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Wp yw warto!ci na rozumienie poj"cia demokracji
Katarzyna Ja!ko # Ma gorzata Kossowska
Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagiello!ski

Prezentowane badania mia y na celu opisanie sposobów postrzegania i rozumienia zjawiska demokracji
przez Polaków – zaanga$owanych i niezaanga$owanych politycznie, studentów i osoby doros e. Dodatkowo
postawiono pytanie o rol", jak% w rozumieniu poj"cia demokracji odgrywaj% warto!ci, deÞniowane jako najbardziej abstrakcyjnie sformu owane ludzkie potrzeby i motywy. Pierwsze badanie, maj%ce charakter eksploracyjny, umo$liwi o ustalenie zawarto!ci tre!ciowej ró$nych wyobra$e& o demokracji. ZidentyÞkowano
trzy sposoby rozumienia demokracji: demokracja jako pa&stwo prawa, demokracja jako pa&stwo opieku&cze i demokracja jako silne pa&stwo narodowe. W badaniu tym poddano tak$e analizie zwi%zek tych
wyobra$e& z warto!ciami. Badanie drugie mia o zweryÞkowa' hipotez" o silniejszym zwi%zku warto!ci i okre!lonych sposobów rozumienia demokracji w przypadku osób aktywnie dzia aj%cych w polityce
w porównaniu z osobami niepodejmuj%cymi aktywno!ci w tym zakresie.
S owa kluczowe: wiedza polityczna, poj"cie demokracji, warto!ci

Wprowadzenie
Klasyczna, deliberatywna, konstytucyjna, proceduralna,
radykalna, elitarna, feministyczna… to tylko kilka z pi"'dziesi"ciu czterech okre!le&, które w ramach teorii polityki by y lub nadal s% %czone z demokracj% (zob. Dryzek,
2004). Demokracja jawi si" bowiem jako zjawisko niejednoznaczne, z o$one i wieloaspektowe (Reykowski,
1993). Z psychologicznego punktu widzenia szczególnie
interesuj%ce jest, jak zjawisko to postrzegaj% przeci"tni
uczestnicy demokratycznego systemu politycznego. Co
dla nich oznacza poj"cie demokracji? W niniejszym artykule skoncentrowano si" na sposobach rozumienia przez
Polaków systemu demokratycznego. Analizie poddano
tak$e zwi%zek postrzegania demokracji z systemem warto!ci, którymi obywatele kieruj% si" w $yciu. Mamy nadziej", $e te analizy pozwol% przybli$y' psychologiczny
mechanizm le$%cy u pod o$a indywidualnych wyborów
i zachowa& umo$liwiaj%cych wprowadzanie i przestrzeganie zasad demokracji w $yciu spo ecznym.
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SpecyÞka reprezentacji umys owych z o!onych
zjawisk politycznych, w tym zjawiska demokracji
Demokracja jest przyk adem szerszej klasy zjawisk politycznych, które, podobnie jak inne spo eczne fenomeny,
odzwierciedlane s% w ludzkim umy!le w postaci s%dów,
reprezentacji oraz teorii (Murphy i Medin, 1985). Warto
podkre!li' dystynktywne cechy, które odró$niaj% poj"cia
polityczne od reprezentacji innych, bezpo!rednio dost"pnych zjawisk !wiata spo ecznego, a stanowi% o specyÞce
poznania i wiedzy politycznej. Nale$y do nich wybiórcze konstruowanie rzeczywisto!ci politycznej, b"d%ce
wynikiem zarówno dzia ania czynników poznawczych,
jak i motywacyjnych, co pokazuj% mi"dzy innymi badania nad integracyjn% z o$ono!ci% my!lenia politycznego
(Tetlock, 1986). Czynniki poznawcze decyduj% o pewnych deÞcytach w przetwarzaniu i gromadzeniu informacji politycznych – deÞcytach wynikaj%cych z du$ych
wymaga&, jakie przed ludzkim umys em stawiaj% zjawiska z obszaru polityki (Reykowski, 1993). Co wi"cej, poj"cia s u$%ce do ich opisu maj% cz"sto charakter z o$ony
i abstrakcyjny, a ludzie dysponuj% ograniczonymi mo$liwo!ciami przetwarzania takich informacji, operowania
nimi i ich zapami"tywania. Granice tych poj"' s% p ynne i interindywidualnie zmienne (Skar$y&ska, 2005a).
Analiza struktury wewn"trznej reprezentacji umys owej
terminów politycznych wykaza a, $e w du$ej mierze maj%
one charakter prototypowy, charakteryzuje je brak jasno
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ustalonych granic, du$a rola cech niedeÞnicyjnych: zbyt
w%skich lub zbyt szerokich (Polkowska, Potocka-Hoser
i Kurcz, 1992).
Dodatkowo, w przypadku cz"!ci wyra*nie ukszta towanych poj"' wykazano ich silne powi%zanie z afektem
(zob. Mandrosz, 2002) oraz to, i$ s% one obarczone du$ym adunkiem ideologicznym (Jost, 2006; Sears i Henry, 2003). Poj"cia te s% wi"c nie tylko reprezentacjami
empirycznej rzeczywisto!ci, ale tak$e zawieraj% w sobie
postulaty normatywne, które niezwykle trudno ulegaj%
zmianom (Reykowski, 2002). W mniejszym stopniu s%
one podatne na konfrontacj" z rzeczywisto!ci%, poniewa$
odnosz% si" nie tylko do tego, „jak jest”, ale obejmuj%
tak$e przekonania o tym, „jak powinno by'”. Niektórzy
badacze wskazuj% tak$e na motywacyjne podstawy utrzymywania okre!lonych s%dów i wyobra$e& o !wiecie politycznym, wskazuj%c na ich silne powi%zanie z celami
i motywami jednostki (np. Jost, Glaser, Kruglanski i Sulloway, 2003).
Uproszczony i warto!ciuj%cy charakter poj"', s%dów
i naiwnych teorii politycznych nasila si" w przypadku
ma ej wiedzy na temat zjawisk politycznych, nik ego do!wiadczenia w pos ugiwaniu si" poj"ciami politycznymi
oraz silnego zaanga$owania w kwesti" lub spór polityczny (Reykowski, 2002). Takie cechy maj% tak$e wyobra$enia na temat demokracji.
Jak ludzie rozumiej" poj#cie demokracji
Akceptacja lub odrzucenie ustroju demokratycznego
zaczyna si" w momencie, w którym uto$samiany jest on
z okre!lonym zestawem zasad i warto!ci, podczas gdy
negowane s% jego zwi%zki z innymi zasadami. Wed ug
Sartoriego (1998, s. 16) „(…) do lat czterdziestych ludzie
wiedzieli, czym jest demokracja, i albo im si" podobaa, albo j% odrzucali. Od tamtej pory wszyscy g osimy,
$e podoba nam si" demokracja, ale przestali!my zgadza'
si", czym ona jest. +yjemy wi"c, co charakterystyczne,
w epoce zam"tu w demokracji”.
Mówi%c o sporach doktrynalnych wokó poj"cia demokracji, badacze maj% zwykle na my!li odmienne koncepcje tego systemu, k ad%ce w ró$nym stopniu nacisk
na kszta tuj%ce go zasady (Miklaszewska, 2002). „Zam"t
w demokracji” dotyczy jednak tak$e przeci"tnych obywateli, którzy ten sam termin mog% rozmaicie interpretowa'. Z bada& wynika, $e wiedza i sposób widzenia !wiata
spo ecznego stanowi% u$yteczn% wskazówk" na drodze
do zrozumienia ocen, jakie wystawiaj% systemowi spoecznemu obywatele oraz sposobów, jakimi w nim dziaaj% (zob. Kossowska, 2005; Lachowicz-Tabaczek, 2004).
Wydaje si" wi"c, $e sposób pojmowania demokracji jest
jednym z czynników odpowiadaj%cych za stopie& akcep-

