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Funkcje partii politycznych  

Partie polityczne – „zorganizowane grupy obywateli dążących do uzyskania określo-

nych celów w drodze walki o władzę lub sprawowania władzy”1 – spełniają różnorodne funk-

cje wobec państwa i społeczeństwa, a także wobec samych siebie.  

Od wyłaniania elity do społecznej integracji 

Zygmunt Bauman w swej pracy Zarys marksistowskiej teorii społeczeństwa2 wyróżnia 

pięć funkcji pełnionych przez partie polityczne:  

• partia jako mechanizm wyłaniania elity rządzącej państwa; 

• partia jako organ formułujący doktryny i programy polityczne; 

• partia jako mechanizm kształtowania opinii publicznej; 

• partia jako ogniwo wiążące państwo ze społeczeństwem; 

• partia jako mechanizm społecznej integracji w sferze życia politycznego. 

Bauman zajmuje się relacjami między partiami, państwem a społeczeństwem, stawiając 

na pierwszym miejscu aspekt sprawowania władzy lub dążenia do niej.  

Partia jako mechanizm wyłaniania elity rządzącej państwa. Członkowie partii w 

pracy partyjnej zyskują wiedzę i doświadczenie niezbędne do sprawowania władzy, w partii 

zdobywają znajomość spraw państwowych i zastanawiają się nad metodami ich rozwiązywa-

nia. Współczesne instytucje polityczne czynią z partii politycznych niemal jedyną drogę pro-

wadzącą do najwyższych stanowisk państwowych.  

Zespoły kierownicze partii politycznych – także tych nie sprawujących w danej chwili 

władzy – i ich najbardziej aktywni działacze wchodzą w skład elity politycznej3. Elita poli-

tyczna ma istotny wpływ na podejmowany przez aktualny rząd decyzje.  

                                                 
1 Definicja partii politycznej za: Jerzy J. Wiatr, Społeczeństwo, PWN, Warszawa 1968, strona 322. 
2 Zygmunt Bauman, Zarys marksistowskiej teorii społeczeństwa, PWN, Warszawa 1964, strony 426-428. 
3 Do elity politycznej zaliczyć należy przywódców partii politycznych, czołowych polityków, teoretyków czy 
ideologów partii i ruchów politycznych, intelektualistów innego rodzaju aktywnych politycznie, słowem tych, 
którzy w danym państwie nadają ton życiu politycznemu. Za: S. Chodak, Funkcje społeczne systemów partyj-
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Partie polityczne są więc pewnego rodzaju naturalnymi szkołami, w których owe elity 

polityków kształtują się, wyłaniają i uzyskują akceptację swych środowisk politycznych jako 

ewentualni najlepsi kandydaci do objęcia odpowiednich stanowisk czy też pełnienia roli 

przedstawicieli w parlamencie. Brak partii politycznych „utrudniałby czy wręcz uniemożli-

wiałby wyłanianie się elit politycznych w sposób naturalny i społecznie naturalny”- pisze Jan 

Turowski w swym komentarzu do funkcji Baumana4. Funkcję tą Turowski określa jako funk-

cję rekrutacji elit politycznych.  

Partia jako organ formułujący doktryny i programy polityczne. Dzięki praktycznej 

znajomości sytuacji państwa i sporym zasobom informacji o stanie społecznych oczekiwań 

partie mają szansę na tworzenie realnych programów działania politycznego, które mogą mieć 

wpływ na bieg wydarzeń. Funkcja ta jest określana przez Jana Turowskiego jako funkcja ide-

ologiczno-programowa.  

We współczesnym życiu politycznym partie rzadko jednak prezentują całe programy 

polityczne, ograniczając się do haseł wyborczych, mających większą wagę propagandową niż 

merytoryczną5. Jest to po części warunkowane wykorzystywaniem takich środków przekazu 

reklama telewizyjna, radiowa czy plakat wyborczy, gdzie nie starcza miejsca na nic więcej 

poza krótkimi, łatwymi do zapamiętania symbolami i hasłami.  

Ciężar szerszego i bardziej szczegółowego zaprezentowania programu partii politycznej 

czy jej stanowiska w konkretnych kwestiach spada na jej działaczy, którzy przekazują je na 

spotkaniach, w wywiadach dla mediów czy tekstach publicystycznych. Wiąże się to z następ-

ną z funkcji partii – kształtowania opinii publicznej.  

