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Wprowadzenie

W monografii przedstawiam rezultaty prac nad procedurą modelowania percepcji transformacji polityczrrej. Procedura pozwala na odtworzenie sposobu myślenia aktora polityczrrego
na temat transformacji polityczrej, poprzez uporządkowanie

i określenie względnej roli łvykorzystywanychprzez aktora kategorii poznawczych. PozwalatęŻna wskazanie układu kluczolvych dla aktora procesów, tzłł.dźnvigni transformacyjnych.
Procedura modelowania jest formą jakościowej anatizy komunikatów aktorów politycz_
nych' w

któĘ

akcent kładzie się na zrozumienie wewnętrzrej spójności komunikatu. Jest to ze-

staw operócji badawcrych prowadzących do zidentyfikowania procesów mających prowadzió do

podtrzymania ciągłościlub wprowadzenia nriany w przestrzeni politycznej. Układ ten jest
wprawdzie szczególny dla aktora polityczrego' ale można go porównywaó zukładami obecnymi

w komunikatach innych aktorów. Stąd procedura może byó wykorzystywana w różnego typu
badaniach: zarówno skupionych na jednym, jak i wielu prąlpadkach. Cechą wyrózniającą procedury jest oparcie postępowania badawczego na związku trzęch elęmentów: modeli identyfikacji
systemu' tęorii grafow oraz metodyki analiry map poznawczych.

Transformację polrtyczną roanmiem szeroko

- jako kańy

proces' w którym ciągłości

obecnej w częściwymiarów poliĘki, towarzysąnrriany w innych wymiarach. Za aktora poli-

tycznego uznaję kazdy podmiot w sferze politycznej, któremu w badaniu przyporządkowuje się
intencjonalnośó działania. Są to zarówno indywidualni poliĘcy, ich grupy, jak

i

inne byty, w

Ęm partie polĘczne, rządy, czy paristwa.
Przyjąłem, że percepcje aktorów politycznych stanowią istotne czynniki kształtujące charakter transformacji polĘcznej, ponieważ towarryszą działaniu politycznemu, będąc np. źró-

dłemjego przesłanek, albo racjonalizacją konsekwencji. Skoro zaśpercepcje aktorów politycznych mają zrnczetie dla przebiegu transformacji politycznej, to nie jest obojętne co aktorzy wy-

ńżruająi w jaki sposób porądkują różne aspeĘ rzeczywistości.

Model percepcji transformacji politycznej definiuję jako uporządkowany obraz relacji
pomiędzy istotnymi dla aktora procesami, prowadzącymi do podtrzymania lub'zmiany sytuacji

w sferze politycmej. Na ułtęk procedury ptzyjąłem takŻe, że ów obtazrzeczywistości moŻra
porównać do systemu.

-

Przeznaczenie i wartośćprocedury modelowania

Głównym celem zastosowania procedury modelowania jest odkrycie dzwigni transformacyjnych, to naczy układu kluczowych według konkretnego aktora politycznego procesów.

Kazdy opracowany za pomocą procedury model jest z załoŻeniawynikiem serii operacji badaw-

crych przeprowadzonych na tekściekomunikatu wytworzonego przez intencjonalny podmiot
rycia politycznego. Włączając procedurę w obręb paradygmatu interpretatywnego uznaję' że
aspekt ontologiczry i epistemologicmy pomania naukowego przenikają się w sposobach myśle-

nia aktorów polityczrycho co ma konsekwencje metodologiczne

(CroĘ,

2015).

W trakcię modelowania wyłania się wiedza na temat zakresu zjawisk i procesów, jakie
aktor politycrury bietze pod uwagę w swoim rozumowaniu i w

jaki sposób je wiąe. Przebiega to

na gruncie załoŻenla o potrzebie wierności tekstowi poddawanemu analizie. Zadariembadacza

jest rozpoznanie specyfiki owych procesów na podstawie wykorzystywanych przezaktora kategorii pozrawczychi rozpozranie relacji ujęĘch przede wszystkim explicite. Przy tym, co szczęgólnie ważte, poprzezodtworzenie obrazu relacji istniejących w komunikacie, procódura pozwala na stwierdzęnie na

ile obraztransformacji jest wewnętrznie spójny.

Procedura modelowania jest ptzeznaczona do badania szerokiego wachlarza materiałów
zródłowych. Istnieją tylko dwa warunki zastosowania procedury _ intencjonalnośó aktora poli-

tyczrego' którego materiał doĘczy, oraz występowanie komunikatu w formie pisanej. Modelowaniu mogą byÓ poddawane m.in. przemówienia polityków' dokumenĘ programowe partii, dokumenty strategicme państw, czy prezentacje stanowisk w określonych kwestiach politycznych.

Mozliwe jest również łączenie róznych źródełwjednym planie badawczym.
Stosowanie procedury modelowania pozwala na ograniczenie niektórych ntaczących
problemów obecnych w badaniach nad transformacją politycmą wykorzysfujących analizę tekstu pisanego. Po pierwsze' traktując komunikat jako względnie zamkniętą całość,badacz ma
moż:liwośóokreśleniacharakteru zjawisk i procesów, do których odnosi się aktor polityczny i do

zawarĘchw komunikacie powią,zan. Wyrózrienie takiego zbioru kategorii poznawczych i ustalenie ich relacji warunkowych pozwala na odtworzenie racjonalności zawartej w treścikomuni_
katu. Po drugie, ana|iza komunikatu wykorzystująca procedurę modelowania porwala ograni-

czyć zakłes interpretacjibadaczaw odniesieniu do względnego znaczęliaposzczególnych treści

dla całościkomunikatu (Flick, 20ll; Gibbs, 20lI; Pawliszek, Rancew-Sikora, 2012). Kazde
zjawisko i proces włączony ptzez aktora politycznego zyskuje w modelu swoje miejsce i przez
to relatywną ro1ę. Zastosowanie procedury podnosi zatemzakres trafności wniosków zbadania,

ponieważ mozliwe jest zidentyfikowanie zakresu interwencji badacza w model. Ma to miejsce
poprzęz kontrolę operacji badawcrych prowadzonych w kazdej zpięciufaz.

Struktura monografti
Monografia obejmuje wyniki analiz prowadzonych w róŻrych wymiarach pracy badawczej. Składa się na nią pięó tozdńałów.

W Rozdziale

l

(Percepcja transformacji politycznej jako przedmiot badań) omawiam on-

tologiczne i epistemologiczne źródłatrudnościw uchwyceniu zjawisk i procesów polityczrrych.
Trudności wynikają przede wszystkim zkonieczności zastosowania kryteriów przy stwierdzaniu
tożsamościi rózrricy oraz ciągłościi zrrriany. To zaśjest zależne od celu i pytania zadawanego
pruezbadacza. Przedstawiam w ten sposób przesłanki dla przyjęcia perspeĘwy interpretatywnej w badaniach nad percepcjami transformacji politycznej.

W Rozdziale 2 (Modelowanie systemowe jako procedura badawcza) A^rracamuwagę na
rolę uproszczeiw badaniach naukowych oraz podobieństwo między używanymi w nauce mode-

lami i systemami. Podejmuję kwestię jęryka, za pomocą którego aktorą, poliĘcmi interpreĘą
i kształtują obtaz procesów polityczrych, a ptzez to równięż transformacji politycmej. Ponadto,
przedstawiam podstawowe cechy modeli identyfikacji systemu mogące stanowić pomoc w badaniach nad percepcjami transformacj i polityczrej.

Rozdział 3 (Procedura modelowania transformacji politycznĄ poŚwięcony został omó-

wieniu proponowanego zestawu operacji badawczych.

w

kolejnych częściach szczegółowo

omawiam założetia,definicje, sposób postępowania oraz narzędzia wykorzystywane w kazdej

z pięciu faz procedury. Są to Przygotowanie, Przekład, Analiza strukturalna, Analiza funlrcjonal ną oruz Wni o s law ani e, w al i dacj a i int e rpr e t acj a.
Kolejne rozdziały mają na celu zaptezentowanie praktyki stosowania procedury modelowania w oparciu o materiał zródłowy o odmiennym charakterue.D|azapewnieniaprzejrzystości'
struktura Ęchrozdziałów jest tożsama ze strukturą

rczlziałllpoprzedniego.

:

Rozdział 4 (Przykład ]. Modelowanie wizji transformacji politycznej zawartej w exposć
Tadeusza Mazowieckiego z rohł ]9s9) przedstawia sposób postępowania badawczego w oparciu

o fragment wysĘlienia premiera Tadeusza Mazowieckiego. Celem badania było wykrycie kluczowych crynników transformacyjnych zawarĘch w komunikacie w jednym znajważmiejszych

4

momentów polskiej historii końca

XX

wieku. Procedurę modelowania prezenĘę w podstawo-

wej formie

Rozdział 5 (PrryWad 2. Modelowanie czynników warunhjqcych integrację z (Jniq Europejskq w raporcie polskiego rzqdu z rolru 2000) ukazuje procedurę modelowania w sposób bardziej zaawansowany. Badanie dotyczyło czynników politycznych zawarĘch w jednym z,doku_
mentów rządowych stanowiących punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji o wejściu Polski do Unii Europejskiej.