tacji systemu, w którym obywatele funkcjonuj%, oraz za
konkretne podejmowane przez nich dzia ania.
W literaturze mo$na wskaza' kilka bada& po!wi"conych temu zjawisku. Warto jednak zaznaczy', $e prace
te s% nieliczne, wyrastaj% z ró$nego zaplecza teoretycznego, prowadzone s% te$ przy wykorzystaniu ró$nych
metodologii. Dobrym przyk adem s% analizy rozumienia
poj"cia demokracji zaproponowane w ramach mi"dzynarodowych bada& nad edukacj% obywatelsk% (Husfeldt
i Nikolova, 2003). W badaniach tych m odzie$ i studenci mieli okre!li', w jakim stopniu ró$ne aspekty $ycia spo eczno-politycznego pozytywnie lub negatywnie
wp ywaj% na demokracj". Analiza odpowiedzi ujawni a
trzyczynnikow% struktur" wyobra$e& na temat demokracji. Pierwszy z czynników odnosi si" do praw i wolno!ci indywidualnych. Drugi obejmowa charakterystyki
ograniczonej w adzy i instytucjonalnych zabezpiecze&
demokracji. Trzeci wi%za si" z zagro$eniami dla systemu
demokratycznego. Warto zauwa$y', $e w przytoczonym
badaniu osoby mia y oceni' skutki okre!lonych dzia a&
czy zjawisk spo ecznych dla demokracji, a nie – jak to
ostatecznie zinterpretowano – wskaza' deÞnicyjne charakterystyki demokracji. W kontek!cie badania poj"cia
demokracji stanowi to powa$ne ograniczenie (Husfeldt
i Nikolova, 2003).
Kilka bada& nad potocznym rozumieniem poj"cia demokracji przeprowadzono tak$e w ramach nurtu spo ecznych reprezentacji. W tym uj"ciu reprezentacje zjawisk
spo ecznych s% kolektywnymi znaczeniami tworzonymi
w procesie spo ecznej interakcji (zob. Trutkowski, 2000).
Opisuj% rzeczywisto!' spo eczn%, umo$liwiaj%c tym
samym jednostkom orientacj" w !wiecie spo ecznym.
Pe ni% jednocze!nie funkcj" komunikacyjn%, dostarczaj%c wspólny kod, w którym jednostki si" porozumiewaj%.
W tym nurcie spo ecznego konstruktywizmu, si"gaj%cym prac Moscoviciego (1963, za: Trutkowski, 2000) na
uwag" zas uguj% analizy Markovej, Moodie i Plichtovej
(1995, za: Wagner, Duveen, Farr, Jovchelovitch, Lorenzi-Cioldi, Markova i Rose, 1999) po!wi"cone badaniu
ró$nic w rozumieniu poj"cia demokracji w Szkocji i S owacji oraz badania Magioglou (2003) przeprowadzone
w!ród m odych Greków.
Tradycja badawcza, koncentruj%ca si" na ponadjednostkowych fenomenach, jest jednak odmienna od przyj"tej
w tym badaniu psychologicznej perspektywy spo ecznego
poznania. Dla nas bowiem punktem wyj!cia do formu owania oczekiwa& s% ustalenia poczynione na gruncie polskim przez Reykowskiego i zespó (1995). Szczegó owa
analiza wskazywanych przez uczestników badania cech
charakteryzuj%cych demokracj" ujawni a obecno!'
dwóch podstawowych wzorców my!lenia o demokracji:
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standardu wolno!ci i standardu opieku&czo!ci. Standard
wolno!ci skupiony by wokó warto!ci i instytucji demokratycznych. Osoby podzielaj%ce to poj"cie demokracji
wi%za y j% z takimi okre!leniami jak równo!' praw, brak
cenzury, rz%dy wi"kszo!ci, ale tak$e poszanowanie praw
mniejszo!ci. W obr"bie tego uj"cia uda o si" wyró$ni'
w!ród badanych dwie podgrupy. Dla jednej z nich demokracja wi%za a si" przede wszystkim z instytucjonaln% interpretacj% demokracji. Drugiej grupie demokracja jawi a
si" jako system, który realizuje pewien zestaw warto!ci
i to one w a!nie stanowi% o tym, czy system jest demokratyczny, czy nie. Drugi ogólny wzór demokracji, zidentyÞkowany przez badaczy, zosta okre!lony jako wzór opieku&czo!ci. Ta socjalna interpretacja %czy a demokracj"
z zapewnieniem obywatelom bezpiecze&stwa, dobrych
warunków $ycia i rozwi%zaniem problemów ubo$szych
cz onków spo ecze&stwa.
Przytaczane badania prowadzono w pierwszych latach
funkcjonowania systemu demokratycznego w Polsce.
Interesuj%ce wydaje si" wi"c pytanie, czy d u$sza „praktyka” funkcjonowania w systemie demokratycznym, któr% nabyli jego uczestnicy od czasu opisanego badania,
wp yn" a na bardziej adekwatne i zarazem powszechne
rozumienie poj"cia demokracji. St%d ponowne zapytanie
Polaków, czym jest demokracja, wydaje si" ca kowicie
uzasadnione.
Wyobra!enia o demokracji a wyznawane warto$ci
Demokracja jest z o$onym i wielowymiarowym zjawiskiem, a jego percepcja nie obejmuje wszystkich charakterystyk i dymensji obiektywnie mu przypisywanych. Dla
postrzegaj%cego niektóre z wymiarów deÞnicyjnych s%
bardziej dost"pne i z wi"ksz% atwo!ci% reprezentowane
w umy!le ni$ inne (Skar$y&ska, 1995). Interpretuj%c uzyskane wyniki, Reykowski (1995) podkre!la rol" ukrytych
za o$e&, które decyduj% o tym, jakie elementy, okre!lenia
czy w a!ciwo!ci systemu s% w %czane w ogólny schemat
demokracji, który jednostka posiada. Na selektywno!'
postrzegania i zapami"tywania elementów rzeczywisto!ci spo ecznej ma wp yw ich relatywna wa$no!' dla jednostki (Lavine, Borgida i Sullivan, 2000). Sprawia ona,
$e okre!lone fragmenty !wiata staj% si" bardziej znacz%ce
i wyraziste, przez co atwiej zauwa$ane i lepiej zapami"tywane (Kunda, 1990).
Jedn% z wa$nych zmiennych opisuj%cych subiektywne znaczenie obiektywnych danych s% postawy. Zwi%zki
pomi"dzy postawami a posiadanym obrazem demokracji analizowa a w swoich badaniach Jakubowska (1995,
1999). Bada a ona mi"dzy innymi poparcie dla komunikatów politycznych opisuj%cych okre!lone rodzaje systemów politycznych. By y to: ad liberalno-kapitalistyczny,