Partia jako mechanizm kształtowania opinii publicznej. Kształtowanie opinii pu-

blicznej odbywa się przez rozpowszechnianie wśród społeczeństwa poglądów na sprawy bę-

dące przedmiotem publicznego zainteresowania. Wykorzystywane są tu współczesne środki 

                                                                                                                                                         
nych, strona 93, w: S. Chodak, J. Stroynowski, Z. Bauman, J. Banaszkiewicz, Systemy partyjne współczesnego 
kapitalizmu, Książka i Wiedza, Warszawa 1962. 
4 Jan Turowski, Socjologia. Wielkie struktury społeczne, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego, Lublin 1994, strony 133-134. 
5 Przykładem takiej współczesnej formy prezentacji programu politycznego może być naklejka wielkości karty 
do gry ze znakiem graficznym Unii Polityki Realnej i hasłem: Mniej podatków!. Naklejka taką spotkać było 
można na przystankach, słupach ogłoszeniowych, drzwiach czy podręcznych torbach sympatyków partii. 
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komunikacji masowej – prasa, radio, telewizja, a ostatnio także Internet6. Jest to przedsię-

wzięcie wymagające wysokiego kunsztu fachowego i sporych nakładów finansowych.  

Można tu wyróżnić typowo informacyjną działalność członków partii, w tym fachow-

ców od kontaktów z mediami – rzeczników prasowych oraz działalność nastawioną na two-

rzenie pewnego wizerunku partii, określaną jako marketing polityczny7.  

Znacznie większe możliwości kształtowania opinii publicznej mają partie duże, posia-

dające znaczącą reprezentację parlamentarną czy rządzące w danej chwili krajem. Są one w 

większym stopniu zauważane przez media, ich działalność jest szerzej opisywana i komento-

wana. Istotne jest również mniej czy bardziej otwarte poparcie wysokonakładowych gazet 

oraz telewizji publicznej.  

Partia jako ogniwo wiążące państwo ze społeczeństwem. Partie stanowią ogniwa 

wiążące państwo ze społeczeństwem. Działalność partii wytwarza autorytet, na którym opiera 

się skuteczność działania władzy państwowej.  

Partie przekazują społeczeństwu stanowisko i zamierzenia elity rządzącej, zabiegają o 

akceptację działań rządu. Zygmunt Bauman określa je jako instrumenty politycznej integracji 

społeczeństwa wokół zasadniczych celów, jakim przyporządkowana jest polityka rządu. Tak 

działają partie rządzące.  

Działalność partii opozycyjnych sygnalizuje elicie rządzącej konieczność korygowania 

zbyt niepopularnych posunięć, konieczność znalezienia kompromisu pomiędzy własnymi za-

mierzeniami a propozycjami opozycyjnymi.  

Partia jako mechanizm społecznej integracji w sferze życia politycznego. Platforma 

polityczna partii łączy w sobie lokalne stanowiska, interesy cząstkowe mniejszych ugrupo-

wań, prezentując je na arenie ogólnopaństwowej, ogólnospołecznej, choć często gubiąc po 

drodze wiele z ich specyfiki.  

                                                 
6 Internet jest wykorzystywany także przez kilka polskich partii politycznych, między innymi PSL, UW, UPR. 
Dzięki niemu mogą one dotrzeć do pół miliona użytkowników sieci Internet w Polsce oraz dziesiątków tysięcy 
Polaków za granicą. 
7 Marketing polityczny to zespół teorii, metod, technik i praktyk społecznych, mających na celu przekonanie 
obywateli by udzielili poparcia człowiekowi, grupie lub projektowi politycznemu. S. Albouy, Marketing et 
Communication politique, Paryż 1994, za: Grażyna Ulicka, Wpływ marketingu politycznego na zmiany w życiu 
publicznym państw demokratycznym, w: Studia Politologiczne, vol. 1, Elipsa, Warszawa 1996. 
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Miejsce kariery politycznej 

Inną funkcję partii można odnaleźć w definicji partii politycznej Maxa Webera. Według 

niego partie to „...organizacje społeczne oparte na dobrowolnym werbunku członków, stawia-

jące sobie za cel zdobycie władzy dla swego kierownictwa i zapewnienie aktywnym człon-

kom różnych warunków – duchowych i materialnych – umożliwiających zdobycie pewnych 

korzyści materialnych lub przywilejów osobistych bądź obu tych korzyści łącznie8.  

Pominięte są tu kwestie programu politycznego czy kontaktu ze społeczeństwem, a na 

pierwszy plan wysuwa się sprawa korzyści, jakie może zapewnić swoim członkom partia po-

lityczna. Funkcją partii politycznej byłoby więc stworzenie możliwości kariery politycznej, 

która dla kierownictwa partii uwieńczona jest objęciem władzy, a dla aktywnych członków 

daje korzyści materialne i duchowe, wynikające z uprzywilejowanej pozycji.  

Max Weber kontynuuje swoje rozważania o politykach i karierze politycznej pisząc o 

dwóch sposobach traktowania polityki jako zawodu: o życiu „dla polityki” i „z polityki”9. 