Charakterystyka procedury modelowania
Systemowy kontekst badań

Model percepcji transformacji politycmej jest konstruowanym indywidualnie przezal<tora politycznego obrazem rzeczywistości, wyodrębniającym pewne jej cechy względem pozosta-

łych. Fakt, że mowa jest o układzie elementów powoduje, że model percepcji możra porównaó
do systemu. Konsekwencją takiego porównania jest mozliwośó wykorzystaniazałoŻeńpodejścia

systemowego do zrozumienia sposobów riryślenia aktorów polityczrych. Rozróżriam tu dwa
sensy pojęcia systemu _ teoretyczry i analityczrry

Prrynajmniej od połowy XX wieku, pojęcie systemu (np. politycznego, partyjnego-, czy
międzynarodowego), stanowi na poziomie tęorii ramę' dzięki której poszczególne zjawiska

i procesy polityczre mogą zyskiwaó wyjaśnienie.Natomiast na poziomie analiąy, pojęcie syste_
mu pozwala na wyróżnienie podstawolvych kategorii i klas zjawisk, jakie mogą i powinny być
wyjaśniane.

IJĘwającpojęcia systemu w seRsie1eoretycznym badaczenajczęściej przyjmują, że systemy istnieją jako obiekty względnie niezależme od pozostĄch przedmiotów poznania naukowego. Takie podejście ma pozwalaó na opis, wyjaśnianie i predykcj ę rzeczywistości polityczrrej

na różrych poziomach. Mowa jest więc m.in.

o

systemach polityczrych (Almond, 1956;

Podolak, Żmigrodzki,2013), o systemach partyjnych (Katz, Mair, 1995; Kitschelt et al., 1999)'
czy o systemie-świecie na poziomie globalnym (Wallerstein, 2007).

Z drugiej strony, badacze podejmują próby wykorrystania pojęcia systemu w sensie analityczrym. Nie zakładąą z eóry odrębności przedmiotu poznania i uznają własne koncepcje jako
narzędzia albo nawet metody, shrĘce rozpoznaniu wybranego obszaru

Ęcia politycznego.

Do tej grupy naleąm.in. prace koncepcyjne nad analiząĘciapolityczrego na poziomie krajów
(Easton, 1957; Jervis, 1997; Verney, 2013), relacji między pństwami (Deutsch, 1968; Holsti,
1972;Kaplan, 2005), czy teżdziałalnościpartii polityczrrych (Sartori, 2005). Badania takie pole-

gają na rozpozmwaniu natury

i dynamiki

interakcji wyróżrionych obiektów (np. konkretnych

panstw)' łączonych przede wszystkim na gruncie mniej lub bardziej sformalizowanych układów
insĘrtucjonalnych.

Wydaje się, że jednym z istotnych źródełpodziału na teoretycary i analitycmy sens ka-

tegorii systemu jest rozdźwięk paradygmaĘczny, jaki ma miejsce w naukach politycznych,
a nawet szerzĄ _ naukach społeczrrych. Rozdźwięk ten polega na odmiennych podejściach do
przedmiotu poznania naukowego. Widoczne jest to prry zestawieniu dwóch skrajnych paradygmatów _ pozytywistycznego i konstruktywistyczrego (CroĘ, 2OI5).

Badacze skłaniający się do paradygmafu pozytywistyczlego preferują uzranie zjawisk
społeczrrych, a więc

i

systemów, jako bytów odrębnych względem metody, jaką decydują się

zastosować, by owe zjawiska obserwować. Systemy miałyby istnieó obiektywnie' co oznaczatu,
że ich pozranie miałoby byó niezależne od stosowanychnarzędzi i metod. Badaczemieliby zatem odkrywaó sposoby działanta systemów na różnych poziomach.

Zkoleibadacze prryjmujący

paradygmat konstruĘwistyczny zakładĄą że już samo pojęcie systemu, będąc narzędziem ko_

munikacji między badaczami, daje szczególny wgląd w naturę rzeczywistości, ponieważ proces
badawczy modyfikuje charakter pomawanych jej wymiarów. Status ontologicmy przedmiofu
badanego'ma tu być raczej instrumentem, pozwalającym na uchwycenie pewnych aspektów zja-

wisk i procesów. Prry Ęm wgląd ten ma być wypadkową m.in. celów i procedur stosowanych
przezbadaczy. W paradygmacie konstruĘwistycznym badaczę mają zatem rozpomawać ruęczywistośćw kategoriach systemowych. W skrócie, możra by stwierdzić,

ż-e o

ile częśó badaczy

przyjmuje, że światjest systemem' o tyle inna ich grupa zakłada, że światpomaje się poprzez
systemy.

Podsumowując, pojęcie systemu od wielu lat nateĘ do najczęściej wykorrysĘwanych

w naukach politycznych. Przy Ęm naukowcy nadają mu odmienne sensy' uzywając w rozmai-

Ęch celach i kontekstach. Najbardziej istotne różnice moŻta dostrzec pomiędzy sensem
Ęcznym

i

teore-

analiĘcznym u{cia tego pojęcia. Moje prace wkomponowują się w ten podział

i uzupełniają go. Procedura modelowania korzysta ztego rozróżrienia. Z jednej strony prowadzi
do wydobycia z komunikatu aktora polityczrego obrazu dostrzeganychptzez niego zależności
między procesami w świecierzeczywistym.

Z

drugiej strony, sam proces modelowania ma cha-

rakter systemowy, ponieważ opiera się na załoŻeniu, że procesy są względnie odrębne, zależnte
i mogą tworzyć spójny obraz w oczach aktora politycznego.

6

Podstawy koncepcyjne - modele identyftkacji systemu
Pojęcie model identyfikacji systemu pochodzi
1978; Ljung, 1987)

z

dziedziny inzynierii syŚtemów (Gaines,

i stosowane bywa głównie do rozpoznawania cech behawioralnych układów

dynamicmych. Zaproponowany i przetestowany zestaw narzędzi składa się z dwóch komplementamych elementów: modelu czarnej skrzynki i modelu białej skrrynki. Zostałon dostosowa-

ny do potrzeb dyscypliny nauk o polityce i administracji, poprzez idealizację fundamentalnych
cech modeli uĘwanych w in1ynierii systemów oraz zwrócenie uwagi na charakter procesu ba-

dawczego doĘczącego sfery polityczrej, w

któĘ dąĘ się przede

wszystkim do zrozumienia

zjawisk i procesów władczych.
Sformułowane modele identyfikacji systemu

łącą podejście teoretyczne

i

analiĘczne

obecne w badaniach systemowych, ponieważ obejmują obie cechy wspomnianych paradygmatów

- przedmiotowąotaz instrumentalną

-

oraz dająszansę na uznanię ich miejsca i roli w kon-

kretnych projektach badawcrych. Z jednej strony, modele pozllłalająna umanie , że w badaniach
naŃowych mowa jest o względnie wyodrębnionych bytach. Stąd mowa o ,,systemach-. Z dru-

giej shony, obejmują działana badawcze skierowane na przeprowadzenie rozumowania dotyczącego sposobu wyodrębniania wspomnianych bytów. Stąd też mowa jest o ,'rnodelach identy-

fikacji'.
Kazdy z modeli można porównaó do filtra stosowanego w soczewkach okularowych' Tak
jak filtr soczewkowy wydobywa określone cechy w polu widzenia obserwatora (np. pewne dfu_
gościświatła),tak teżna gruncie nauk o polityce model identyfikacji systemu wydobywa pewrre
cechy znajdujące się w polu zainteresowaniabadacza sfery politycmej. Filtr taki nie wpĘwa na

naturę obserwowanej rzeczywistości' ale wpĘwa na charakter odbioru owej rzeczywistości
pr?śzbadacza, ponieważ pozłłalanadostrzeżenie określonych jej wymiarów. W szczególności,

model czamej skrzynki pozwala badaczowi zwróció uwagę na wymiar funkcjonalny rueczyłwstościpolityczrej; natomiast modelbiałej skrzynki na jej wymiar strukturalny.

W rezultacie badan sformułowałem następujące definicje modeli:

Model czarnefllt<rrynki - operacja badawczaprowadząca do zidentyfikowania systemu
jako obiektu pełniącego określonąfunkcję względem otoczenia' poptzez stwierdzenie
zaj ściahansformacj

i oddziĄwan.

Model białej skrzynki

-

operacja badawcza prowadząca do zidentyfikowania systemu

jako posiadającego okręślonecechy strukturalną poptzęz stwierdzenie występowania
elementów i relacji międry nimi.