245

ad instytucji demokratycznych, ad narodowokatolicki,
ad opieku&czy oraz ad silnego prawa. Celem badania by a odpowied* na pytanie, czy osoby ró$ni%ce si"
w rozumieniu poj"cia demokracji wykazuj% tak$e ró$ne
preferencje polityczne w zakresie idealnych systemów
spo eczno-politycznych. Okaza o si", $e okre!lone sposoby rozumienia demokracji %czy y si" z poparciem dla
odpowiadaj%cych im porz%dków spo ecznych.
Innymi czynnikami motywacyjnymi wartymi uwzgl"dnienia w kontek!cie badania poj"cia demokracji s% warto!ci. Podobnie jak postawy, nios% silny adunek oceniaj%cy,
a jednocze!nie s% bardziej centralnym ni$ postawy konstruktem (Bem, 1970, za: Feldman, 2003a). W wi"kszo!ci
teorii zak ada si", $e warto!ci pe ni% funkcj" motywacyjn%. DeÞniuje si" je jako abstrakcyjne cele, do których jednostki d%$%, a których osi%gni"cie jest *ród em pozytywnych emocji. Warto!ci traktuje si" wi"c jako motywacyjne konstrukty maj%ce posta' ogólnych, ale emocjonalnie
oznakowanych przekona&, które s u$% jako idealne standardy oceny wydarze&, ludzi, dzia a& czy stanów (zob.
Schwartz i Bilsky, 1994). Cele, do których si" odnosz%,
przekraczaj% szczególne sytuacje, s% generalizacjami cz"sto pojawiaj%cych si" d%$e& (Braithwaite, 1998; Schwartz,
2006). Du$y wk ad w rozwój teorii warto!ci wnios y badania prowadzone przez Rokeacha. Podkre!la on, $e
warto!ci nie funkcjonuj% w izolacji, dlatego te$ jego celem by o opisanie uniwersalnej struktury wszystkich najistotniejszych warto!ci kieruj%cych ludzkim dzia aniem
w ró$nych warunkach kulturowych (Rokeach, 1973, za:
Feldman, 2003a). ModyÞkacj" modelu Rokeacha zaproponowali Braithwaite i Law (1985). W tym uj"ciu, podobnie jak w teorii Rokeacha, mo$na podzieli' warto!ci
na ostateczne i instrumentalne. Jednocze!nie rozszerzony
zosta katalog warto!ci spo eczno-politycznych. Analiza
czynnikowa przeprowadzona na tych warto!ciach ujawni a ich dwuczynnikow% struktur". Wymiar bezpiecze&stwa obejmuje szczegó owe warto!ci zwi%zane z akumulacj% i ochron% grupowych zasobów. Wymiar harmonii
odnosi si" mi"dzy innymi do warto!ci wspó pracy, równo!ci i pokoju. W ramach tego modelu oba te wymiary s%
od siebie niezale$ne, uzyskuj%c w badaniach zerowe lub
umiarkowanie pozytywne korelacje (Braithwaite, 1998).
W niniejszych badaniach wykorzysta y!my teori" warto!ci zaproponowan% przez Shaloma Schwartza (Schwartz
i Bilsky, 1994). Teoria ta wyda a nam si" u$yteczna
z kilku powodów. Samo uj"cie warto!ci w tej teorii jest
zgodne z innymi proponowanymi w literaturze, a teoria
zosta a sformu owana na podstawie zakrojonych na szerok% skal" bada& mi"dzykulturowych (zob. Skar$y&ska,
2005a). Schwartz zidentyÞkowa dziesi"' ogólnych i uniwersalnych kategorii warto!ci. Pokaza , $e ludzie w ró$-
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nych !rodowiskach mog% przywi%zywa' ró$n% wag" do
poszczególnych warto!ci, ale wa$ny jest sam fakt identyÞkacji i zrozumienia danego konceptu warto!ci. Badacz
podkre!la tak$e relacyjn% natur" warto!ci, czyli to, $e
mog% one by' spójne lub, wr"cz przeciwnie, pozostawa'
ze sob% w konßikcie. Realizacja jednej warto!ci mo$e
wobec tego poci%ga' za sob% konsekwencje dla innych
warto!ci: mo$e je wspiera' lub sta' na drodze ich realizacji (Schwartz, 2006). Wszystkie kategorie warto!ci zostay opisane na dwóch (prostopad ych) wymiarach. Jeden
z wymiarów opisany jest przez okre!lenia „wspieranie
siebie/przekraczanie siebie, samotranscendencja”. Drugi
wymiar wyznaczaj% warto!ci stymulacji i samokierowania na jednym biegunie oraz bezpiecze&stwa, dostosowania si" i tradycji na drugim. Kra&ce te skojarzono z otwarto!ci% na zmian" oraz konserwatyzmem i nastawieniem
na podtrzymanie status quo (Schwartz, 2006).
Wielokrotnie w badaniach wykazywano zwi%zek sfery warto!ci z postawami i przekonaniami politycznymi (Tetlock, 1986; Henry i Reyna, 2007; Cohrs, Maes,
Kielmann i Moschner, 2007). Wed ug Rokeacha (1973,
za: Feldman, 2003a) ró$nice pomi"dzy g ównymi XX-wiecznymi ideologiami – faszyzmem, socjalizmem, komunizmem i kapitalizmem – mo$na przypisa' ró$nemu
warto!ciowaniu wolno!ci i równo!ci w ramach tych ideologii. Analiza tre!ci wypowiedzi przedstawicieli tych
ruchów politycznych potwierdzi a te hipotezy (Rokeach,
1973, za: Feldman, 2003a). Z kolei Braithwaite (1998)
pokaza a zwi%zki tych orientacji warto!ci z liberalnymi
i konserwatywnymi postawami. Do warto!ci nawi%zano
tak$e w nowej konceptualizacji autorytaryzmu (Feldman,
2003b). Zaproponowano bowiem spojrzenie na postawy
autorytarne jako na wynik przetargu pomi"dzy ch"ci%
zachowania spo ecznego porz%dku a warto!ciowaniem
osobistej autonomii. Relatywna wa$no!' której! z tych
warto!ci decyduje o tym, jak bardzo autorytarne lub,
wr"cz przeciwnie, liberalne przekonania b"d% udzia em
jednostki (Feldman, 2003b).
Warto!ci pozwalaj% tak$e przewidywa' na poziomie
jednostkowych zachowa& i preferencji. Maj% wp yw na
postrzegan% atrakcyjno!' alternatyw w sytuacji wyboru, w której istnieje potencjalny konßikt aksjologiczny
(Feather, 1995). Badanie przeprowadzone przez Schwartza
i wspó pracowników w czasie wyborów do w oskiego parlamentu pokaza y, $e warto!ci by y tak$e dobrym predyktorem zachowa& wyborczych (Caprara, Schwartz, Capanna,
Vecchione i Barbaranelli, 2006). Z kolei mi"dzynarodowe
porównania dokonane przez Durieza i wspó pracowników (Duriez, Van Hiel i Kossowska, 2005) pokaza y rol"
odmiennych warto!ci w kszta towaniu si" przekona& ideologicznych – prawicowego autorytaryzmu i orientacji