Życie „dla polityki” oznacza rozkoszowanie się samym tylko posiadaniem władzy, świado-

mość nadania sensu swojemu życiu przez sprawowanie władzy pozwalająca zachować rów-

nowagę wewnętrzną, poczucie ważności. Życie „z polityki” oznacza usiłowanie uczynienia z 

zajmowania się sprawami politycznymi stałego źródła dochodów. Sposoby te występują w 

większości przypadków jednocześnie. Tylko „dla polityki” mogą żyć ludzie majętni lub ide-

aliści, ci ostatni z reguły nie posiadający żadnego majątku; są to w partiach grupy nieliczne. 

Pozostali za prowadzenie działalności politycznej otrzymują wynagrodzenie. Formą nagrody 

za aktywną działalność jest otrzymanie różnego rodzaju urzędów w partiach, gazetach, gmi-

nach i państwach, pozwalające na zaspokojenie potrzeb materialnych i psychologicznych.  

Dążenie do osiągnięcia korzyści materialnych i duchowych, jak je definiuje Weber, jest 

więc naturalnym działaniem większości polityków, a wiele działań partii jest skierowane na 

stworzenie swoim członkom dróg kariery politycznej w państwie.  

                                                 
8 Max Weber, Wirthschaft und Gesellschaft, Tubingen, t. I, s. 168, za: Jakub Banaszkiewicz, Państwo i partia w 
systemie kapitalistycznym, PWN, Warszawa 1972. 
9 Max Weber, Polityka jako zawód i powołanie, w: Socjologia polityki. Wybór tekstów pomocniczych do kon-
wersatorium, wyboru dokonali Bronisław Gołębiowski i Jerzy Szczupaczyński, Instytut Nauk Politycznych 
WDINP UW, Warszawa 1993, strona 17. 
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Forum walki i formowania ośrodków władzy 

Michał Sadowski w pracy Partie polityczne – geneza i funkcje10 przywołuje w nieco 

zmienionej postaci funkcje Zygmunta Baumana, dotyczące kształtowania opinii publicznej 

czy mechanizmu formułowania doktryn. Dodaje interesujące funkcje z zakresu działalności 

partii w systemie politycznym:  

Partie jako forum walki o władzę polityczną. Partie polityczne tworzą forum legalnej 

walki o władzę polityczną, forum ścierania się poglądów i ich konfrontacji w ramach zakre-

ślonych kanonami panującego ustroju.  

Partia jako kandydat do władzy uzyskanej drogą obecności w parlamencie. Partie 

polityczne są elementami mechanizmu organizacji wyborów do parlamentu i stąd mechani-

zmu formowania ośrodków władzy w państwie.  

Pluralizm polityczny i kultura polityczna 

Partie polityczne spełniają swe różnorodne funkcje we współczesnym państwie demo-

kratycznym w warunkach pluralizmu politycznego, rozumianego jako istnienie i swobodne 

działanie różnych partii politycznych, grup nacisku, grup interesów. Partie i grupy wzajemnie 

ograniczają się, skłaniają do współdziałania, prowadzą negocjacje, uzgodnienia i konsultacje.  

Działania takie możliwe są w warunkach ukształtowanej kultury politycznej. Kultura 

polityczna polega na stosowaniu się do reguł umożliwiających partiom politycznym osiąganiu 

porozumień i kompromisów przy zachowaniu swoich istotnych odrębnych założeń. Brak od-

powiedniego poziomu kultury politycznej zamienia pluralizm polityczny w anarchię politycz-

ną, walkę o władzę i stanowiska w państwie bez liczenia się ze swoimi partnerami i przeciw-

nikami politycznymi11 .  

Wobec społeczeństwa i opinii publicznej 

Funkcje partii politycznych przedstawione przez Baumana wydają się być w dużym 

stopniu zbieżne z funkcjami proponowanym przez Sigmunda Neumanna w pracy Modern Po-

litical Parties12.  

                                                 
10 Michał Sadowski, Partie polityczne – geneza i funkcje, w: Organizacja polityczna społeczeństwa, praca zbio-
rowa pod redakcją Adolfa Dobieszewskiego, PWN, Warszawa 1977. 
11 O pluraliźmie politycznym i kulturze politycznej za: Jan Turowski, Socjologia. Wielkie struktury społeczne, 
Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1994, strony 133-134. 
12 12 Sigimund Neumann, Modern Political Parties, Chicago 1956, za: Władza i polityka. Wybór tekstów ze 
współczesnej politologii zachodniej, pod redakcją Michała Ankwicza, In Plus, Warszawa 1988, strony 129-131. 
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Neumann wyróżnia cztery funkcje partii politycznych:  

• organizowania chaotycznych żądań społecznych; 

• wychowania ludzi w duchu odpowiedzialności politycznej; 

• spełniania roli ogniwa łączącego rząd z opinią publiczną; 

• selekcji przywódców. 

