wyděwiÚkiem koncepcji naukowych. To jest oczywiĂcie skomplikowane ibczasochïonne zadanie. ChoÊ moĝe ktoĂ podejmie siÚ przeprowadzenia takiej dyskusji na temat
wybranych koncepcji teoretyczno-metodologicznych nauk o polityce publicznej.
Moĝemy jednak, moim zdaniem, dziÚki naszej dyskusji wykonaÊ zadanie nieco ïatwiejsze, tym bardziej ĝe bÚdzie to tylko stworzenie zarysu. MyĂlÚ o sformuïowaniu odpowiedzi na pytanie o specyfikÚ nauk o polityce publicznej, którÈ okreĂlamy my, jako politycy
spoïeczni — promotorzy i recenzenci prac dyplomowych, doktorskich, a niedïugo i habilitacyjnych w zakresie tej dyscypliny. SÈdzÚ, ĝe z naszej dyskusji wynika pewien zestaw
cech tej dyscypliny, który moĝe byÊ punktem odniesienia, gdy zadajemy sobie pytanie,
czy dany projekt badawczy, dane dzieïo naukowe mieszczÈ siÚ w jej ramach. Katalog ten
zawieraïby szeĂÊ pozycji. Po pierwsze, wielodyscyplinarnoĂÊ badañ. Po drugie, moĝliwoĂÊ
wyboru miÚdzy róĝnymi paradygmatami. Po trzecie, eksponowanie podejĂcia dynamicznego, procesualnego do przedmiotu badania (proces ten moĝe, ale nie musi, przebiegaÊ
wedïug modelu liniowego). Po czwarte, kontekstowe podejĂcie do przedmiotu badania,
oznaczajÈce uwzglÚdnianie uwarunkowañ kulturowych, politycznych, aksjologicznych,
demograficznych, gospodarczych i spoïecznych. Przy czym „czysta” polityka (politics)
wbanalizach jej zwiÈzków z politykÈ publicznÈ moĝe byÊ traktowana i jako zmienna niezaleĝna, i jako zmienna zaleĝna. Po piÈte, prowadzenie analiz na róĝnych poziomach
— od poziomu mikro (zachowania i wartoĂci ludzi), przez mezo (instytucje, Ărodowiska
lokalne), do makro (pañstwa, instytucje i relacje miÚdzy- i ponadnarodowe). Po szóste,
ïÈczenie perspektywy prakseologicznej (pytañ dotyczÈcych sprawnoĂci dziaïania, skutecznoĂci wbosiÈganiu celów itd.) z perspektywÈ aksjologiczno-politologicznÈ (identyfikowanie
wartoĂci i interesów, którym sïuĝy polityka publiczna, ocenianie jej roli w budowaniu
demokratycznego ïadu spoïecznego itd.).
Ta charakterystyka nauk o polityce publicznej jest, oczywiĂcie, propozycjÈ, która moĝe
stanowiÊ punkt wyjĂcia do dalszych dyskusji.
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DziÚkujÚ wszystkim za wypowiedzi i zachÚcam do przygotowania artykuïów, które
opublikujemy w naszej wspólnej ksiÈĝce pod koniec 2017 roku.
Uczestnicy dyskusji
Prof. dr hab. Wïodzimierz Anioï — Instytut Polityki Spoïecznej WNPiSM UW, zainteresowania badawcze: miÚdzynarodowa polityka spoïeczna, integracjabeuropejska, globalizacja,
procesy migracyjne, skandynawskie welfarebstates.
Dr Bohdan Kaczmarek — Instytut Nauk Politycznych WNPiSM UW, zainteresowania
badawcze: socjologia i teoria polityki, socjologia i teoria organizacji, teoria rozwoju spoïecznego, refleksja metaparadygmatyczna w naukach spoïecznych, perspektywa krytyczna
w badaniach polityki.
Prof. dr hab. Mirosïaw Karwat — Instytut Nauk Politycznych WNPiSM UW, zainteresowania badawcze: teoria polityki, metodologiczne problemy teorii polityki, teoria uczestnictwa (partycypacji), socjotechnika, mechanizm i repertuar manipulacji, wzorce i style
kultury politycznej, patologie polityki.
Prof. dr hab. Tadeusz Klementewicz — Instytut Nauk Politycznych WNPiSM UW, zainteresowania badawcze: metodologia nauki o polityce, wspóïczesne teorie politologiczne,
filozofia polityki, paradygmatyczna struktura wspóïczesnej nauki o polityce, wybrane procedury analizy politologicznej.
Dr Anna Kurowska — Instytut Polityki Spoïecznej WNPiSM UW, zainteresowania
badawcze: polityka rodzinna, polityka godzenia ĝycia zawodowego z rodzinnym, capability
approach, wskaěniki spoïeczne, metody iloĂciowe w badaniach polityki spoïecznej.
Dr Tomasz Mering — Instytut Polityki Spoïecznej WNPiSM UW, zainteresowania badawcze: polityka spoïeczna Unii Europejskiej, miÚdzynarodowa porównawcza polityka spoïeczna, polityka rynku pracy.
Prof. dr hab. Jolanta Supiñska — Instytut Polityki Spoïecznej WNPiSM UW, zainteresowania badawcze: teoria polityki spoïecznej, bioetyka.
Dr hab. prof. UW Ryszard Szarfenberg — Instytut Polityki Spoïecznej WNPiSM UW,
zainteresowania badawcze: pañstwo opiekuñcze, polityka spoïeczna, pomoc spoïeczna,
ubóstwo, ewaluacja.
Dr hab. prof. UW Barbara Szatur-Jaworska — Instytut Polityki Spoïecznej WNPiSM
UW, zainteresowania badawcze: gerontologia spoïeczna, metodologia badañ spoïecznych,
kwestie spoïeczne, praca socjalna i sïuĝby spoïeczne.
Dr Maria Theiss — Instytut Polityki Spoïecznej WNPiSM UW, zainteresowania badawcze:
lokalna polityka spoïeczna, problematyka obywatelstwa spoïecznego i kapitaïu spoïecznego.
Opracowanie dyskusji
B. Szatur-Jaworska