na dominacj" spo eczn%, a po!rednio tak$e ich wp yw na
poparcie dla okre!lonych polityk. Spo ecznie podzielane
warto!ci mog% tak$e wywiera' wp yw na poziom rozwoju
ekonomicznego spo ecze&stwa (zob. Skar$y&ska, 2005b).
Przytoczone badania dowodz% zwi%zków pomi"dzy
warto!ciami a postawami i zachowaniami politycznymi.
Zwi%zki pomi"dzy abstrakcyjnymi celami a poznawczymi modelami otaczaj%cej rzeczywisto!ci spo eczno-politycznej nie by y jednak do tej pory szczegó owo eksplorowane. Jednocze!nie wydaje si", $e rola warto!ci jako
„zasad kieruj%cych dzia aniem” powinna ujawni' si"
tak$e na poziomie percepcji, a nie tylko ewaluacji otaczaj%cej rzeczywisto!ci spo eczno-politycznej. Skromnych
dowodów na poparcie tych oczekiwa& dostarcza badanie
Schwartza nad rol% warto!ci uniwersalizmu w postrzeganiu imigrantów (Schwartz, 2007). Nie tylko postawy
wobec imigrantów, ale tak$e sposób deÞniowania ich roli
w spo ecze&stwie by y uzale$nione zarówno od indywidualnych warto!ci uniwersalizmu, jak i od spo ecznie podzielanych warto!ci egalitarnych.
Rola zaanga!owania politycznego a zwi"zek warto$ci
i sposobów rozumienia poj#cia demokracji
Zaanga$owanie polityczne ma znaczenie dla tego, jak
ludzie my!l% o !wiecie spo ecznym (Skar$y&ska, 2002).
St%d uwzgl"dnienie osób aktywnych politycznie w badaniu nad postrzeganiem demokracji i czynnikami na nie
wp ywaj%cymi wydaje si" istotne z dwóch powodów. Po
pierwsze, u osób zaanga$owanych politycznie czynniki
motywacyjne powinny odgrywa' wi"ksz% rol" w determinowaniu sposobu my!lenia politycznego ni$ u osób
niezaanga$owanych. Polityka stanowi bowiem w przypadku tych osób obszar znacz%cy, w obr"bie którego
maj% one w wi"kszym stopniu sprecyzowane pogl%dy
i przekonania ni$ osoby niezaanga$owane politycznie.
Posiadanie skrystalizowanych politycznych postaw mo$e
z kolei wp ywa' na percepcj" !wiata spo ecznego, w tym
tak$e na gromadzenie informacji zgodnych z postawami
(zob. Bohner i Wanke, 2005). Ma to zwi%zek z takimi
procesami poznawczymi, jak selektywno!' uwagi i wybiórcze opracowanie do!wiadcze& i informacji na temat
istotnego obiektu postawy. Na wa$no!' informacji wp yw
maj% z kolei motywy i potrzeby zarówno te bie$%co realizowane i najbardziej dost"pne, jak i te najbardziej trwae i abstrakcyjne, jakimi s% warto!ci (Holbrook, Berent,
Krosnick, Visser i Boninger, 2005).
Warto zauwa$y', $e wi"ksze zaanga$owanie emocjonalne nie musi prowadzi' do wiedzy bardziej z o$onej
i dok adnej. Z regu y prowadzi ono do wyboru bardziej
selektywnych strategii szukania informacji prowadz%cych
do wybiórczego i zniekszta conego obrazu rzeczywisto!ci
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(Lavine, Borgida i Sullivan, 2000). Pokazuj% to tak$e badania nad obrazem !wiata u osób autorytarnych. Na przyk ad Mirels i Dean (2006) prosi y uczestników swoich
bada& o wypowiedzi na temat okre!lonych kwestii spoecznych, takich jak homoseksualizm, równouprawnienie
kobiet, po o$enie gorzej sytuowanych cz onków spo ecze&stwa. Ustalono, $e zgodne z wyznawan% ideologi%
reprezentacje tych zjawisk zwi%zane by y u osób autorytarnych, w porównaniu z nieuautorytarnymi, z niedoszacowaniem, a niekiedy przeszacowaniem pewnych czynników (np. liczby oszukuj%cych przy pobieraniu zasi ku
dla bezrobotnych, liczby kobiet przerywaj%cych zbyt pó*no ci%$" czy homoseksualistów chorych na AIDS).
Badanie osób zaanga$owanych politycznie jest tak$e
wa$ne z praktycznego punktu widzenia. Sposób, w jaki
my!l% one o swojej roli, o funkcjonowaniu demokracji
i warto!ciach, jakie jej przypisuj% oraz motywy ich wyborów wyznaczaj% pole, w jakim dzia aj%. Dominuj%ca
postawa i sposób my!lenia w!ród elit mo$e sta' si" czynnikiem decyduj%cym o powodzeniu lub pora$ce konkretnych rozwi%za& politycznych. Jednym z celów proponowanego badania by o wobec tego sprawdzenie, czy
warto!ci silniej wp ywaj% na reprezentacj" demokracji
w grupie osób zaanga$owanych politycznie w porównaniu z osobami politycznie nieaktywnymi.
Badanie 1
Cel badania
Badanie 1 mia o na celu sprawdzenie, jak doro!li
Polacy rozumiej% poj"cie demokracji i czy zró$nicowanie w tym zakresie zale$y od zró$nicowania w zakresie
wyznawanych warto!ci. Badanie to mia o charakter eksploracyjny, st%d nie postawiono hipotez szczegó owych,
cho' zak adano, i$ przywi%zanie do warto!ci demokratycznych b"dzie zwi%zane z bardziej liberalnym sposobem postrzegania demokracji, opartym na poszanowaniu
praw i wolno!ci obywateli. Z kolei przywi%zanie do warto!ci konserwatywnych powinno wi%za' si" z widzeniem
demokracji jako si owych regulacji zapewniaj%cych poczucie adu spo ecznego i bezpiecze&stwa.
Osoby badane
W badaniu wzi" o udzia 197 osób. Osoby te pochodziy z nast"puj%cych grup:
• 48 badanych to pasa$erowie poci%gu linii Kraków –
– Katowice, poproszeni o wype nienie kwestionariuszy
w trakcie podró$y;
• 66 badanych to rodzice i nauczyciele uczniów szko y
podstawowej i gimnazjum (w Krakowie) poproszeni
o wype nienie kwestionariuszy na zebraniach szkolnych (cz"!' z nich wype ni a ankiety na miejscu, wi"k-
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szo!' wype ni a je w domu i odda a za po!rednictwem
dzieci);
• 83 osoby to pacjenci prywatnego gabinetu rehabilitacji leczniczej oraz Niepublicznego Zak adu Opieki
Zdrowotnej w Krakowie, uczestnicz%c od marca do
kwietnia 2007 roku w programie rehabilitacji. Badani
proszeni byli o wype nienie kwestionariuszy pomi"dzy
kolejnymi wizytami w gabinecie.
Z ostatecznych analiz usuni"to dane 15 osób, które
nie odpowiedzia y na wszystkie pytania w kwestionariuszu. Analizie poddano wyniki 105 kobiet i 77 m"$czyzn.
(rednia wieku wynios a 37,85 lat (SD = 12,59). Z tej próby 97 osób zadeklarowa o wykszta cenie wy$sze, 72 osoby – !rednie, 10 – zawodowe, a 2 osoby – wykszta cenie
na poziomie podstawowym.
Metoda
W badaniu wykorzystano kwestionariusz warto!ci
(PVQ, Schwartz, Melech, Lehmann, Burgess, Harris
i Owens, 2001, w t umaczeniu Zaleskiego, wersja eksperymentalna, test niepublikowany) oraz skal" D Reykowskiego (1995) do badania poj"cia demokracji.
Mierzono tak$e subiektywnie oceniane powodzenie
w $yciu (mierzone na skali od 1 – „zdecydowanie z e” do
5 – „bardzo dobre”), zainteresowanie polityk% (mierzone
na skali od 1 – „bardzo ma e” do 5 – „bardzo du$e”) oraz
preferencje polityczne (na 9-punktowej skali od –4 – „lewica” do 4 – „prawica”). (rednie powodzenie wynios o
3,43 (SD = 0,90). (rednie zainteresowanie polityk% by o
równe 3,09 (SD = 1,16). (rednia preferencji politycznych
wynios a 0,90 (SD = 2,21).
Pomiar warto"ci
Do pomiaru warto!ci wykorzystano skal" PVQ
(Schwartz, Melech, Lehmann, Burgess, Harris i Owens,
2001, w t umaczeniu Zaleskiego, wersja eksperymentalna,
test niepublikowany). Skala ta sk ada si" z 40 twierdze&
opisuj%cych osob". Ka$da z pozycji odnosi si" do jednej
z warto!ci, na przyk ad: Jest dla niego wa#ne, aby by$
niezale#nym. Lubi polega$ na sobie (Samokierowanie);
Chce w pe ni korzysta$ z #ycia. Jest dla niego wa#ne, aby
dobrze si% bawi$ (Hedonizm). Badani okre!lali na skali
od 1 do 6, w jakim stopniu s% podobni do osoby opisanej
w danym twierdzeniu. Poszczególne wska*niki warto!ci
obliczano, sumuj%c oceny pozycji przypisanych poszczególnym wymiarom warto!ci. Wska*nik rzetelno!ci testu
- Cronbacha dla ca ej skali PVQ wyniós 0,85.
Rozumienie demokracji
Do badania poj"cia demokracji wykorzystano skal" autorstwa Reykowskiego (1995). Sk ada si" ona z 54 pozycji, b"d%cych okre!leniami ró$nych form rz%dów i $ycia
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spo ecznego. Osiemna!cie z nich odnosi si" do systemu
demokratycznego, sposobu sprawowania w nim w adzy,
warto!ci demokratycznych oraz potocznych okre!le&
demokracji; 27 pozycji odnosi si" do innych ni$ demokratyczne form w adzy, m.in. w adzy autorytarnej, w adzy realizuj%cej cele narodowe, w adzy dzia aj%cej na
rzecz rozwoju wolnego rynku czy w adzy opieku&czej.
W stosunku do ka$dego okre!lenia badany mia wybra'
jedn% z czterech odpowiedzi: „niezb"dna cecha demokracji”, „bardzo dobrze opisuje demokracj"”, „do!' dobrze
opisuje demokracj"”, „nie dotyczy demokracji”.
Wyniki
Rozumienie demokracji
Wyniki kwestionariusza zosta y poddane eksploracyjnej analizie czynnikowej (EFA) metod% g ównych sk adowych. Stosuj%c test osypiska wyodr"bniono trzy czynniki,
których warto!ci w asne wynosi y odpowiednio 8,04; 6,45
i 6,32. Pierwszy czynnik nazwany zosta „Demokracja

jako pa&stwo opieku&cze”. Pozycje najsilniej aduj%ce ten czynnik to: W adza pomaga ludziom w potrzebie
(0,83), Jest opieka lekarska dla wszystkich (0,77), Chroni
si% emerytów i rencistów (0,75). Demokracja wed ug tego
rozumienia to takie pa&stwo, które jest przyjazne obywatelom, oferuje im ochron", w którym panuje powszechna $yczliwo!'. Pozycje sk adaj%ce si" na drugi czynnik
w wi"kszo!ci odpowiadaj% normatywnemu rozumieniu
demokracji. Zosta on nazwany „Demokracja jako pa&stwo prawa” i obejmuje on mi"dzy innymi demokratyczne
zasady wybierania i sprawowania w adzy, równo!' wobec prawa oraz obecno!' pluralizmu !wiatopogl%dowego
w $yciu publicznym. Pozycje najsilniej aduj%ce ten czynnik to: S&dy s& niezale#ne (0,68), 'ydzi i Ukrai!cy b%d&cy
obywatelami polskimi maj& takie same prawa jak Polacy
(0,66), W adza konsekwentnie przestrzega prawa (0,66).
Trzeci czynnik nazwany zosta „demokracja jako silne
pa&stwo narodowe”. Pozycje tworz%ce ten czynnik odnosz% si" g ównie do obecno!ci tradycji narodowych, religii

Tabela 1.
Wynik eksploracyjnej analizy czynnikowej przeprowadzonej na pozycjach skali D w grupie doros ych Polaków
Pa&stwo Opieku&cze

Pa&stwo Prawa

Silne Pa&stwo
Narodowe

W adza pomaga ludziom w potrzebie.

–0,83

–0,15

–0,03

Jest opieka lekarska dla wszystkich.

–0,77

–0,16

–0,01

Chroni si" emerytów i rencistów.

–0,75

–0,10

–0,11

Chroni si" interesy robotników i ch opów.

–0,74

–0,14

–0,24

Rz%d dba o !rodowisko naturalne.

–0,70

–0,12

–0,23

Ulice s% bezpieczne.

–0,69

–0,27

–0,15

Zosta rozwi%zany problem mieszka&.

–0,68

–0,03

–0,32

Panuje powszechna $yczliwo!'.

–0,68

–0,04

–0,34

Jest dobrobyt.

–0,62

–0,14

–0,13

Politycy, którzy wygrali, licz% si" z przegranymi.

–0,60

–0,34

–0,14

Pa&stwo dba, by ludzie wykszta ceni mieli dobre warunki $ycia.