Procedura modelowania korrysta z połączenia obrazów' jakie uryskuje się dzięki zastosowaniu dwóch modeli identyfikacji systemu. Nalezy z-łwóció uwagę' że zaprezóntowane defini-

cje mają charakter operacyjny. Pozrvalają zatęm na przejŚcie od fazy konceptualizacyjnej do
realizacyjnej badan politologicznych. Kazdy

z

zaproponowanych modeli obejmuje operacje ba-

dawcze potrzebne do stwierdzenią czy ma się do czynienia z systemem w obrębie zainteresowa-

ruabadacza. Przez system rozumie się więc obiekt, który może byó przedmiotem badan nauko-

wych. Przy tym kazdy z modeli zakłada, że system będzie istniał, jeżeli występować będzie
określonyzbiór cech badanego obszaru rzeczywistości.

o

systemie zidentyfikowanym na podstawie modelu czarnej skrzynki możra mówió

w sytuacji, gdy

zaobserwowana zostanie funkcja transformacyjna. Funkcja transformacyjna

to zdolnośćdo przekształcania oddziaĘwan. oddziĄwania pochodzą zawsze ze strony i kierowane są w stronę tego, co uznawaó się będzie za otoczenie systemu. Systemem będzie zatem ten
obiek1, który przekształca oddziĄwania wejściowena oddziaĘwania wyjściowe. Prezentuje
to rysunek 1.
Rysunek 1. Model czarnej skrzynki

Natomiast o systemie zidentyfikowanym za pomocą modelu

biaĘ skrzynki

można mó-

wió w sytuacji, gdy stwierdzony zostanie zbiór elementów i relacji pomiędry nimi. Jeżelibadacz
uznaje, Że'przynajmniej dwa

obieĘ są ze sobą

istotnie powią4aneo wówczas odróżnia ów zwią-

zek od wszystkich pozostaĘch, a więc uznaje, Że resztapozostaje w otoczeniu badanego układu.

Taki właśnieobraz wyłania się z rysunku 2 zaprezentowanego poniżej.
Rysunek 2. Model

biaĘ skrzynki

Rezultatem zastosowania konkretnego modelu identyfikacji systemu jest stwierdzenie,
żrebadana rzeczywistośó dzieli się na system

i

otoczenie. Jednoczęśnie, w mońencie prryjęcia

konkretnego modelu identyfikacji systemu, a więc procedury prowadzącej do umania jego odrębności,następuj e ustalenie podstawowych cech badanego przedmiofu

.

Nalezy zwróció uwagę na to, że w obu modelach identyfikacji systemu mowa jest o róŻ-

nego typu obiektach
systemu

i

i

relacjach) otaz że ma miejsce sytuacja względnego odosobnienia

otoczenia. Przy tym, w modelu czanej skrzynki relacja ma charakter warunkowy

Iub przyczynowo-skutkołvy i przebiegać ma między systemem a otoczeniem. Natomiast w przy-

padku modelu białej skrzynki może być mowa o relacjach pomiędzy slementarni rozpatrywanego układu, bez konieczrrościrozpaĘwania natury relacji omawianego układu z otoczeriem. Co

więcej, o ile model czarnej skrzynki wskazuje na fbkt, że ptzedmioty badan w naukach o polity_
ce mają cechy nieredukowalne, albo emergentne (np. suwerennośÓ państwa), o

Ęle model białej

skrzynki wskazuje, że moiliwe są badania nad układami i dynamiką obiektów o takiej samej lub
podobnej charakterystyce (np. układ insĘrtucjonalny organów władry państwowej).

Zaproponowane modele mogą się uzupełniać, i ptzenikać w praktyce badawczej. Uzycie

dwóch modeli identyfikacji systemu jednocześnie w jednym planie badawczym pozwala
na komplementame ujęcie procesów politycznych.

kacji systemu mozliwe

Ęe się bardziej

Dzięki rozróżnieniu na dwa modele identyfi-

przejrryste rozgtałltczante systemów, a przezto

-

uzy-

skanie znacnrcj klarowności prowadzonych badan. Możra dzięki temu również rozpaĘwać
systemy jako osadzone w sobie oraz od siebie zalężne_ co wynikać może z podejścia teoretycz_
nego i możliwościmetodologiczrych. Relacje między systemami można wyobrazić sobig dzięki

rysunkowi 3 ponizej.
Rysunek 3. Komplementarność modeli identy{ikacji systemu

ffi
]ar
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Podstawy metodycate _teoria grafów i analiza map poznawcąych

W warstwie metodyczrej procedura modelowania korzysta z elementó'w teorii grafow
onz artaliry map

poznaw czy ch.

W teońi grafow zakłada się, że w abstrakryjnie określonej ptzestrzeni można wyrózrrió
wierzchołki (vertices) oraz krawędńe (edges). Jeżeli wierzchołki i krawędńe tworzą uporądkowane pary, wówczas mowa jest o łukach (arcs), a graf nazywa się grafem skierowanym (directed

graphlub digrap&) (Wilson,2007: 11, 135).
Konsekwencją wspomnianych postulatów jest mozliwośćro7pomawania relacji pomię-

dry dowolnymi obiektami. Warunkiem jest uzranie, że obieĘ są różne. Znając relacje pomię_
dzy obiektami mozliwe jest budowanie dodatkowychnaruędzi i prowadzenie szerokiego wachlarza operacji analĘczrych. Na uzytek procedury modelowania wykorzystano kilka natzędzi po-

chodzących z teorii grafow. Są to: 1) macierz sąsiedztwa (w procedurze: macierz sprzęŻeń),
określająca zakres mozliwych relacji pomiędry wszysil<imi elementami, 2) pojęcie spójności

(w procedurze: nasycenie); onz pojęcie podgrafu (w procedurze: ogniska). Dostosowanię po_

nroliło na wypracowanie oryginalnej metody idenĘfikacji kluczowych dla aktora poliĘczrego
sprzężeń.

Analiza map poznawczych zaproponowana ptzez Roberta Axelroda

z

zespołem

(Axelrod, t976), jest drugim filarem proponowanej procedury modelowania. opiera się ona
na załoŻeruu, ze mozliwe jest rekonstruowanie sposobu rorumowania decydbntów poprzez

W-

dobycie i uporądkowanie używanych ptzeznich kategońi poznaw czych.
Każ:da mapa pomlawcza składa się z konceptów (conceprs) i łączników (linlcs).

Ze wzglę-

dów praktycznych najpierw formufuje się koncepty.Przy tym, sformułowaniu konceptów towa_

tzyszy również olaeślanie relacji między nimi.
Dwa koncepty i jeden łącznik tvłotzą ałłtryek. W procedurze modelowani a zlłłiązektaki
narywany jest sprzężeniem. Sprzężenie to relacja warunkowania między procesami reprezento_

wanymi przezkoncepty. Kazdę sprzężenie można vntaóza najprostsą formę mapy pontawczej.
Przykładowa mapa po7nlaw cza została zapr ezentowana na
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ry sunku 4.

Rysuńbk 4. Prrykładowa mapa poznawgza,wykorzystująca pięć konceptów i pięć lączników

Żrodło: Kasianiuk K. (202 1 ), Modelow anie ...,s. l 1 2.

Koncepty
K9ncept jest kategorią poanawczą- reprezentacją jęrykową obiektu lub procesu, do którego odwołuje się aktor. Techniczrie, jest to fragment tekstu źródłowego (najczęściejfragment

zdania), niosący zrozumiałą d|abadacza treść.Podstawową zasadą sugerowaną ptzez zespół
Roberta Axelroda jest odwzorowanie treściwprost, nie zaśwydobywanie

jej sensv poprzez

nadmierną interpretację. W skrócie'zasada ta brzmi: denotacja nad interpretacj (denotation raą
ther than interpretation) (Wrightson 1976: 293). Co szczególnie istotne, koncept powinión mieć

fo*ę, którą przyrównać można do zrrriennej (variable).
W'procedmze wyróaniam

tzy

warunki poprawności koncepfu: a) odrębnośó - koncep

musi być nozlxriały s.rm przez się, niezależnie od pozostĄch konceptów; b) zmiennośó z
jego heścibadacz powinien móc odczytać róine stany rzeczywistości, c) relacyjnośó _ koncept
musi wchodzić w relację warunkowania z innymi konceptami. W celu sformułowania koncepfu
najczęściej wystarczy wyrózrienie prrynajmniej jednej z wymienionych cech. ZarvvycĄ teŻ,
jeżeli spełnione są dwa pierwsze warunki' to i trzeci bywa spełniony. Cechy odrębności i zmiennościpowinny byó wyrażone w koncepcie (explicite). Jego relacyjnośćnatomiast często bywa
zawarta w zdaniu (implicite). Bywają pray tym i takie sy,tuacje, w których treśó konceptu nie da
się wkomponować w żaden złłiązek. W takiej sytuacji musi nasĘpió jego modyfikacja. W efekcie,

jeżeli mówa o modyfikacjach, to są one dopuszczalne jedynie w celu sformułowania koncep_

fu, który ma mieć właściwątj. zrozumiałą samą przezsię treśó.

l1

Łqczniki

W procedurze modelowania zakłada się, że łączniki reprezenĘą relację warunkowania
pomiędzy procesami transformacyjnymi. Pruez warunkowanie rozumiem syfuację, w której występowanie jednego procesu interpreĘe się jako koniecznośó dla zaistnienia innego procesu.