Organizowanie chaotycznej woli społeczeństwa jest podstawowym zadaniem partii po-

litycznej; stąd pierwszą jej funkcją u Neumanna jest organizowanie chaotycznych żądań 

społecznych. Partie polityczne są pośrednikami idei przez stałe eksponowanie i wyjaśnianie 

doktryn partyjnych. Są również reprezentantami interesów grup, wypełniając lukę między 

jednostką a społeczeństwem. Istnienie i współzawodnictwo partii politycznych pozwala na 

wyostrzanie wyboru dokonywanego swobodnie decydujący elektorat. Funkcja ta łączy w so-

bie zadania formułowania doktryn i programów politycznych oraz społecznej integracji w sfe-

rze życia politycznego, widoczne u Baumana.  

Partie polityczne nie tylko pozwalają wyborcom na zapoznanie się z kandydatami na 

stanowiska państwowe i ich programami, ale także przekształcają samych obywateli. Spełnia-

ją funkcję wychowania ludzi w duchu odpowiedzialności politycznej. Każda partia prezen-

tuje wyborcom i ich grupom interesów wizję społeczeństwa jako całości. Przystosowuje ona 

potrzeby obywateli do potrzeb społeczeństwa jako całości, a nawet żąda poświęceń w imię 

wspólnoty. Partie prezentują nie tylko swoją wizję, ale także odnoszą się do wizji swoich 

przeciwników politycznych, krytykując je i komentując. Funkcja ta odróżnia partię od grupy 

nacisku, stwierdza Neumann. Bez niej współczesne państwo staje wobec niebezpieczeństwa 

opanowania przez potężne i niekontrolowane grupy interesu. Propozycja Neumanna jest pew-

nym sensie odpowiednikiem funkcji partii jako mechanizmu kształtowania opinii publicznej 

podanej wcześniej za Baumanem, jest jednak szersza i podkreśla zadanie wychowania wybor-

ców jako powinność partii politycznej.  

Trzecim zadaniem partii politycznej według Neumanna jest spełnianie roli ogniwa łą-

czącego rząd z opinią publiczną. W demokracjach niezbędna jest więź łącząca przywódców 

z ich zwolennikami. Zadaniem partii jest utrzymywanie otwartych kanałów tej komunikacji. 

Partie stają się dzięki temu rzecznikami rządu – partie rządzące – lub czynnikami kontrolują-

cymi rząd i jego agencje – partie opozycyjne. Funkcja ta jest podobna do baumanowskiej pro-

pozycji partii jako ogniwa łączącego państwo ze społeczeństwem.  
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Funkcja czwarta Neumanna, selekcji przywódców, jest podobna spełniania przez partię 

roli mechanizmu wyłaniania elity rządzącej państwem, proponowanej przez Baumana. Neu-

mann podkreśla tu jeszcze znaczenie współzawodnictwa w systemie demokratycznym, które 

jest gwarantem jakości przywództwa. Selekcja taka jest skuteczna w warunkach istnienia od-

powiedniej atmosfery intelektualnej potrzebnej do funkcjonowania partii demokratycznych. 

Tam gdzie takie warunki nie istnieją, na horyzoncie majaczy kryzys demokracji, stwierdza 

dalej Neumann.  

Cztery funkcje wyróżnione przez Neumanna dają się odnaleźć zarówno w działalności 

partii w państwie demokratycznym, jak i partii pełniących władzę w państwie niedemokra-

tycznym. Zmienia się jednak zasadniczo znaczenie tych funkcji. Organizacja chaotycznych 

żądań jest spełniania przez monolityczną kontrolę partii nad społeczeństwem, integracja jed-

nostek ze społeczeństwem jest realizowana przez wdrażanie konformizmu, komunikacja mię-

dzy państwem a społeczeństwem sprowadzona jest do strumienia jednostronnej propagandy 

płynącego od władzy; w drugą stronę dociera „głos ludu” znany władzy z raportów służb bez-

pieczeństwa. Kluczową funkcją w dyktaturze staje się selekcja przywódców, do której pozo-

stałe funkcje są tylko przygotowaniem i niezbędnym zabezpieczeniem. Najważniejszym za-

daniem staje się tworzenie, zachowywanie i rozbudowywanie elity władzy.  