–0,58

–0,04

–0,34

S%dy s% niezale$ne.

–0,02

–0,68

–0,20

+ydzi i Ukrai&cy b"d%cy obywatelami polskimi maj% takie same
prawa jak Polacy.

–0,02

–0,66

–0,13

W adza konsekwentnie przestrzega prawa.

–0,04

–0,66

–0,09

Sejm nie mo$e narusza' praw jednostki.

–0,18

–0,65

–0,05

Spo ecze&stwo kontroluje w adz".

–0,05

–0,64

–0,06

Jest swoboda tworzenia partii.

–0,01

–0,60

–0,17

S% wolne wybory.

–0,10

–0,60

–0,06

Chroni si" w asno!' prywatn%.

–0,13

–0,58

–0,22

Obywatel jest odpowiedzialny za dobro pa&stwa.

–0,05

–0,54

–0,07

Zagrabiona w asno!' jest zwracana.

–0,28

–0,53

–0,04

Wszyscy maj% jednakowe prawa wyborcze.

–0,32

–0,52

–0,15
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Tabela 1. – cd.
Pa&stwo Opieku&cze

Pa&stwo Prawa

Silne Pa&stwo
Narodowe

Pa&stwo nie wtr%ca si" do $ycia obywateli.

–0,05

–0,52

–0,06

Rozwija si" wolny rynek.

–0,05

–0,51

–0,10

Nie ma cenzury.

–0,37

–0,45

–0,12

Wi"kszo!' liczy si" z mniejszo!ci%.

–0,03

–0,41

–0,06

Policja zwalcza przest"pców, nie martwi%c si" zbytnio o to, czy
dzia a zgodnie z przepisami.

–0,27

–0,10

–0,72

M odzie$ jest wychowana w duchu religijnym.

–0,05

–0,12

–0,67

Polska jest dla Polaków.

–0,38

–0,16

–0,64

Wszystko opiera si" na tradycjach narodowych.

–0,19

–0,04

–0,64

Interes Polski jest wa$niejszy ni$ prawo mi"dzynarodowe.

–0,28

–0,05

–0,62

Ogranicza si" wp ywy cudzoziemców.

–0,00

–0,08

–0,59

Rola zwi%zków zawodowych jest ograniczona.

–0,07

–0,17

–0,56

Nie publikuje si" wypowiedzi, które wi"kszo!' spo ecze&stwa uwa$a
za nies uszne.

–0,04

–0,03

– 0,53

Rz%dz% ludzie, którzy sprawdzili si" w walce przeciw komunizmowi.

–0,28

–0,14

–0,48

Polska przewodzi w!ród innych krajów Europy.

–0,34

–0,14

–0,45

Piel"gnuje si" tradycje Solidarno!ci.

–0,30

–0,12

–0,45

S% takie autorytety w pa&stwie, których si" nie krytykuje.

–0,37

–0,07

–0,44

Dawni komuni!ci nie s% dopuszczani do w adzy.

–0,35

–0,01

–0,42

Rz%d decyduje, a nie dyskutuje.*

–0,06

–0,29

–0,34

Jest bezrobocie.*

–0,07

–0,11

–0,29

Politycy troszcz% si" o dobro spo ecze&stwa.*

–0,43

–0,44

–0,07

W adza realizuje $%dania spo ecze&stwa.*

–0,34

–0,44

–0,12

Nikogo si" nie wywy$sza.*

–0,15

–0,29

–0,15

Ci, którzy maj% przewag", nie mog% narzuca' swojego zdania.*

–0,06

–0,25

–0,27

W adza post"puje zgodnie z naukami Ko!cio a.*

–0,47

–0,06

–0,53

Panuj% warto!ci chrze!cija&skie.*

–0,52

–0,12

–0,55

S% ci%g e k ótnie polityków.*

–0,26

–0,20

–0,26

Popiera si" ludzi przedsi"biorczych.*

–0,39

–0,27

–0,07

W adza ma pos uch.*

–0,19

–0,25

–0,33

Wzrasta przest"pczo!'.*

–0,05

–0,16

–0,33

W adza stara si" przede wszystkim zapewni' porz%dek w pa&stwie.*

–0,38

–0,33

–0,39

Bogac% si" tylko spryciarze.*

–0,14

–0,27

–0,39

Rz%dzi wi"kszo!'.*

–0,10

–0,05

–0,04

* Z dalszych analiz usuni"to pozycje, których adunki czynnikowe by y ni$sze od 0,40 lub które adowa y wi"cej ni$ jeden czynnik.

oraz roli silnych autorytetów w $yciu spo eczno-politycznym. Wyniki analizy czynnikowej umieszczono w Tabeli 1. Wska*nik rzetelno!ci - Cronbacha dla czynnika
Pa&stwo Prawa wyniós 0,86, dla Pa&stwa Opieku&czego
– 0,91 a dla czynnika Silne Pa&stwo Narodowe – 0,86.
Dla ca ej skali D - Cronbacha wyniós 0,91.

Analiza rozk adów poszczególnych wymiarów interpretacji demokracji pokaza a, $e najbardziej powszechne
jest uj"cie b"d%ce w zgodzie z deÞnicyjnymi wska*nikami demokracji. Krzywa obrazuj%ca rozk ad czynnika „Demokracja jako pa&stwo prawa” jest lewosko!na
z du$ymi liczebno!ciami w zakresie wysokich wyników
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w tym czynniku (45% wyników w przedziale 50–60
na skali 15–60). Rozumienie demokracji jako pa&stwa
opieku&czego ma rozk ad normalny. Czynnik trzeci, ujmuj%cy demokracj" w kategoriach ustroju o podstawach
narodowych, jest ma o popularny w!ród osób badanych.
Rozk ad wyników w zakresie tego czynnika jest mocno
prawosko!ny (61% wyników znajduje si" w przedziale
13–20 na skali 13–52).
Zwi&zek reprezentacji demokracji i warto"ci
Zastosowana analiza regresji wielokrotnej mia a wskaza' najlepsze predyktory zmiennych zale$nych, jakimi
by y reprezentacje demokracji. Najlepszymi predyktorami reprezentacji demokracji jako pa&stwa opieku&czego
(R2 = 0,20; F[10,171] = 5,55; p < 0,001) okaza y si" warto!ci
Tradycji (( = 0,35; p < 0,001), Si y (( = –0,23; p < 0,05),
Stymulacji (( = 0,23; p < 0,05) oraz Osi%gni"' (( = 0,22;
p < 0,05). Analiza regresji zmiennej zale$nej „demokracja jako pa&stwo prawa” nie wykaza a istotnego wp ywu
$adnej z warto!ci. Najsilniejszym predyktorem obrazu demokracji jako silnego pa&stwa narodowego by a Tradycja
(( = 0,55; p < 0,001). Tak$e warto!ci Bezpiecze&stwa
(( = 0,19; p < 0,05), Stymulacji (( =0,24; p < 0,01) oraz

negatywnie +yczliwo!ci (( = –0,20; p <0,05) i Samokierowania (( = –0,17; p < 0,05) wp ywaj% na ukszta towanie obrazu demokracji jako pa&stwa autorytarnego (R2 =
0,34; F[10,171] = 10,13; p < 0,001).
Wyniki analizy regresji zebrano w Tabeli 2.
Dyskusja
Przeprowadzone analizy pozwoli y zidentyÞkowa'
ró$ne rozumienia poj"cia demokracji. Mimo przypisanego temu poj"ciu okre!lonego obiektywnego znaczenia,
w !wiadomo!ci ludzi funkcjonuj% ró$ne pozanormatywne wymiary tego terminu. W !wietle uzyskanych wcze!niej rezultatów (Reykowski, 1995; Jakubowska, 1999)
oraz ogólnych ustale& na temat charakteru poj"' politycznych jest to wynik zrozumia y. Z o$ono!' zjawisk
spo ecznych, w tym politycznych, dopuszcza wi"ksz%
dowolno!' w umys owym ich konstruowaniu, a przez
to rodzi wi"ksze interindywidualne zró$nicowanie tych
poj"'. Nale$y zauwa$y', $e nie wszystkie uzyskane interpretacje demokracji maj% taki sam status. Rozumienie
zbli$one do normatywnego znaczenia tego poj"cia jest
bardziej powszechne ni$ pozosta e dwie interpretacje.
Jednocze!nie nie wykazuje ono zwi%zków z warto!ciami.