Łączriki możra porównaó do tych aspektów modelu, które dotyczą kierunku
Wyróznić możra kilka typów łączników, opartych na następujących miązkach:

o

,

Zitązek porytywny _ występuje, gdy obecnośó procesu omlaczanego przezjeden koncept

o

i siĘ relacji.

(Ą,

zwiększa Szanse lub przyczynia się do wysĘlienia procesl oznaczarLego przez

drugi koncept (B); jest oznaczany zapomocą symbolu ,,*'';

Zity'ek

negatywny

-

występuje, gdy obecność procesu omaczanego przezjeden kon-

CePt (A)' zmniejsza szanse lub przeszkadza w wysĘlieniu procesu oznaczanego przez

'

drugi koncept (B);jest oznaczany zapomocą symbolu,,_''.

Zbiór łączników obejmujący jedynie dwie wartości może okazaó się niewystarczający.

A}torry polĘczni wprawdzie często starają się opisać rzecrywistośó w sposób zero-jedynkowy,
za pomocą kategorii polaryzujących, do których powyższe typy zvłiąz/r.ów są użytecme. Jednak,

jeżeli mówią o szczegółach sytuacji i gdy wskazują działania potrzebne do jej utrrymania lub
zmiany, aktorry polityczni są często o wiele bardziej ostrożri. W związku z tym uzywają sformułowań, klóre wymykają się klasyfikacji w ramach logiki dwuwartościowej. Z tego powodu
zespół Axelroda wyróarił kilka dodatkowych typów łączników, które równieŻ włącryłemdo
procedury modelowania:

C
o
o
C

Zvltązek nie-pozytywny

_

o7nlacza sytuację,

w któĘ jeden z procesów nie szkodzi,

nie przeszkadzalub nie jest szkodliwy dla drugiego procesu; oznaczany jest jako

S.

Zvńvek nie-negatywny _ oanacza sytuację, w któĘ jeden z procesów nie pomoże,
nie będzie wspierał lub nie niesie korzyścidla drugiego procesu; jest oznaczany jako

*.

Zvnązęk mozliwy' ale niekonieczrry _ oznacza sytuację, w której jeden z procesów może,
ale nie musi byó zraczący dla innego procesu; oznaczany jako ,,a''.

Zwązek nie-zerowy _ oznacza sytuację, w której jeden z procesów ma znaczenie dla
drugiego procesu' ale jego charakter nie jest mozliwy do określenia; kierunek jest nieo_

C

kreślony; ontaczany jako ,,m''.
Zvaązek obojętny lub indyferentny _ oznaczasytuację, w której jeden z procesów istnieje, ale jest indyferentny dla drugiego procesu; oznaczanyjest jako ,,0".
Propo4ycje Axelroda stają się uĘteczne przede wszystkim w sytuacji, kiedy badacz jest

przygotowany do interpretacji z punktu widzenia jakiejśteorii. Często bowiem okazuje się,
12

że wypowiedź a]ctora

polĘcznego jest na tyle zawiła, że trudno jest określió charakter zwitązklt.

Posfuluje się wtedy wykorrystanie jedynie takich złłiązkow,co do których nie pojawiają się

wątpliwości interpretacyjne. Są to przede wszystkim ,wiLą?ki poryĘwne, negatywne

i

nie_

zerowe.

Pięćfaz modelowania
W monografii wykorrystałem modele identyfikacji systemu jako bazę dla metodyki postępowania badawczego. Zaproponowana pIzeze mnie procedura traktuje strukturę oraz funkcję

jako komplęmentarne

aspeĘ

anaIizy i przekłada je na konkretne operacje badawcze. W połą-

czeniu z elementami teorii grafów oraz metodyki analiry map poznawczych, sformułowałem
procedurę rozpisaną na pięó faz; Przygotowanie, Przeldad, Analiza strulduralna, Analiza funk-

cjonalna

onz

Wnioslrowanie, walidacja i interpretacja. W trakcie modelowaniauĘwa się róż-

nych narzędzi, w tym m.in. macierzy sprzężeń i grafów. Stanowią one pomoc w zrozumieniu
relacji łącący chposzczególne kategorie poznawcze.
W trakcie Przygotowania formułowane są cele
teńa doboru materiału zródłowego

-

i

załoŻeniabadania oraz określane są kry-

komunikatu aktora politycznego. Stwierdza się również,

jaka ma być jednostka analizy, w ramach których wyróżniane mają być koncepty, a zatem jaki
ma byó również domniemany stopień dokładnościzastosowanej procedury. Materiałem źródło-

wym może byó kazdy tekst pisany, natomiast jednostką analizy może byó zdanie, akapit, inny
fragment tekstu lub inna jednostka stosowana w innych typach ana|izy danych jakościowych.

Przeldad polega na formułowaniu ,'konceptów"

i

,,Łączników'' oraz obejmujących je

,,sprzężen''. Są to trry podstawowe elemenĘ uĘwane dalej w analizie i wynikają wprost z treści

zawartych

w

jednostkach arnlizy. Faza

ta

opiera się na podejściu R. Axelroda

ze wspóĘracownikami, co opisałem wyżej.

Analiza strukturalna polega na łączeniu sptzęŻeńw większe całości.Jest to fazA", wktórej

z map powstĄch na gruncie kazdej z jednostek analizy (np. zdan) tworzy się jedną mapę. Następuje to niekiedy

w wyniku interwencji badacza, tj. połączenia konceptów pochodzących

zróżmych jednostek arnlizy. Ma to miejsce nlłłaszczaw sytuacji, gdy w komunikacie nie lvystępują łączniki pozwalające na połączenie rózrych jednostek analizy. W trakcie tej fazy ustala się

też pozycję poszczególnych konceptów w całym układzie zależmości wejściową przechodnią
oraz wyjściową. Dzięki takiemu zabiegowi uzyskuje się obraz relacji pomiędzy wszystkimi konceptami, a więc obtaz struktury całego modelu. Na przykład, konceptem wejściowym na
rysunku
będzie sformułowanie ,,Działaniarządu". Konceptami przechodnimi będą: ,,Wzmocnienie pan-
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stwa'' i ,,Zapędy mocarstff'. Konceptami wyjściowymi będą zaś,,Rozwój społeczeństwa" oraz
,,Zaciśnięciewięzi regionalnych''.

Analiza funkcjonalna polega na śledzeniu powiązan w ramach podukładów wyróżrio_
nych dla kazdego konceptu wejściowego i wyjściowego. Ma to pozwalaó na stwierdzenie rela-

tywnego znaczenia wyrózrrionych sprzężeń w całościbadanego układu. Śledzenie powią4an
przebiega w drodze postępowania indukcyjnego

i

dedukcyjnego. Dla kazdego konceptu wej-

ściowegoidentyfikuje się układ konceptów na zasadzie indukcyjnej _ koncept wejściowyindu_
kuje (wywofuje) układ konkretnych konceptów. Natomiast dla każdego konceptu wyjściowego
stosuje się postępowanie odwrotne

-

dla kazdego zidenĘfikowanego koncętu wyjściowego

dedukuje się wsrystkie koncepty go warunkujące.

Skrzyżowanie obu poĘpowan w ramach analizy strukturalnej i funkcjonalnej, pozwala
na przejście do ostatriej

fuy

badania. Wnioskowąnie, walidacja i interpretacja jest fazą w któ-

rej wyciąga się wnioski na podstawie wcześniej przeprowadzonej analizy. Najpierw' w trakcie
wnioskowania, stwierdza się występowanie konkretnych konceptów, zarówno w układach indukowanych, jak i dedukowanych, za pomocą logicznej operacji koniunkcji. Potem bierze się pod
uwagę liczebnośó sprzężeń. Następnie podejmuje się próbę identyfikacji układu procesów, które
wydają się aktorowi politycznemu szczególnie istotne w procesach transformacyjnych. Szuka się

więc dńvigni transformacyjnych. Służytemu rozróżrienie na sprzężenia zwomikowe (dla poszczególnych podukładów) oraz konst5rtutywne (dla całościukładu). W trakcie walidacji nastę_
puje ocena relaĘwnego znaczeria poszczególnych sprzężeń zwornikowych

i konstyfutywnych

poptzęz analizę konĘroporycji wyłaniających się z modelu. Z kolei podczas interpretacji następuje ostateczrre zidentyfikowanie dźrvigni transformacyjnych, poprzezodniesienie do załoŻeit

teoretycznych.

Badania prowadzące do opracowania procedury
W prezentowanej monografii poszczególne modele identyfikacji systemu zostaĘ przełożone na zestaw powiązanych kroków badawczych. Nie jest mozliwe przeprowadzenie analizy
funkcjonalnej bez wcześniejszego zidentyfikowania struktury ronrmowania. Jednocześnie, strukturalne właŚciwościbadanych układów, w szczególności pozycje poszczególnych konceptów,
stanowią naturalną podstawę do przeprowadzenia roanmowania na temat roli konkretnych pro_
cesów w całościrozumowania aktora polityczrego.

I4

Tabela 1. Chronologia artykulów zprzyporządkowaniem znaczenia merytorycznego

l.
2.
3.