Rola w systemie politycznym 

Funkcje partii politycznych – stwierdza Marek Sobolewski – to zadania, które partia ma 

do spełnienia i wypełnia w systemie politycznym danego państwa. Dzięki poznaniu funkcji 

partii politycznych można zrozumieć rolę, jaką w życiu politycznym odgrywają partie, odna-

leźć te zadania, które wypełniają tylko partie polityczne, a których wypełnienie jest niezbędne 

do funkcjonowania państwa.  

Można odróżnić funkcje założone – przewidziane do wypełnienia według danego mo-

delu normatywnego czy teorii socjologicznej – od funkcji wykonywanych w praktyce. Te 

dwa rodzaje funkcji nie zawsze pokrywają się ze sobą. Decydujące znaczenie ma analiza 

funkcji wykonywanych, funkcje założone są przydatne do porównania13.  

                                                 
13 Definicja funkcji partii politycznych, funkcji założonych i funkcji wykonywanych za: Marek Sobolewski, Par-
tie i systemy partyjne świata kapitalistycznego, PWN, Warszawa 1977, strony 297-298. 
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Według Marka Sobolewskiego14 można wyróżnić trzy podstawowe funkcje partii, w 

których daje się odnaleźć bardziej szczegółowe:  

• kształtowania opinii i postaw politycznych; 

• wyborcza (a w niej tworzenia programu politycznego i selekcji kandydatów); 

• rządzenia (a w niej kierowania organami państwowymi i kontrola rządu). 

Funkcje te, podkreśla Marek Sobolewski, wiążą się z demokratycznym systemem rzą-

dów, choć mogą być także użyte do określania działania partii politycznych w systemach nie-

demokratycznych. Funkcje w obu rodzajach systemów są podobne, ale sposób ich wypełnia-

nia – różny.  

Funkcja kształtowania opinii i postaw politycznych. Zadaniem, jakie wszystkie par-

tie stawiają przed sobą jest kształtowanie opinii politycznych nie tylko swych członków, ale i 

szerokich kręgów społecznych, które partia chce pozyskać dla siebie. Kształtowanie opinii to 

zadanie informacyjne; kształtowanie postaw politycznych wymaga działań bardziej intensyw-

nych, wychowawczych.  

W funkcji tej zawiera się również zagadnienie artykulacji i integracji interesów, wyod-

rębnianie gdzie indziej w odrębną funkcję. Artykulacja interesów jest tu rozumiana jako dą-

żenie do ujawnienia i sformułowania treści interesów swoich zwolenników. Jest ona realizo-

wana przez takie środki jak prasa partyjna, agitacja wśród zwolenników, wystąpienia parla-

mentarne, akcje masowe – petycje, demonstracje, strajki.  

Zadanie integracji interesów może być określane jako kojarzenie interesów innych 

grup i tworzenie z nich pewnej syntezy, budowanie kompromisu. Rola partii politycznej może 

tu być mniej lub bardziej aktywna; może ona ograniczyć się tylko do pośrednictwa, albo 

wnieść pewien twórczy wkład w proces integracji. Partie dążą do integracji interesów gospo-

darczych, społecznych i kulturalnych wokół wspólnych celów politycznych.  

Funkcja wyborcza realizowana jest przez cały czas, ze szczególnym jednak nasileniem 

w czasie wyborów i kampanii wyborczej. Można wyróżnić dwa jej składniki: selekcję kandy-

datów na wybieralne stanowiska oraz formułowanie programu wyborczego.  

Choć partie polityczne nie są jedyną instytucją polityczną posiadającą możliwość desy-

gnowania kandydatów, to są one czynnikiem głównym, posiadającym niemal monopol w tej 

                                                 
14 Marek Sobolewski, Partie i systemy partyjne świata kapitalistycznego, PWN, Warszawa 1977, strony 300-
360. Podobny podział prezentują Sorauf, Schwartzenberg, Jones, Sadowski. 
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dziedzinie, jeśli nie bezpośredni, to pośredni wpływ na wybór kandydatów. Selekcja kandy-

datów jest niezwykle ważnym elementem funkcji wyborczej funkcji partii; poprzez nią for-

mułuje się elita polityczna państwa.  

Kandydaci są wybierani wpierw wewnątrz partii, w sposób mniej lub bardziej demokra-

tyczny; wybór demokratyczny przez członków partii stosuje się rzadko, z reguły większy 

wpływ ma tu kierownictwo partii i jej najbardziej aktywni działacze. Przewaga kierownictwa 

może być wyjaśniana tym, że za faktycznego reprezentanta wyborców uważana jest partia 

polityczna, a nie konkretny kandydat. Wokół kandydatur toczy się ostra rywalizacja, z udzia-

łem węższych kręgów politycznych, frakcji wewnątrzpartyjnych czy grup interesów stojących 

poza partiami. Na ostateczne zatwierdzenie wybranego kandydata na stanowiska w rządzie 

czy administracji państwowej mogą mieć też wpływ inne partie, zwłaszcza te pozostające w 

koalicji z daną partią; stosowany jest tu mechanizm konsultacji.  