Tabela 2.
Porównanie wspó czynników regresji (standaryzowanych) dla reprezentacji poj"cia demokracji (w nawiasach podano warto!ci b "dów standardowych) w grupie osób doros ych
Pa&stwo Prawa

Pa&stwo Opieku&cze

Silne Pa&stwo Narodowe

Tradycja

–0,01
(0,10)

0,35***
(0,09)

0,55***
(0,08)

Konformizm

–0,01
(0,10)

0,08***
(0,09)

0,06***
(0,08)

Samokierowanie

–0,16
(0,10)

–0,16***
(0,09)

–0,17***
(0,08)

Egalitaryzm

–0,12
(0,10)

–0,03***
(0,09)

–0,14***
(0,08)

Si a

–0,02
(0,10)

–0,23***
(0,09)

0,01***
(0,09)

Stymulacja

–0,02
(0,11)

0,23***
(0,10)

0,24***
(0,09)

+yczliwo!'

–0,02
(0,10)

–0,03***
(0,09)

–0,20***
(0,08)

Bezpiecze&stwo

–0,09
(0,10)

0,08***
(0,09)

0,20***
(0,08)

Osi%gni"cia

–0,12
(0,11)

0,22***
(0,10)

0,08***
(0,09)

Hedonizm

–0,13
(0,09)

–0,09***
(0,08)

–0,06***
(0,08)

* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001
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Brak wp ywu warto!ci na obraz demokracji jako pa&stwa
prawa mo$e wynika' z niweluj%cego wp ywu adekwatnej
wiedzy na temat tego, czym jest demokracja. Je!li osoba
zna znaczenie poj"cia, wówczas mo$na spodziewa' si",
$e subiektywne wp ywy (motywy, cele, warto!ci) odgrywaj% mniejsz% rol". Zwi"ksza si" z kolei ich znaczenie
w przypadku wieloznacznych lub zupe nie nowych i nieznanych bod*ców. W przypadku odst"pstw i zniekszta ce& normatywnej deÞnicji demokracji wykazano zwi%zki
z odpowiednimi warto!ciami. Rozumienie demokracji
w kategoriach socjalnych lub autorytarnych wi%za o si"
w obu przypadkach z silnym wp ywem warto!ci Tradycji.
Wspólnego mianownika pa&stwa opieku&czego, jak i silnego pa&stwa narodowego mo$na szuka' w paternalistycznym modelu w adzy, ingeruj%cej w $ycie spo eczno-ekonomiczne obywateli. Powoduje to, $e im samym
pozostawione jest mniejsze pole do dzia ania. Mo$e to
stanowi' atrakcyjn% alternatyw" dla tych, którzy nie lubi%
(nie s% w stanie) sami podejmowa' decyzji i wol% zda' si"
na „umys zbiorowy”. Warto!ci tradycyjne by yby w uzasadniony sposób powi%zane z takim widzeniem systemu
spo ecznego, który w swym historycznym rozwoju ewoluowa od postaci hierarchicznej i zamkni"tej w kierunku
bardziej egalitarnym i liberalnym. Dodatkowo, w przypadku osób patrz%cych na demokracj" w kategoriach narodowych i autorytarnych, ich motywacja do postrzegania
pa&stwa w taki sposób mo$e mie' *ród o w silnej potrzebie bezpiecze&stwa. Tak zorganizowany system mo$e by'
oceniany jako bardziej predysponowany do zapewnienia
bezpiecze&stwa ni$ na przyk ad klasycznie pojmowana
demokracja, w której swoboda ekspresji i wolno!' samostanowienia mog% stanowi' zagro$enie dla odpowiedniego poziomu porz%dku i adu spo ecznego. Ujemne zwi%zki
z warto!ciami +yczliwo!ci i Samokierowania s% zgodne
z hierarchicznym i zamkni"tym modelem spo ecze&stwa,
b"d%cego elementem tak postrzeganej demokracji. Nieco
mniej zrozumia e s% pozytywne zwi%zki obu pozanormatywnych obrazów demokracji z warto!ci% Stymulacji.
Mo$liwe, $e wynika to ze specyÞcznego rozumienia tej
warto!ci w badanej populacji. Warto zauwa$y', $e mimo
zak adanego w teorii warto!ci negatywnego zwi%zku pomi"dzy Stymulacj% a Bezpiecze&stwem, w badanej próbie nie wyst%pi zwi%zek korelacyjny pomi"dzy nimi.
Nie wyst%pi te$ wp yw warto!ci Bezpiecze&stwa i Egalitaryzmu na socjaln% interpretacj" demokracji. Mo$na by
oczekiwa', $e wizerunek pa&stwa opieku&czego wynika'
mo$e z potrzeby zapewnienia sobie lub innym cz onkom
spo ecze&stwa odpowiednich warunków funkcjonowania. Wyst%pi z kolei wp yw negatywny warto!ci Si y.
Nieoczekiwanie ujawni si" pozytywny wp yw Osi%gni"'
na wizj" demokracji jako pa&stwa opieku&czego. Do tej
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pory wykazywano zwi%zki takiego rozumienia pa&stwa
z charakterystykami znamionuj%cymi bezradno!' i poczucie braku wp ywu (Reykowski, 1995). Du$a warto!'
przypisywana Osi%gni"ciom przy niskim cenieniu sobie
warto!ci Si y mo$e wynika' z kompensuj%cego charakteru warto!ci w stosunku do rzeczywisto!ci. Mo$liwe,
$e w przypadku osób, które podzielaj% tak% interpretacj"
demokracji, dochodz% dodatkowe warunki w zakresie
potrzeby osi%gni"'. Mog oby okaza' si", $e s% to osoby,
które na drodze do indywidualnych sukcesów, dla nich
cennych, natraÞaj% na przeszkody, których zniesienia
oczekiwa yby od pa&stwa. Jest to jednak przypuszczenie, które nale$a oby podda' bardziej wnikliwej analizie
w kolejnych badaniach. Podsumowuj%c, mo$na powiedzie', $e potwierdzi o si" przypuszczenie zak adaj%ce
wp yw warto!ci na znaczenia przypisywane demokracji.
Badanie 2
Cel badania
Badanie drugie mia o na celu sprawdzenie, czy zidentyÞkowane wcze!niej sposoby rozumienia demokracji
pozwalaj% tak$e opisa' postrzeganie demokracji w grupie m odych Polaków oraz okre!lenie mo$liwego wp ywu zmiennej zaanga$owania politycznego dla zwi%zków
warto!ci i reprezentacji demokracji. Spodziewano si",
$e wi"ksza aktywno!' polityczna mo$e nasila' wp yw
motywacji na reprezentacje poznawcze na skutek wi"kszego znaczenia przypisywanego sferze politycznej.
Zaanga$owanie polityczne deÞniowano tu jako aktywno!' polityczn%. W zwi%zku z tym zosta o ono zoperacjonalizowane przez przynale$no!' do organizacji politycznej (w przypadku tego badania by y to m odzie$ówki
partyjne). Zaanga$owanie kontrolowano tak$e pytaniem
o poziom zainteresowania kwestiami politycznymi.
Osoby badane
Osoby zaanga#owane politycznie
Grupa ta sk ada a si" z 63 cz onków nast"puj%cych
m odzie$ówek partyjnych:
• M odzi Demokraci (Platforma Obywatelska) – 18 osób,
• Sojusz Lewicy Demokratycznej – 12 osób,
• Unia Polityki Realnej – 12 osób,
• M odzie$ Wszechpolska – 9 osób,
• Prawo i Sprawiedliwo!' – 7 osób,
• M oda Socjaldemokracja (Socjaldemokracja Polska)
– 5 osób.
Osoby badane wype ni y kwestionariusze na zebraniach
swoich m odzie$ówek.
W grupie tej znalaz o si" 10 kobiet i 53 m"$czyzn.
(rednia wieku wynios a 21,28 lat (SD = 2,7). Tak jak
w Badaniu 1, uczestnicy oceniali powodzenie w $yciu
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(!rednia = 3,74; SD = 0,78), zainteresowanie polityk%
(!rednia = 4,57; SD = 0,64) oraz preferencje polityczne
(!rednia = 1,19; SD = 3,18).
Osoby niezaanga#owane politycznie
Aby móc dokonywa' porówna& z grup% zaanga$owanych cz onków m odzie$ówek partyjnych przebadano
grup" niezaanga$owanych osób m odych (do 25. roku
$ycia). W grupie tej znalaz o si" 88 osób:
• 39 studentów Akademii Górniczo-Hutniczej,
• 16 studentów romanistyki Uniwersytetu Jagiello&skiego,
• 33 osoby poni$ej 25. roku $ycia, które wzi" y udzia
w badaniu pierwszym.
Ogólnie w grupie tej znalaz y si" 43 kobiety i 45 m"$czyzn. (rednia wieku wynios a 21,5 lat (SD = 1,48).
(rednie powodzenie wynios o 3,73 (SD = 0,78).
(rednie zainteresowanie polityk% by o równe 3,01 (SD
= 1,13). (rednia preferencji politycznych wynios a 0,22
(SD = 1,90). W grupie tej kontrolowano ewentualne zaanga$owanie w dzia alno!' polityczn%. +adna z badanych
w tej grupie osób nie prowadzi a takiej aktywno!ci.
Metoda
W badaniu wykorzystano dok adnie te same narz"dzia
badawcze co w Badaniu 1.