Kasianiuk K. (2014)' ,,Systemowe ż:ódła gry polityczrej w parlamencie
liberalno-demokratycznym", Przeglqd Sejmouy, Nr 6, s. 195-Zl7

Konceptualizacja

K. (2016), ,,Black box, white box and self-organization. A
system-to-environment approach to leadership", Kybernetes, Vol. 45, No.
l' s. l 26- 140, hĘs://doi.org/l 0. 1 l 08/K_02_20 1 5-0057

Konceptualizacja

Kasianiuk

Kasianiuk K. (2016)' ,lespoły poselskie i parlamentame jako formy samoorganizacj i parlamentarzystów. Wyniki polskich badarl eksploraryj -

nych'', Wrocławskie studia Politologiczne, Vol. 20,
htęs://doi.org/ l0.l9 l95 l l 643 -0328.20.9

4.

s.

l24-l4o,

Kasianiuk K. (2017)' ,,Analiza systemowa jako narzędzie w badaniach
instytucji polĘczrrych. Uwagi wstępne'', studia Polityczne,Yol.45, Nr 2,
s. 169-192

5.

Kasianiuk K. (2018), ,,A system-cybemetic approach to the study of political power. Infioductory remarks", Kybernetes, yol. 47 ,Issue: 6, s. 1262127 6,

6.

httpsl

/

doi. org/

I

0. I

I0

8/K-04 -20
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Kasianiuk K. (2018), ,,Czas w demokratycznym systemie parlamentar-

Walidacja
w wymiarze
metodologicznym

Konceptualizacja

Walidacja

nym. Przypadek Sejmu RP w latach 1989-2015', Środkowoeuropejskie
Studia
Polityczne, Nr
l,
s.
l8s-206,

empĘcznym

K. (2018), ,,studying leadership in democratic parliaments.
Clues from complex systems theory and Polish case", e-politikon, Nr 28,

w wymiarze

Kasianiuk
s. 38-62

8.

empĘczrrym

-0 I 4 5

hĘs://doi.org/10. 14746lssp.20 l 8. l. 1 0

7.

Walidacja
w wymiarze

Kasianiuk K. (Ż020),,,on a system+nvironment relationship in scientific
inqulry: A response to 'Defnition of System' by A. D. Hall and R. E.
Fagen'', Systems Reseąrch and Behaviorąl Science, (early view),
hĘs://doi.org/l 0. 1 002/sres.268 l

w wymiarze

Walidacja

empĘcmym
Konceptualizacja

Prace nad modelami prowadziłem w latach poqedzających rok wydania monografli.
oprócz sformułowaniap@oczonych wyżej definicji operacyjnych' wcześniejsze prace pozwo_

liły również na ptzetestowanię i wstępną ocenę przydatności niektórych elementów pózriejszej
procedury modelowania. Wypracowanie narzędń w postaci modeli identyfikacji systemu prowadziłem równolegle na dwóch poziomach

- konceptualinĄii

bieg prac orazichznaczenie merytoryczne zrajduje się wtabeli

t5

walidacji. Chronologicnly prze1.

Konceptualizacja
źkódłem prac nad modelami identyfikacji systemu jest problem ptzyĆzynowości oraz

problem wewnętrzrego nóżmicowania przedmiotu badania. Uwagę na te wątki zwróciłem
w momencie próby uchwycenia istoty gry polityczrej w parlamencie. Zagadnienie parlamenta_

ryunu poavalało na pierwsze przyb|iżsne koncepcyjne do tych wymiarów zjawisk politycznych' które w pózriejszych pracach określiłemjako wymiar funkcjonalnym i strukturalnym sys_
temu.

Problem układu zależnościw odniesieniu do sfery zjawisk polityczrtych ukazałem

w trakcie refleksji nad kluczowymi cechami liberalno-demokratycznego parlamentaryznu.
Przedstawiłem je w arĘkule pt. ,,Systemowe źródła gry politycznej w liberalno_
demokratycznym parlamencie"

(20 14).

W artykule tym zwróciłem uwagę na niek1óre cechy liberalnej demokracji' m.in. na gnrn_
cie definicji systemu politycznego Davida Eastona (1965). Wyrózrioną wiązką zagadnień jest

legiĘmizowany pluralizm sił politycznych w kontekście wielowymiarowości procesu decydo_
wania.

Pluralizrrr wprawdzie odnosi się głównie do bytów o charakterze kolektywnym (takich

jak grupy interesu, czy partie poliĘczne), jednak w skrajnej postaci, pozllłalarównież rozpaĘwać rolę indywidulnych obywateli w przebiegu procesów politycznych. Pomiędzy tak określo-

nymi bytami można wyróarić rozmaite relacje, w tym zbieżności,rozbieżrości,przenikania
lub konfliktu interesów, czy też zależnościwynikających z porycji w sieci poliĘczrej. Współwystępowanie bytów o nóżnicowanym charakterze (grup, partii

i obywateli)

zrrłraca uwagę na

aspekty strukturalne systemu polĘczrego. Przy tym wielośći złożoność
układów horyzontalnych i weĘkalnych jest w zasadzie niemozliwa do uchwycenia, zarówno przez samych uczest-

ników, jak

i

przezbadaczy polityki. Towarzyszy temu zrniennośó konfiguracji, w jakich poten-

cjalnie lub faktycznie występują podmioty w spluralizowanym parlamencie.

Również

sźrm proces decydowania

politycznego wydaje się wielowymiarowy, aptzezto

trudno uchwytrry. Działanie polityczre w liberalno-demokratycznym parlamencie zawiera ele_
menty substancjalne (dotycące przedmiotu decyzji) oraz proceduralne (co doĘczy kolejności

i

uprawomocnienia decyzji). W ramach procesu decydowania następuje przekształcanie m.in.

potrzeb, wartości,ądań, interesów

i celów (wyrazanych m.in. przezobywateli, grupy i partie)

na decyzje znajdujące konsekwencje na poziomie wspólnotowym i indywidualnym. Następuje to

w wyniku kooperacji i starcia podmiotów uczestniczących w działaniach przebiegających w sferze polityczrej.
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Wymienione cechy liberalnej demokracji mają charakter dwoisty. Przy Ęm nie ma możliwości wykluczenia którejkolwiek z nich w trakcie badń politologicznych. Podejmowanie de_

cyzji w warunkach konkurencji i kooperacji może następować wyłącznie dlatego, że istnieją różne podmioty będące w konkretnych relacjach, mające owe decyzje podejmowaó.

Zko\ei wystę-

powanie określonych relacji skłania do próby określenia źródęłi konsekwencji działani a zaanga-

żowanych podmiotów. Najbardziej istotne z punktu widzenia prowadzonych przsze mnie prac
jest analĘczre odnotowanie róŻric między wspomnianymi wymiarami systemu (tu nazywanych

funkcjonalnych i strukturalnych) i ich mozliwych efektów dla procesu badawczego.
Prezentacja wstępnej wersji obu modeli identyfikacji systemu nastąliła w artykule

,rBlack Box' White Box and Self-Organization. A System-to-Environment Approach to Le-

adership'' (2016). W tekściepodjąłem próbę przyłożenia wspomnianych modeli do analizy
przywództwa w kontekście procesów samoorganizacyj nych.

osią rozwazań było dla mnie rozróŻrienie na system i otoczenie. W artykule miało ono
przede wszystkim charakter analityczny. owo rozróżnienie wydaje się istotne, ponieważ przekłada się na mozliwośćstwierdzenia zakresu odrębnościsystemów

i

rozważlartie teoretycnrych

konsekwencji takiego podziafu. Chodzi na przykład o to, czy systemy mają charakter otwarĘ

cry

teŻ zamknięty.

Tylko otwarte systemy mogą dokonywać wymiany informacji i energii z oto-

czeniem i wydaje się, że rczłvaż:arlie procesów samoorganiz-acyjnychprzebiega inaczej w systemach zamkniętych, a inaczej otwarĘch. W tekście badałem wątek Śamoorganizacji w systemach

otwaĘch, który rozpatrywałem z perspektywy roli szczególnych jednostek _ prrywódców, rozumianych jako pĄektanci systemu (Ha11, Fagen, 1956).

W tękściezwTacam uwagę na instrumentalną i heurystyczną rolę modeli idenĘfikacji
systemu d]a działania prrywódców. Na przykładzie hipotetyczrej sytuacji rozbitków na bezludnej wyspie, opisuję rolę przywódców wykorzystujących cechy opisywanych modeli, aby w ade-

kwatny sposób realizowaó założone cele w złożonym,samoorganizującym się otoczeniu. Jeżeli
przywódca podchodzi do systemu z wykorzystaniem modelu czamej skrzynki, traktuje pozosta-

łych rozbitków jako niepodzielną całośó(,,wspólnotę''), pozwalając by oczekiwana funkcja tej
grupy _ traktowanej jako system _ wysĘpiła dzięki procesom samoorganizacyjnym,kt&ąprzawódca może moderowaó. Z kolei,jeżeli prrywódca podchodzi do systemu za pomocą modelu

białej skrzynki, zwolenników traktuje jako niezorganizowaną zbiorowośó, w której sam pełni

rolę czynnika sprawczego' interweniującego

i

dynamizującego działania poszczególnych jej

cżonków. Stanowiąc integralny element strukhry systemu, przywódca jest czynnikiem dynamizującym procesy Samoorganizujące system od wewnątrz.