Partie polityczne prezentują swoim wyborcom swoje programy przez cały czas swojej 

działalności, a w czasie wyborów – formułują programy wyborcze czy też platformy wy-

borcze. Program wyborczy jest środkiem oddziaływania na wyborców, umożliwiających 

przyciągnięcie wyborców i zgrupowanie ich wokół programu działania politycznego prezen-

towanego przez daną partię. Programy wyborcze mogą być opracowywane przez partię jako 

całość lub pozostawione poszczególnym kandydatom; jest to zależne od charakteru danej par-

tii15. W takich przypadkach jak wybór prezydenta można zauważyć dominującą rolę lidera, z 

którym program jest ściśle utożsamiany, lider osobiście przedstawia go i jest z nim identyfi-

kowany; rolę taką podkreślają wystąpienia kandydata na prezydenta czy urzędującego prezy-

denta w środkach masowego przekazu. Program wyborczy po przeprowadzeniu wyborów 

przekształca się z propozycji politycznych partii i jej kandydatów w wyraz opinii tej części 

wyborców, którzy głosowali na daną partię. Wyborcy ci przez swój głos popierają ów po-

gram, wyrażają zgodę na zawarte w nim propozycje i oczekują ich realizacji. Jest to jedna z 

form organizacji politycznej działalności obywateli, do której powołane są partie polityczne.  

Partie polityczne nie tyle jednak wyrażają opinie obywateli, co same je tworzą. Przygo-

towują program polityczny, do którego starają się przekonać społeczeństwo, zyskać jak naj-

więcej zwolenników, by otrzymać dzięki temu jak najwięcej głosów, a przez to – władzę w 

                                                 
15 Marek Sobolewski podaje tu jako przykład Stany Zjednoczone gdzie, choć formalnie przed wyborami prezy-
denckimi konwencja partyjna uchwala program wyborczy, to w praktyce sformułowanie tego programu należy 
do prezydenta i jego sztabu wyborczego. 
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państwie. Partie kształtują więc poglądy swoich wyborców, są ich przewodnikiem w kwe-

stiach politycznych. W programach wyborczych występuje znaczny element propagandy; są 

układane bardziej pod kątem pozyskania jak największej liczby wyborców niż merytorycznej 

informacji o zamierzeniach partii.  

Funkcja rządzenia w węższym, dosłownym jej rozumieniu występuje wtedy, gdy par-

tia polityczna obejmuje kierownictwo państwem w drodze obsadzenia decydujących organów 

państwowych. W szerszym rozumieniu uczestniczą w niej także partie, które usiłują wpłynąć 

na działanie kierowniczych organów państwa; można ją określić jak kontrolę rządu lub opo-

zycję do rządu. Sobolewski proponuje także dla tej funkcji nieco szerszą nazwę – rządzenia i 

kontroli rządów.  

Partia, która wygrała wybory, obsadza kluczowe stanowiska w państwie i zaczyna reali-

zować funkcję kierowania organami państwowymi czy też kierowania państwem. Dzięki 

wprowadzeniu do organów państwowych swoich przedstawicieli partia polityczna ma wpływ 

na podejmowanie decyzji politycznych i mianowanie personelu wykonawczego. Należy do 

niej władza w państwie. O bezpośrednim zaangażowaniu partii w kierownictwo państwem 

świadczy obejmowanie przez przywódców partii najwyższych stanowisk państwowych, ta-

kich jak stanowiska prezydenta, premiera, ministrów.  

Z kierowaniem państwem nierozerwalnie łączy się funkcja kontroli rządu, funkcja 

opozycji. Proces rządzenia polega na konkurencyjnej walce sił politycznych, z których jedne 

w danej chwili rządzą państwem, a inne pozostają do rządu w opozycji, dążąc do odwrócenia 

tej sytuacji przy okazji następnych wyborów. Partie opozycyjne prowadzą działania w dwóch 

kierunkach: przygotowania do zwycięstwa w następnych wyborach i próby włączenia się do 

rządzenia państwem. Pierwszy kierunek jest realizowany przez krytykę posunięć partii rzą-

dzącej i przygotowanie własnego programu politycznego. Drugi kierunek to również krytyka, 

ale mniej destruktywna, mająca na celu wywarcie bieżącego wpływu na politykę państwa - 

krytyka korygująca. Partie nie mające wpływu na politykę państwa, nie brane pod uwagę w 

podejmowaniu decyzji państwowych, często uciekają się do środków takich jak strajki czy 

manifestacje uliczne.  