Wyniki
Zainteresowanie polityk&
Jak nale$a o si" spodziewa', obie grupy istotnie ró$ni y
si" pod wzgl"dem deklarowanego zainteresowania polityk%. (rednia w grupie cz onków m odzie$ówek wynios a 4,57, a w grupie niezaanga$owanych by a równa 3,01
(t = 9,88; df = 149; p < 0,001).
Rozumienie demokracji
W celu sprawdzenia, w jaki sposób m odzi Polacy postrzegaj% demokracj", przeprowadzono konÞrmacyjn%
analiz" czynnikow% (CFA), testuj%c model trzyczynnikowy ze skorelowanymi czynnikami. Testowanie modeli z wi"ksz% liczb% pozycji nara$one jest na uzyskanie
wska*ników !wiadcz%cych o niedopasowaniu (Bentler
i Chou, 1987). Zredukowano wi"c liczb" pozycji przypadaj%cych na ka$dy czynnik. Zgodnie z sugesti% Brooke,
Russel i Price (1988), wybrano po pi"' pozycji w ramach
ka$dego z czynników uzyskanych w Badaniu 1, najsilniej
aduj%cych poszczególne wymiary. Do oszacowania dopasowania modeli wykorzystano nast"puj%ce wska*niki:
RMSEA (MacCallum i Austin, 2000), CFI (Bentler comparative Þt index; Bentler, 1990) oraz .2/df (Bollen, 1989).
Dobre dopasowanie modelu stwierdzamy wtedy, gdy
wska*nik RMSEA jest ni$szy od 0,06, CFI – wy$szy od
0,80, a .2/df – ni$szy od 3 (Bentler, 1990; Hoyle i Panter,

Tabela 3.
Wynik konÞrmacyjnej analizy czynnikowej
Pa&stwo Prawa

Silne Pa&stwo
Narodowe

Pa&stwo
Opieku&cze

S%dy s% niezale$ne.

–0,76

–0,04

–0,01

Spo ecze&stwo kontroluje w adz".

–0,67

–0,07

–0,14

Sejm nie mo$e narusza' praw jednostki.

–0,63

–0,04

–0,20

W adza konsekwentnie przestrzega prawa.

–0,61

–0,13

–0,29

+ydzi i Ukrai&cy b"d%cy obywatelami polskimi maj% takie same prawa
jak Polacy.

–0,50

–0,04

–0,21

M odzie$ jest wychowana w duchu religijnym.

–0,06

–0,73

–0,19

Interes Polski jest wa$niejszy ni$ prawo mi"dzynarodowe.

–0,06

–0,67

–0,15

Wszystko opiera si" na tradycjach narodowych.

–0,00

–0,61

–0,26

Policja zwalcza przest"pców, nie martwi%c si" zbytnio o to, czy dzia a zgodnie
z przepisami.

–0,20

–0,45

–0,10

Polska jest dla Polaków.

–0,29

–0,43

–0,01

W adza pomaga ludziom w potrzebie.

–0,17

–0,16

–0,78

Chroni si" emerytów i rencistów.

–0,04

–0,07

––0,74–

Chroni si" interesy robotników i ch opów.

–0,03

–0,06

–0,74

Jest opieka lekarska dla wszystkich.

–0,16

–0,09

–0,73

Rz%d dba o !rodowisko naturalne.

–0,23

–0,18

–0,62
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1995; MacCallum i Austin, 2000; Marsh, Balla i McDonald, 1988). Wska*niki dopasowania testowanego modelu okaza y si" zadowalaj%ce (RMSEA = 0,05; CFI = 0,91;
)2/df = 1,68). Model trzyczynnikowy z nieskorelowanymi czynnikami uzyska istotnie ni$sze wska*niki dopasowania. Wska*nik rzetelno!ci - Cronbacha dla czynnika
Pa&stwo Prawa wyniós 0,77, dla Pa&stwa Opieku&czego
– 0,84, a dla czynnika Silne Pa&stwo Narodowe – 0,73.
W Tabeli 3 przedstawiono adunki czynnikowe poszczególnych pozycji.
Porównanie nasilenia poszczególnych reprezentacji
wykaza o istotne statystycznie ró$nice jedynie w wypadku Silnego Pa&stwa Narodowego. Grupa osób zaanga$owanych politycznie w wy$szym stopniu ni$ grupa osób
niezaanga$owanych podziela a t" reprezentacj" demokracji (t = 2,22; df = 149; p < 0,03). W przypadku pozostaych dwóch reprezentacji nie wyst%pi y ró$nice mi"dzy
grupami.
Warto"ci a poj%cie demokracji
Aby sprawdzi' wp yw warto!ci i zmiennej zaanga$owania politycznego na wyobra$enia o demokracji, przeprowadzono analiz" regresji hierarchicznej w wersji zalecanej przez Aiken i Westa (1991). Wyniki zmiennych
zosta y przeliczone na skal" Z. Nast"pnie wprowadzono zmienne niezale$ne do modelu w dwóch krokach.
W pierwszej kolejno!ci sprawdzono wp yw wybranych
warto!ci oraz zaanga$owania (po przekodowaniu zmiennej, dummy variable). Nast"pnie w %czano do regresji
skalkulowany wcze!niej iloczyn obu tych zmiennych.
Przeprowadzono takie analizy odno!nie do ka$dej z reprezentacji demokracji. W wyniku tych analiz ustalono
interakcj" w dwóch przypadkach. Po pierwsze, Tradycja
wraz z zaanga$owaniem wp ywa na reprezentacj" demokracji jako Silnego Pa&stwa Narodowego (R2 = 0,26; ( dla
interakcji = 0,17; p <0,02). Dalsza analiza (simple slope)
pokaza a, $e podzielanie warto!ci Tradycja u osób zaanga$owanych silniej ni$ u niezaanga$owanych wp ywa na
podzielanie autorytarnej wizji demokracji. Osoby, które
nie podzielaj% tej warto!ci, niezale$nie od zaanga$owania maj% s absz% tendencj" do rozumienia demokracji
jako silnego pa&stwa narodowego. Zale$no!' t" ilustruje
Rysunek 1.
Po drugie, Egalitaryzm wraz z zaanga$owaniem wp ywa
na reprezentacj" demokracji jako Pa&stwa Opieku&czego
(R2 = 0,04; ( dla interakcji = 0,16; p < 0,05). Dalsza analiza (simple slope) pokaza a, $e w przypadku m odych
niezaanga$owanych osób socjalna reprezentacja demokracji nie zale$y od warto!ci Egalitaryzmu, podczas gdy
bardziej egalitarni aktywi!ci polityczni cz"!ciej %cz% socjalne charakterystyki z demokracj%. Zale$no!ci te poka-
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Rysunek 1.
Wp yw warto!ci Tradycja na spostrzeganie demokracji jako
Silnego Pa&stwa Narodowego w grupie osób zaanga$owanych i niezaanga$owanych politycznie.

Rysunek 2.
Wp yw warto!ci Egalitaryzmu na postrzegania demokracji
jako Pa&stwa Opieku&czego w grupie osób zaanga$owanych
i niezaanga$owanych politycznie.

