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Co z tą demokracją?
Czy rzeczywiście system demokratyczny jest zły? Jakie są – jeśli w ogóle – jego 
dobre strony?

Za Winstonem Churchillem przyjęło się powtarzać, że demokracja nie jest dobrym 
systemem, ale nikt nie wymyślił lepszego. To smutne stwierdzenie, biorąc pod uwagę 
nasze ambicje w budowaniu młodej polskiej demokracji. 

Dr Łukasz Wordliczek z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ bada 
na przykładzie USA, jak demokracja działa w praktyce. Swoje zainteresowanie skupia 
szczególnie na zagadnieniu wyborów, bo bez nich wszakże nie ma demokracji. 

Jakie są konsekwencje wyborów? 

Przyglądając się kampaniom wyborczym i  deklaracjom, jakie w  ich czasie padają, 
możemy dojść do wniosku, że z wyborami musi wiązać się określona zmiana, szcze-
gólnie gdy do władzy dojdą politycy opozycji. Tymczasem, po wyborach w warun-
kach demokratycznych zaskakująco często zmiany mają dość ograniczony charakter. 
Istnieje bowiem przekonanie o  konieczności prowadzenia polityki zrównoważonej 
i przewidywalnej. Zwłaszcza w kontekście interesów zagranicznych. 

Stąd pytania o to, co stymuluje zmiany, które są 
przecież nieuchronne w procesie rozwoju każ-
dego państwa. Kiedy nadchodzi odpowiedni 
moment na zmianę, a kiedy najważniejsze jest 
utrzymanie stabilności? Jaka jest rola opinii pu-
blicznej w procesie decyzyjnym demokratycz-
nego państwa, skoro wybory (głos społeczeń-
stwa) nie prowadzą do pożądanych przemian? 
Co z polityczną odpowiedzialnością i zobowią-
zaniem wobec wyborców? 

Na tym etapie badań można już wyłonić wstępne 
wnioski wskazujące na to, że kluczowe elementy 
stanowiące o  demokracji, jak np. wybory, mają 
nikły wpływ na zmiany w polityce państwa. Ale 
to, czasami dość paradoksalnie, niekoniecznie 
musi stanowić o słabości tego systemu, bo ozna-
cza, iż „demokracja pozwala na racjonalność we 
wprowadzaniu zmian” – wyjaśnia autor badań.

Analiza ma przybliżyć zrozumienie polity-
ki i  działań poszczególnych jej aktorów, co 
w  konsekwencji może pomóc w  ulepszeniu 
tego – w  powszechnym przekonaniu niedo-
skonałego – systemu. Wnioski będzie moż-
na przeczytać w  publikacji, która ukaże się 
w 2012 roku pod roboczym tytułem „Mecha-
nizmy kontynuacji i zmiany w polityce zagra-
nicznej USA po II wojnie światowej”.
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