Polityka państwa ma być w takim modelu nie tyle wolą większości, ale syntezą między 

wolą większości a mniejszości, kompromisem między rządzącymi a opozycją.  
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Trzy funkcje partii politycznych – kształtowania opinii społecznej, wyborczą, rządzenia 

– podaje również Konstanty Adam Wojtaszczyk w swej pracy Kompendium wiedzy o pań-

stwie współczesnym16. Interesująca jest jego definicja funkcji kształtowania opinii społecznej, 

która „pojawia się w przygotowaniu programów partyjnych i pozyskaniu ich zwolenników”, 

ze względu na podkreślenie konieczności przekonania wyborców do prezentowanych koncep-

cji politycznych.  

Społeczna, państwowo-publiczna i organizacyjna 

Partie polityczne, twierdzi Ryszard Herbut17, mają do wypełnienia szereg komplemen-

tarnych funkcji, z których trzy wydają się szczególnie istotne:  

• społeczna, 

• państwowo-publiczna, 

• organizacyjna. 

Funkcja społeczna oznacza, że partia polityczna jest ogniwem pośredniczącym pomię-

dzy strukturą społeczeństwa a państwa. Partie muszą być powiązane ze społeczeństwem, po-

trzebują do zwycięstwa w wyborach i objęcia władzy zapewnienia sobie poparcia przynajm-

niej części elektoratu. Realizując tą funkcję partia oferuje wyborcy określoną tożsamość wy-

borczą. Tylko w ten sposób może spełniać funkcję mobilizacyjną, wskazując na swój program 

wyborczy czy osoby polityków jako podstawy indywidualnej decyzji wyborczej.  

Funkcja państwowo-publiczna wypełniana jest przez wygraną wyborach, zapewnienie 

odpowiedniej liczby mandatów, udział w formowaniu gabinetu, zapewnienia w nim kontroli 

nad określonymi ministerstwami. Inne jest działanie partii w warunkach tworzenia jednopar-

tyjnego gabinetu, a inne – przy rządach koalicyjnych.  

Funkcja organizacyjna partii jest realizowana w celu zagwarantowania ciągłości ist-

nienia jako uczestnika życia politycznego. Każda partia rozwija strategie pozwalające na zre-

dukowanie ryzyka zmian społecznych w czasie jej istnienia i w efekcie na przetrwanie.  

                                                 
16 Konstanty Adam Wojtaszczyk, Kompendium wiedzy o państwie współczesnym, Liber, Warszawa 1995, stro-
ny 112-113. 
17 Ryszard Herbut, hasło Partia polityczna, w: Leksykon politologii, praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja An-
toszewskiego i Ryszarda Herbuta, Atla 2, Wrocław 1996. 
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Krystalizacja i godzenie interesów 

Partie polityczne – według Lipseta i Rokkana18 – ułatwiają proces krystalizacji i artyku-

lacji sprzecznych interesów oraz ukrytych napięć tkwiących w strukturze społecznej. Zmusza-

ją obywateli do tworzenia sojuszy ponad podziałami strukturalnymi. Pełnią funkcje ekspre-

syjne, instrumentalne, reprezentacyjne.  

Pełniąc funkcję ekspresyjną wytwarzają retorykę służącą do przekładania kontrastów 

w strukturze społecznej i kulturowej na postulaty działań lub wstrzymywania się od działań, 

wywierają naciski w tej materii.  

Pełniąc funkcję instrumentalną i funkcję reprezentacyjną nakłaniają rzeczników 

sprzecznych interesów i poglądów do zawierania kompromisów. Większe partie zmuszone są 

do tworzenia ponad istniejącymi podziałami wspólnych frontów z aktualnymi lub potencjal-

nymi przeciwnikami.  

Próba porównania 

Przedstawione tu koncepcje funkcji partii politycznych różnią się od siebie w mniej-

szym lub większym stopniu. Żadna nie wydaje się być wystarczająca; w jednej koncepcji 

można dostrzec elementy nieobecne w innej, istnieją funkcje podobne, niektóre funkcje są 

połączone lub rozdzielone, w zależności od zamysłu autora. Koncepcje te są również rozłożo-

ne w czasie; od lat pięćdziesiątych po dziewięćdziesiąte dwudziestego wieku, pochodzą z róż-

nych krajów, szkół, dziedzin wiedzy. Czy można więc je porównać, wypracować wspólny 

model?  

Często podkreślanym elementem jest funkcja wyłaniania przywódców politycznych. 