zano na Rysunku 2. Dodatkowo okaza o si", $e warto!ci
Bezpiecze&stwa wp ywaj% na t" reprezentacj" demokracji
(( = 0,27; p < 0,00) w obu badanych grupach.
W przypadku Pa&stwa Prawa nie odnotowano wp ywu
warto!ci na $adn% ze zidentyÞkowanych reprezentacji demokracji.
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Dyskusja
Uwzgl"dnienie w badaniu grup m odych dzia aczy
partyjnych i osób niezaanga$owanych w dzia alno!' polityczn% przynios o interesuj%ce rezultaty. Analiza konÞrmacyjna potwierdzi a uzyskan% w pierwszym badaniu
struktur" czynnikow% w zakresie rozumienia poj"cia
demokracji. Pokazano wi"c, $e osoby m ode rozumiej%
demokracj", podobnie jak osoby starsze – jako Pa&stwo
Prawa, Pa&stwo Opieku&cze i jako Pa&stwo Narodowe.
Interesuj%ce s% jednak ró$nice w podzielaniu tych ró$nych sposobów widzenia demokracji w zale$no!ci od
zaanga$owania w polityk". Wyniki uzyskane w grupie
cz onków m odzie$ówek partyjnych pokazuj%, $e zaanga$owanie w $ycie polityczne nie powoduje jednoznacznie poprawnego (obiektywnego) interpretowania poj"'
politycznych. Wi"ksza dost"pno!' tematu i znajomo!'
kontekstu politycznego wcale nie zmniejsza zniekszta caj%cego wp ywu innych czynników. Wr"cz przeciwnie,
w tej grupie uzyskano istotnie wy$szy poziom podzielania reprezentacji demokracji jako pa&stwa autorytarnego ni$ w grupie nie-aktywistów. Wynik ten jest zgodny
z przewidywaniami zak adaj%cymi wyst%pienie ró$nych
sposobów rozumienia demokracji tak$e u osób zaanga$owanych.
Podobnie jak w badaniu pierwszym, nie stwierdzono wp ywu warto!ci na reprezentacj" demokracji jako
Pa&stwa Prawa. Grupy ró$ni y si" mi"dzy sob% pod
wzgl"dem wp ywu dwóch warto!ci na pozosta e reprezentacje poznawcze demokracji. W przypadku m odych
aktywistów politycznych warto!' Egalitaryzmu istotnie
wp ywa a na ich reprezentacj" demokracji jako Pa&stwa
Opieku&czego, nie wywieraj%c jednocze!nie $adnego
wp ywu na podzielanie tej reprezentacji u osób nieaktywnych politycznie. Powi%zanie warto!ci egalitarnych
z wyobra$eniami na temat demokracji mo$e wynika' ze
specyÞcznej perspektywy przyjmowanej przez dzia aczy
m odzie$ówek. Perspektywa potencjalnych aktywnych
uczestników w adzy mo$e powodowa', $e wizja pa&stwa
opieku&czego jest raczej programem, jaki chcieliby realizowa' w polityce, a w mniejszym stopniu efektem oczekiwa& formu owanych wobec pa&stwa. Egalitarny i prospo eczny charakter warto!ci prowadzi' mo$e do akceptacji pa&stwa opieku&czego, odgrywaj%cego aktywn% rol"
w $yciu obywateli. (wiadomo!', $e taki model pa&stwa
jest spójny z okre!lonym – egalitarnym – !wiatopogl%dem
i systemem warto!ci mo$e by' wi"ksza u osób politycznie zaanga$owanych. Potwierdza oby to wi"ksz% spójno!' ich przekona& politycznych wykazywan% we wcze!niejszych badaniach (np. Tetlock, 1986). Jednocze!nie
jest to zgodne z przypuszczeniem o silniejszym wp ywie
warto!ci na reprezentacj" poznawcz% u osób zaanga$o-

wanych politycznie. Brak takich zwi%zków u osób niezaanga$owanych w polityczn% dzia alno!' !wiadczy by
o odmiennych *ród ach podzielania socjalnej wizji demokracji. W ich przypadku nie jest ona efektem okre!lonego
aksjologicznego nastawienia.
Drug% warto!ci%, która tak$e ró$nicowa a poszczególne
grupy, by a Tradycja. Zasadniczo, im bardziej tradycyjnie nastawione by y osoby badane, tym cz"!ciej wi%za y
one charakterystyki pa&stwa autorytarnego z demokracj%. Taki sam wynik uzyskano w badaniu pierwszym.
W grupie m odych osób nienale$%cych do m odzie$ówek
partyjnych warto!' Tradycji tak$e wp ywa a na takie wyobra$enia o demokracji, jednak ten wp yw by s abszy ni$
u aktywistów partyjnych. Równie$ ten wynik potwierdza
hipotez" o silniejszym oddzia ywaniu warto!ci na reprezentacj" poznawcz% u osób zaanga$owanych politycznie.
Mo$na powiedzie', $e w przypadku zaanga$owanych
m odych dzia aczy, posiadane schematy poznawcze
w wi"kszym stopniu stanowi% wyraz nastawienia, z jakim
osoby te wkraczaj% w !wiat polityki. Warto!ci odgrywaj%
wa$n% rol" podczas formu owania normatywnych przekona& na temat rzeczywisto!ci politycznej. Potwierdza oby
to istotne zwi%zki pomi"dzy subiektywnym stosunkiem
do rzeczywisto!ci, wyznaczanym przez warto!ci, oczekiwania i role, a podzielanym obrazem tej rzeczywisto!ci.
Warto jednak zauwa$y', $e w wypadku trzeciej warto!ci maj%cej wp yw na reprezentacj" demokracji –
Bezpiecze&stwa – nie wyst%pi y ró$nice mi"dzygrupowe.
Interpretowanie demokracji w kategoriach silnego pa&stwa
narodowego zale$a o od stopnia nasilenia tej warto!ci, ale
wp yw ten nie by moderowany przez stopie& aktywno!ci
politycznej. Mo$liwe, $e warto!' ta, w przeciwie&stwie
do Egalitaryzmu i Tradycji, nie jest zwi%zana z motywami, z jakimi m odzi ludzie anga$uj% si" w dzia alno!'
partyjn%, a tym samym nie odró$nia grup od siebie. O ile
poprzednio przeanalizowane warto!ci, Tradycji i Egalitaryzmu, mog% by' spójne z politycznymi przekonaniami
m odych polityków, o tyle potrzeba bezpiecze&stwa mo$e
by' w mniejszym stopniu i raczej po!rednio powi%zana
z indywidualnymi przekonaniami politycznymi. Dlatego
te$ jej wp yw na poj"cie wyobra$enia o demokracji mo$e
by' niespecyÞczny dla poszczególnych grup.
Wnioski ko%cowe
Poziom rozeznania jednostek w rzeczywisto!ci politycznej, w której funkcjonuj%, obejmuje tak$e wiedz" na
temat zasad, na których opiera si" system spo eczno-polityczny oraz ich zrozumienie. Przedmiotem tego badania
by o zidentyÞkowanie mo$liwych znacze&, które obywatele przypisuj% demokracji, oraz okre!lenie ewentualnego
wp ywu czynników motywacyjnych na zró$nicowanie
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w rozumieniu tego poj"cia. SpecyÞka zjawiska demokracji podobnie jak innych zjawisk politycznych, czyni go
szczególnie podatnym na zniekszta cenia percepcji i oceny. Uzyskana wielowymiarowo!' poj"cia demokracji jest
!wiadectwem tego, $e ludzie, pos uguj%c si" tym poj"ciem, mog% pod nie podk ada' ró$ne znaczenia. To, jakie
konkretnie b"d% to tre!ci, w du$ej mierze – jak pokaza o
przedstawione badanie – zale$y od podzielanych warto!ci. Odwo uj%c si" do wcze!niejszych bada& prowadzonych nad poj"ciem demokracji mo$na tak$e zauwa$y',
$e uzyskane w obecnym badaniu znaczenia przypisywane demokracji s% w wi"kszo!ci spójne z wykazywanymi
wcze!niej ró$nicami w tym zakresie (Reykowski, 1995;
Jakubowska, 1999). W przypadku doros ych niezaanga$owanych Polaków odst"pstwa od normatywnego uj"cia
demokracji wi%za y si" mi"dzy innymi z warto!ciami
Tradycji, Bezpiecze&stwa czy Stymulacji. W przypadku
m odych zaanga$owanych Polaków w porównaniu z osobami m odymi niezaanga$owanymi, odst"pstwa te wi%za y si" z warto!ci% Tradycji i Egalitaryzmu. Wykazane
zale$no!ci pomi"dzy badanym poj"ciem a warto!ciami
mog% stanowi' u$yteczny punkt wyj!cia do dalszych analiz szczegó owych zwi%zków pomi"dzy celami jednostek
a specyÞcznymi dla nich sposobami my!lenia politycznego. Interesuj%ca by aby tak$e analiza wp ywu tych warto!ci nie tylko na poj"cia, ale tak$e na postawy i zachowania polityczne.
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WP)YW WARTO(CI NA ROZUMIENIE POJ,CIA DEMOKRACJI

Values and understanding of the concept of democracy
Katarzyna Ja!ko # Ma gorzata Kossowska
Institute of Psychology Jagiellonian University

Abstract
The goal of the present research was to identify ways in which people understand the concept of democracy.
The second goal was to Þnd out to what extent accepted values can predict understanding of the concept of
democracy. It was expected that different values should be associated with differences in meanings ascribed
to democracy. These hypotheses were tested with a sample of young people and adults moderately interested
in politics, and with young people engaged in political parties. The results were generally consistent with
expectations. First, it was found that people revealed differences in understanding of the concept of democracy. The most popular was the concept that referred to normative features of democracy. The remaining
two meanings of democracy were: identiÞcation of democracy with a welfare state, and with nationalistic
and authoritarian rules. Values were found to be related to the accepted meaning of democracy: some values
(e.g., Tradition, Egalitarianism) had more effect on political thinking than others (e.g., Hedonism). The
relationship between values and the way participants understood democracy turned out to be moderated by
the level of engagement in politics.
Key words: political knowledge, democracy, values
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