I7

i

Mozliwośó wykorzystania modeli identyfikacji systemu
procesów politycznych potwierdńłem na poziomie definicyjnym

do

badania zjawisk

w artykule ,rA

System_

Cybernetic Approach to the Study of Political Power.Introductory Remarks" (2018).

W centrum zainteresowania znajdowało się podobieństwo między pojęciem sterowania,
wykorrystywanym m.in. w ogólnej teorii systemów i cybemetyce, a pojęciem władzy wykorzy_
stywanym m.in. w ramach nauk o polityce i administracji.

Punktem wyjścia dla moich analizbyło spostrzeżenie, że współczesnę Tnczenie terminu
cybemetyka sięga starożytnościi ma wielowiekową tadycję. Platon uĘwał terminu lEbernetes

do opisywania szhrki kierowania polis.

w

xx

wieku termin cybemetyka był używany m.in.

przez Andró-Marie Ampćre'a do nazwania nauk zajmujących się rządzeniem. Natomiast Bogusław Trentowski określałtak działartiaskierowane na budowę narodu.

Modele identyfikacji systemu pozwoliĘ dostrzec TlacnLepodobieństwo między cechami
definicyjnymi władry, sformułowanymiptzezjednego znĄvłażniejszych nowo{tnych autorów
badan nad polityką Maxa Webera, oraz definicji sterowania polskiego cybemetyka _ Mariana

Mazura. ZauwaĘłeffi, b definicję władzy i sterowania obu autorów łączy współwystępowanie
dwóch wymiarów oddziaĘwania: siĘ oraz mechanizmu dynamizującego relację międzry 7aanga-

żowanymi stronami. Przyjąłem, Że oddziaĘwanie może byó silne albo słabe i opieraó się na me-

chanizmie funkcjonalnym lub strukturalnym. Stąd, stwierdziłem, Że przynajmniej cztery typy
oddziaĘwania są mozliwe do zbadania w sferze polityczrrej:

o

Silne oddziaływanie funkcjonalne _ oddziĄwanie, w którym zachowanie systemu A
wpływa na otoczenie (warunki działania) systemu B, co prowadzi do natychmiastowej

o

zmiany zachowania systemu B;

Słabe oddziaływanie funlrcjonalne

-

oddziĄwanie, w którym zachowanie systemu A

lvpływa na otoczenie (warunki działania) systemu B, jednak system B jest zdolny do od-

o
o

łożeniareakcji w czasie.

Silne oddziaływanie strulduralne _ oddziaływanie, w którym zachowanie systemu A
wpływa na elementy i relacje systemu B, a system B natychmiast zmienia zachowanie.

Słabe oddziaływanie struldurąlne _ oddziĄwanie, w którym zachowanie systemu

A

wpĘwa na elemenĘ i relacje systemu B, jednak system B jest zdolny do odłożenia reak_
cji w czasie.
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Prace nad spójnością modeli idenĘfikacji systemu zakoirczyłem w momencie ustalenia
różnic w sposobie rozumienia relacji pomiędzy systemem i otoczeniem. Nastąpiło to w arĘkule
pt. ttOn a system-environment relationship in scientific inquiry:

A response to 'Definition

of System'by A. D. Hall and R. E. X'agen" (2020).

Zanieszczona w tekście ana)izapokazuje, że system i otoczenie moŻełączyć, dwojaka
lacja. Wynika to z ustalenia podstawowych relacji logicznych.

Z

re_

jednej strony, można :uznać, żs

oba pojęcia mają doĘczyć rzecrywistości podzielonej na dwie różre części.Pierwsze

z

ruch

(,,system'') miałoby opisywać to, co najczęściejvnaje się jako przedmiot pozrania, a drugie
(,,otoczenie'o),

miałoby doĘczyó reszĘ zjawisk i procesów, które domyślniehaktuje się jako

istniejące, ale nie włączone do analiry. W tym sensie, system i otoczenie są odrębnymi fragmen-

tanirzeczywistości - fragmentami mozliwymi do zdefiniowania i odrębnymi z punktu widzęnia
badawczego. Są to elementy zbioru avanego rzecrywistością.

Z drugiej shony, oba pojęcia mogą doĘczyó rzecrywistościprzedstawianej nie tyle jako
ńoŻonej z fragmentów, ale w

któĘ wyrózria

się

aspeĘ- współkonstytuujące się na poziomie

ontologicmym i współtwo rzące jej obraz na poziomie epistemologicznym.
Najbardziej istotnym spostrzeżeniem zaprezentowanym w arĘkule jest to, żre niezależlie
od

poziońu analizy, zasadny z punktu widzenia prowadzenia badan naukowych jest sam podział

na system i otoczenie oraz co uznajemy za system, a co zapodsystem i nadsystem. Przekłada się

to wprost na mozliwośó zastosowania modeli identyfikacji systemu do badan nad polityką.
Na przykład, na poziomie krajowym, partie polityczne mogą współtworzyć pewną struktwę
(system parĘjny') a więc pewien zestaw elementów w określonych relacjach opisywany ptzez

modelbiałej skrrynki. Ponadto, kaŻdazpartii może być w takim układzie podsystemem, stanowiącym i$egralną całośó,która może peŁrió konkretną funkcję w całościukładu w określonej
relacji do otoczenia i w ten sposób byó opisywanaprzezmodel czarnej skrzynki. Podobnie, cały
system parĘjny, może pehrió w pewnym ustroju politycmym określoną funkcję (np. reprezenta-

cji interesów).
Następujący przy określaniuprzedmiotu badaniapodziaŁ ma podstawowe zrlaczenie dla
badań naukowych, przynajmniej na poziomie konceptualizacyjnym _ w odniesieniu do problemu

badawczego, pytan badawcrych i stawianych hipotez.

I9

Walidacja

Pracom na poziomie koncepcyjnym towarzyszyĘ prace na poziomie empirycznym

i

metodologicznym. Doprowadziło to do walidacji wypracowanych koncepcji

i

stwierdzenia

prrydatności zestawu do badan nad rzeczywistościąpolitycmą.
Wal idacj a w wymiarze empirycznym

W celu przeprowadzenia walidacji empirycnej unałem, że naleĘ zbadać, system, który
ma szczególne znaczenie w kazdym ustroju demokratycanym. Uznałem, że możę to byó system
parlamentamy. Wielostronnej analizie poddałem prrypadek polskiego parlamentaryzrnu.

Pierwsza analiza empiryczna wykorrystująca elementy modeli identyfikacji systemów
została przeprowadzona w trakcie badń nad polskimi zespołami poselskimi i parlamentarnymi.

Wyniki badan przedstawiłem w artykule ,rZespoĘ poselskie i parlamentarne jako formy
samoorganizacji parlamentarzystów. Wyniki polskich badań eksploraryjnych'' (2016).
Jest to ptaca, w

któĘ

podjąłem problem samoorganizacji w sferze politycmej , poprzez

zwrócenie uwagi na stosunkowo nowe formy działalnościposłów i senatorów

skie

i

parlamentame.

Z

-

zespoĘ posel-

uwagi na ograniczenia w zakresie dostępnych danych, analiza oparta

została przede wszystkim na analizie jakościowejregulaminów zespołów. W badaniu chodziio
o zrozumienie warunków formalnych, jakie mieli w dyspozycji indywidualni posłowie i senato-

rowie, aby organizowaó się w parlamencie oraznozumienie sposobów jakimi sami owe uwarunkowania ksŹałtowali.

Samoorganizacja była rozumiana w sposób nadany przez W. Ross Ashby'ego _ jako

forma rekonfiguracji elementów w określonej przestłzeni. W szczególności' rozpaĘwano ją
jako formę samopołączeria doĘd niezależmych od siebie elementów (posłów i senatorów) oraz
formę wspólnego działania elementów w otoczeniu. SĘd miała ona charakter opisywany zatów-

nopruszmodel biaĘ, jak i czarnej skrryŃi.
Badania pokazały, Że _ napoziomie strukturalnym _ w skład dominującej większości zespołów wchodzili członkowie różnych ugrupowań polityczrych, złłłaszczaw układzie ,,koalicja

tządząca-opozycja''. Natomiast na poziomie funkcjonalnym

-

cele zespołów definiowane były

na osi ,pogłębienie wiedzy-wpĘw na insĘrtucje publiczne''. Pogłębianie wiedzy miało sfuzyó
zdolności poszczególnych członków do aozumienia i działania w wielowymiarowej przestrzeni
publicznej. ZkoIei wpływ na instytucje publiczre dokonywać się miał na przykład poprzez kon-

taktz innymi instyfucjami publicznymi w obszarze zainteresowania zespołu.
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Analiza empirycma zaprezentowana w kolejnym artykule
systemie parlamentarnym. Puypadek Sejmu

-

,rCzas w demokratycznym

RP w latach 1989_2015''

(2o18) _ miała od-

mienny charakter.