U Baumana partia pełni rolę mechanizmu wyłaniania elity rządzącej państwa, swoistej aka-

demii, gdzie politycy zyskują wiedzę teoretyczną i praktyczną konieczną do rządzenia pań-

stwem. Podobnie jest u Neumana. U Sobolewskiego selekcja kandydatów jest częścią funkcji 

wyborczej, co podkreśla drugi jej etap – sprawdzenie się przywódców w wyborach. Wyłania-

nie przywódców politycznych odbywa się wpierw wewnątrz partii, później – podczas wybo-

rów, przez elektorat.  

                                                 
18 Seymour Martin Lipset, Stein Rokkan, Osie podziałów, systemy partyjne oraz afiliacje wyborców, w: Władza 
i społeczeństwo, antologia tekstów z zakresu socjologii polityki, wybór i opracowanie Jerzy Szczupaczyński, 
Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1995. 
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Z funkcją tą wiąże się bezpośrednio miejsce partii w systemie politycznym, jako orga-

nizacji mające niejako licencję na dążenie do zdobycia władzy i rządzenie. Jest to wątek 

obecny u Baumana, podkreśla go w swych funkcjach Michał Sadowski  

Z wyłanianiem przywódców politycznych i zapewnieniem sobie uprzywilejowanego 

miejsca w drodze do władzy przez partię wiąże się z kolei funkcja partii jako miejsca kariery 

politycznej Maxa Webera.  

Kolejną często wymienianą jest funkcja formułowania programów politycznych. Jest 

ona obecna u Zygmunta Baumana, u Sobolewskiego jako część funkcji wyborczej. Jej ele-

menty można odnaleźć w funkcji organizowania chaotycznych żądań społecznych Neumanna. 

Oddzielnym zagadnieniem, o czym wspomina Bauman, jest zaprezentowanie programu, a 

także samej partii – społeczeństwu.  

Następnym zagadnieniem, różnie nazywanym i obejmowanym przez przedstawione 

koncepcje jest porozumiewanie się ze społeczeństwem. Bauman wyróżnia tu funkcje partii 

jako kształtowania opinii publicznej, partii jako ogniwa wiążącego państwo ze społeczeń-

stwem, partii jako mechanizmu integracji w sferze życia politycznego. U Neumanna jest to 

organizowanie chaotycznych żądań społecznych, wychowanie ludzi w duchu odpowiedzial-

ności politycznej, spełnianie ogniwa łączącego rząd z opinią publiczną. Sobolewski nazywa to 

funkcją kształtowania opinii i postaw politycznych. Porozumiewania się ze społeczeństwem 

dotyczy także funkcja społeczna Ryszarda Herbuta. Funkcje Lipseta i Rokhana również za-

wierają się w tej grupie funkcji.  

Niejako ukoronowaniem działalności partii politycznej jest zdobycie władzy lub wpły-

wu na nią. Partie polityczne realizują wówczas według Marka Sobolewskiego funkcję rzą-

dzenia, w której można wydzielić kierowanie organami państwowymi i kontrolę rządu. Jej 

odpowiednikiem u Ryszarda Herbuta jest funkcja państwowo-publiczna.  

Ryszard Herbut wprowadza tu jeszcze funkcję organizacyjną, pokazując obowiązki 

partii wobec siebie – przetrwania jako składnika życia politycznego.  

Funkcje ról społecznych 

Można jednak spojrzeć na funkcje partii inaczej, przez pryzmat typowych ról społecz-

nych: wojownika, eksperta, przywódcy, menedżera. Partia jako:  

• wojownik – dąży do zdobycia i utrzymania władzy dla swoich członków, podob-

nie jak wojownicy zdobywają bogactwa i ziemie, spełnieniem weberowskiej karie-
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ry są tu łupy wojenne w postaci stanowisk i otrzymania do rąk władzy nad pań-

stwem; podobnie jak żaden kraj nie może obyć się bez wojska, tak też w polityce 

nie może obejść się bez partii;  

• ekspert – realizuje i kształtuje interesy społeczne, analizuje potrzeby społeczeń-

stwa, wsłuchuje się w głos opinii publicznej i reaguje na posunięcia innych partii; 

na tej podstawie tworzy programy polityczne i przedstawia je wyborcom tak, by 

ułatwić swoje działanie jako wojownika;  

• przywódca – realizuje politykę państwa lub też ma na nią wpływ, stając przy wła-

dzy lub znajdując się w opozycji; opiera się na informacji dostarczanej przez sie-

bie jako eksperta, a spora część jej działań ma znów na celu oczyszczenie w przy-

szłości dróg dla wojowników;  

• menedżer – tworzy ze swoich członków efektywną i sprawną organizacją zdolną 

realizować powyższe cele i dba o to, by jako taka została zaprezentowana społe-

czeństwu; koordynuje swoje działania jako wojownika, eksperta i przywódcy; do-

biera sobie ludzi i kształtuje ich, dba o rozwój ich kariery. 
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