Na gruncie obserwacji, że pojęcie czasu pojawia się w ramach badan politologicntych
albo jako jedna ze zmiennych (wyjaśniających lub wyjaśnianych), albo jako tło lub kontekst

romłażai(badan synchronicntych i diachronicznych), przedstawiłem analizę' na gnrncie któĘ
nastąliła próba zrozumienia funkcji czasu w systemie parlamentamym. System parlamentarny
definiowałem jako względnie odosobnioną całośó_ adaptacyjny układ zależności,którego zachowanie wynika zarówno

z oddziaĘwań zewnętrzrych, jak i wewnętrznych. Przyjąłem, że klu-

czową dla mozliwości prawidłowego dzińantaparlamentu funkcją jest zdolnośó do przetwarzania impulsów w okręślonymczasie.

Celem badań było stwierdzenie, czy w ramach okresu obejmującego kadencje X-VII
możra wyrózrić podokresy wyłącznie na podstawie analizy dynamiki aktywności parlamentu'
Zbadałem częstotliwośó dni obrad, częstotliwośó posiedzefi orazdługośó posiedzeń na podstawie
realnych i symulowanych danych.

Wyniki badan wskazują, że w całym analizowanym okresie spadała liczba dni obrad
orazliczb'a posiedzeń. Prry tym, posiedzeniabyŁy coraz dłuższe.Wraz z upływem czasu rosła
także dfugośó przerw między posiedzeniami. ostatecznie doprowadziło to do wyróŻrienia
dwóch podokresów w działaniu systemu parlamentamego _ kadencje X-IV oraz V-VII, w ich
ramach zaśnajważriejszymi kadencjami były kadeńcja IV i V.

Badanie systemu parlamentamego pozvvoliło na wstępną ocenę adekwatności modeli
identyfikacji systemu do badan procesów diachronicznych instytucji polityczrych. Potwierdzenie przydalno ścizrtalań fu model czarnej skrzynki.

Modele identyfikacji systemu zastosowałem następnie do badan nad parlamentarnym
przywództwem. Pokazałem to w arĘkule ,rStudying Leadership in Democratic Parliaments.

Clues from Complex Systems Theory and Polish Case" (2018).
Parlament traktowałem jako dynamiczna przestrzeń komunikacyjna między indywidual-

nymi parlamentarzystami. Punktem wyjścia był tu modęl białej skrzynki. Ptryjąłem, że w parlamencie można wyróarić przynajmniej trzy typy badanych obiektów: zbiory, sieci

i

systemy.

Zbiory rozumiałem jako zestawy odrębnych elementów; sieci jako zestawy elementów, które są
połączone ze względu na wspólne cechy; z kolei systemy rozumiałem jako zbiory elementów
połączonych relacjami prowadzącymi do działanaw określonysposób.

2t

Elementów obu modeli identyfikacji systemów użyłemdo wyróżrienia zestawu przesłanek mogących świadczyó o Ęm, że demokratyczny parlament nosi cechy układuzłożonego'oraz
że wynikaj ą z tęgo rozmaite relacje przywódcze.

Do cech systemów złożonychnaleĄ:łf,tac7nLaliczbaelementów i stopień ich połączenia,
autonomia poszczególnych elementów' lokalnośó działania, nieliniowośćoraz emergencja.

Prrywódźwo w parlamencie określiłemjako proces' w trakcie którego następuje zmianafunkcji
i struktur organizacyjnych. Prrywódcy zaśto ci,którzy a) w wymiarze funkcjonalnym prowadzą
do formułowania wizji i celów dla działania systemu) oraz b) w wymiarze strukturalnym mody-

fikują sposoby komunikacji w istniejących grupach parlamentarnych i tworzą nowe ich formy
(np. zespoĘ). Zaprezentowałem również zestaw zrrriennych, które mogą stanowió źródłowiedry

empiryczrej na temat mozliwej dynamiki przywództula w parlamencie rozumianym jako układ
ńoŻony.
Walidacj a w wyniarze metodologicznym

Próbę rozszerzenia zakresu stosowa]ności modeli idenĘfikacji systemu podjąłem w wy_
miarzę metodologiczrym w odniesieniu do badan instytucjonalnych w artykule ,rAnaliza syste-

mowa jako narzędzie w badaniach instytucji politycznych. Uwagi wstępne'' (2Ot7).
W tekście opisałem modele identyfikacji systemu jako narzędzie analizy instytucjonalnej.
Rozwazania prowadziłem z wykorzystanięm układu dwóch insĘrtucji formalnych _ Trybunału
KonsĘrtucyjnego orźLz Sejmu RP 1997 roku w okresie przejściowym obowiązywania starej i nowej konstytucji. Układ instytucji formalnych uznałem za dogodny przedmiot analizy, poniewaz
w ramach systemu prawnego istnieje domniemanie rozłącntości(ekskluzywności kompetencyjnej) takich instyfucji. Pozwala to na zwiększenie klarownościrozwazań

i poszukiwanie

poza-

formalnych czynników wpływających na działanie insĘtucji _ zarówno strukturalnych (w sensie
nadawanym przez model białej skrrynki), jak i funkcjonalnych (w sensie nadawanym przezmodel czamej skrzynki).

W artykule przedstawiłem wstępny zbiór operacji badawczych opartych o modele identyfikacji systemu, które nazwałem mapowaniem układu instytucjonalnego. Mapowanie jest sposobem na określenie zbioru czynników wpĘwających na sposób działania instytucji. Na uzytek
procedury mapowania przyjąłem, że układ instytucjonalny może byó analizowany dzięki wyróż-

nięniu tzw. zmiennych insĘrtucjonalnych. Z kolei zrnienne instytucjonalne zostaĘ wyróżnione
na podstawie własnościkazdego z modeli idenĘfikacji systemu, a więc cech fuŃcjonalnych

strukturalnych badanych

inĘfucji. Przyjąłem teŻ, że mozliwe relacje -

zvvane sprzężeniami

i

-

mogą mieć charakter pozytywny (dodatni)' negatywny (ujemny), trudny do określeni a, albo też

,,korelacyjny''. Ten ostatni rozumiałem jako wspóhvystępowanie obu zrniennych.
Podczas mapowania dokonuje się a) określenia pełnego zbioru wszystkich możliwych re-

IaĄiłączących instytucje na gruncie przyjętych w badaniu przesłanek, założeńicelów badawczych, oraz b) stwierdzenia potencjalnego wpływu konkretnych czynników (funkcjonalnych
bądź strukturalnych) na działanie poszczególnych instytucji w badanym układzie. Mapowanie
możrc pomóc w formułowaniu hipotez o charakterze opisowym lub wyjaśniającym.

W efekcie przeprowadzonej analiry wyrózniłem kilkadziesiąt typów mozliwych sptzęŻeit
dla układu dwóch instytucji i czterech zrrriennych instytucjonalnych. Podkreśliłemrównież trud-

nościw prowadzeniu mapowania dla większej liczby zrrriennych. Dzięki wyróŻrieniu dwóch
wymiarów kazdej z insĘrtucji, opisywanych na gruncie modeli identyfikacji systemu, mozliwe
jest porządkowanie *ied"y na temat mozliwych prz1ilcŻlrL

i

konsekwencji działania układów

instytucjonalnych.

Podsumowanie
W trakcie przeprowadzonych badan na gruncie nauk o polityce i administracji sformrrłowałem i przeprowadziłem test stosowalności procedury modelowania percepcji transformacji
politycznej. opisana w monografii procedura powstała na gruncie badan teoretyczrrych, empi_
ryczrrych

i

metodologiczrych zaprezentowanych w serii artykułów naukowych dotycących

dwóch modeli idenĘfikacji systemu.

Procedura modelowania zakłada, że sposób myślenia aktorów politycznych odzwierciedlony jest w układzie kategorii pomawczych u{wanychprzezaktora politycznego. Rękonstrukcja takiegó układu pozwala na uryskanie wglądu w typ racjonalnościpr4{mowanej przezaktora

poliĘcmego otazna stwierdzenie, na ile prezentowana racjonalnośó jest spójna wewnętrzrie.
Szereg operacji badawczych prowadzonych w trakcie pięciu faz prowadzi do uzyskania
całościowegoobrazu myślenia aktora polityczrego w wybranym obszarze _ modelu transforma-

cji polĘcznej. Aktor polityczrry wyrózriając pewien układ kategońi po?nawczych wyodrębnia
i łączy jedynie częśćprocesów. oznacza to, ż:s pozostała ich częśó nie jest przedmiotem uwagi
aktora. To z kolei umozliwia badaczowi dostrzeżenie procesów pominiętych przez aktora polityczrrego w dyskusji na temat transformacji

polĘczrrej.
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5. INronłrłcJA o wYKAzYwANru sIĘ IsToTNĄ AKTYwNoŚcą nłuKowĄ ALB6

ARTYsTYczNĄ REALIzowANĄ w wIĘcEJ xIz .rnoNnJ UCZELNI' INSTYTUCJI NAUKowEJ LUB INsTYTUcJI KULTURY, w szczucÓr,NoŚcl zAGRANI6ZNEJ.
Jak dotąd brałem udział w kilku projektach badawczych o zasięgu międzynarodowym.

W latach 2005-2007 uczestniczyłem w projekcie ..INTLINE: Integrated and United? A
Ouest for Citizenship in an 'Ever Closer Europe"', w ramach 6. Programu Ramowego UE
(https:i/cordis.europa.eu/project/id/5l342llpl). Projekt skierowany był na odpowiedź na pytanie
o faktyczrośó europejskiego obywatelstwa. W ramach prac zespofu InsĘrtut

Filozofii i Socjologii

PAN skupialiśmy się na dostosowywaniu narzędzia badawczego skierowanego na zbadanie pol_
skich ęlit otazIlaprzeprowadzeniu badania wśród polskich parlamentarrystów. W projekcie kooĄnowanymprzezUniversitd degli studi di Siena brało udział 3l instytucji badawczych.
W latach 20|3'2014 brałem ldział w projekcie ..TrendMiner _ Large-scale Cross_lingual
Trend Mining Summarization of Real-time Mędia Stręams'' w ramach 7. Programu Ramowego

UE (hĘs://cordis.europa.eu/project/idl287863). Celem projektu było dostarczenie innowacyjnych mobilnych metod Ępu open source do wielojęrycznego wyszukiwania i podsumowywania
strumieniowych mediów na duĄ skalę w czasie rzeczywistym. W projekcie byłem odpowiedzialny za załoŻęttta i budowę ontologii polskiej sceny polityczrej z ramienia Instytutu Podstapv
Informatyki PAN. PĄekt, koordynowany ptzez Deutsches Forschungszentrum ftir Kunstliche
Intelligenz GMBH, realizowany był przezkonsorcjum 12 insĘtucji.

W latach 2013-2015 uczestniczyłem w pracach pĄektu ..GoodGov National and EuroPean Govęmance: Polish and Norwegian Cooperation Towards More Efficient Security. Energy
and Migration Policies" w ramach Norweskiego Mechaniznu Finansowego administrowanego
przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju (CORE 2012). Celem projęktu było przedstawienie

praktyczrych zaleceń dla decydentów, które przyczyniłyby się do poprawy zaruądzaria w kluczowych obszarach polityki bezpieczeństwą energii i migracj i, a taki:s zacieśnienie współpracy
między Polską a Norwegią w Ęch dziedzinach. W ramach projektu byłem ekspertem w zakresie
procesu podejmowania decyzji w panstwie

z ramienia InsĘfutu Studiów Politycznych PAN.

Projekt był koordynowany przezPolski InsĘrtut Spraw Międzynarodowych, a w konsorcjum brał

również udziałNorweski InsĘtut Spraw Międzynarodowych.
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6. IxronłrłcJA o osąGNIĘcIAcH DYDAIcYczltYcH' oRGANIzAcYJI{YcH oRAz
PoPULARYZUJĄCYCH NAUKĘ LUB szTUKĘ.
osiągnięcia dydaktyczne

od pocątku zatrudnięnia w Collegium Civitas prowadzę tam Ąęciaakademickie na
poziomie licencjackim, magisterskim i podyplomowym dla studentów i słuchaczy rózrych kie-

runków studiów _ w tym: nauk o polityce, stosuŃów międzynarodowych, socjologii, zanądzanta i dziennikarstwa

W obszarze nauk społecarych Ąęcia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych dotyczyŁy m.in. prrywództłła, procesów sterowania w sferze polĘczrej, metodologii badan politologiczrych i społeczrych.

W latach 2014'2020 wypromowałem 32 dyplomantów na poziomie licencjackim, 7 na
poziomie magisterskim. W latach Ż02I-2020 zrecenzowałem 106 prac licencjackich i magisterskich.

osiągnięcia organizacyjne
W latach 2005-2008 w ramach Instrtutu Sfudiów nad Przrywódźwem Collegium Civitas
współorganizowałem serię konferencji dotyczących prrywództwa.

o
o
o

,,Wodzowie, uwoclziciele,liderry? Współczesne koncepcje przywództwa'' (2006),

,'MiĘ, symbole i rytuały we współczesnej polityce'' (2007)
,,Charynnatycnrc przywództwo we współczesnej polityce'' (2008).

od 2016 roku współorganizuję Sekcję Mętod" Technik i Narzędzi BadawczYch PTNP,
najpierw jako współzałoĘciel, a następnie przewodnicący pierwszego zarządu Sekcji. Sekcja

jest siecią współpracy badaczy krajowych (obecnie z 13 lczs,lni publiczrych i niepublicznych).
Działalnośó w Sekcji skupia się na rozwijaniu inicjatyw o charakterze metodologiczrym. Jak

doĘd wjej ramach:

o

wsPółPracowałem przy organizaĄi Zimowych Szkół Metodologiczrrych (edycje II-

VI) wraz z PTNP, Katedrą Filozofii i Teorii Polityki Wydziału Nauk o Polityce i
Bezpieczeństwie UMK w Toruniu), najpierw jako ekspert, a następnie jako wykładowca i wspóĘrzewodniczący;

o

współorganizowałem konferencję Badanie i mierzenie przywództwą (2018), (współorgałttzatorzy: Collegium Civitas, Pracownią Badan nad Prrywództwem w ośrodku

Studiów Amerykanskich UW, Sekcją Przywództwa Politycznego PTNP, Uniwersy26

tetem SWPS, Instytutem Studiów Politycznych PAN, e-Politikon _ ośrodkiemAna-

liz Politologicznych UW, Wydziałem Nauk Polityczrrych i Studiów Międzynarodowych UW);
organizowałem panel zamknięty ,,Przypadek'' jalco lrategoria analityczna w badąniach zmiany politycznej,podczas III Kongresu politologii (201g);
inicjowałem i organizowałem profilowane warsztaty metodologicme (Wprowadzenie
do Qualitative Comparative Analysis (QCA), Wprowadzenie do statystycznej analizy

o

danych w środowish] R, 2017).

inicjowałem i organizowałem Sprint Metodologiczny, podczas

VI

Zimowej Szkoły

Metodologicznej.

od 2020 roku kieruję

centrum badawczym HIVE

-

Systems Collective Design Lab w

Collegium Civitas, które skupia się na metodyce partycypacyjnego modelowania systemów społecanych, gospodarczych i polĘczrrych. HIVE prowadzi m.in. badania nad metodyką modelo-

wania systemowego oraz regularne sesje modelowania przemtaczoxe dla sfudentów
i pracowników naukolvych z ńinych ośrodków badawczych. Do styczria 2O2I r. w ramach
HIVE przeprowa&iliśmy 6 sesji modelowania dla grup studentów i indywidualnych pracowników naukłllvych.

osiągnięcia popularyzujące naukę

od początku pracy naukowej uczestniczę w spotkaniach popularyrujących naukę. W
2004 prowadziłem z-ajęciadla uczniów gimnĘum w ramach projektu ..Roznowy o demokracji''

(projekt realizowany ptzez Centrum Wolontariatu).

Wyższej Śzkoły InformaĘvki
stronie kurtyny

i

w

Przędsiębiorczościw

roku 2014 na zaproszenie Państwowej

Łomł wygłosiłem wykład ',Po

drugiej

_ czyli o grach politycznych''. W latach 2015 i 2018 brałem udział w Festiwalu

Nauki jako prowadący klub młodzieżowy(,,Myślenie systemowe na co dzień) i wykładowca
(,,Co dziśTBcZy bycie przywódcą?").
otoczenie? Problem logiczny
etapu Festiwalu E(x)plory w

w

latach 2020-2l prowadziłem wykład (,,System czy

i praktycmy''), a następnie byłem ekspertem podczas szkolnego
XL Lo z oddńałami Dwujęzyczrrymi im. Stefana Zeromskiego w

Warszawie.
Jestem też autorem populamonaukowej ksiązki pt. Za sterami.

c1lli dośćtreściwieo

mniej więcej wsrylstkim (20l8)' w której prezentuję podstawy myślenia w kategoriach systemo_
lvych.
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7. Innn

INB'oRMAcJE DoTYczĄCE KARIERY zAwoDowEJ.

W roku 2019 otrzymałem ,J.,Iagrodę Rektora za osiągnięcia w pracy naukowej w 2018 r.''

W latach 2019-2020 byłem członkiem Rady Naukowej w Międrynarodowym Centrum
Bddań nad Przywództwem Uniwersytetu SWPS w Warszawie.

od 2020 roku pełnię funkcję Topic Editor w międzynarodowym czasopiśmie Systems
(ISSN 2079-8954). Czasopismo ukazuje się w otwartym dostępie. Jestem w nim odpowiedzialny
z.a obszar

nauk polity czrry ch.

(.(^,'a*{Ł
(podpis wnioskodawcy)
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