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Charles Tilly jest wybitnym przedstawicielem amerykañskiej socjologii historycznej. W swojej pracy badawczej ³¹czy g³ówne rysy tej perspektywy, maj¹c wród
swoich dokonañ zarówno socjohistoryczne case studies, jak i prace o charakterze
modeluj¹cym. W³anie badania powiêcone konkretnym przypadkom historycznym
doprowadzi³y Charlesa Tillyego do bardziej ogólnych refleksji nad uwarunkowaniami przemian spo³ecznych i politycznych w nowo¿ytnej Europie. Interesuje go
kwestia warunków podejmowania przez Europejczyków dzia³añ zbiorowych (w
tym zw³aszcza ró¿nych form protestów) na przestrzeni ostatnich trzech stuleci.
Chodzi zw³aszcza o wzajemne relacje miêdzy spo³eczeñstwem a w³adz¹, o warunki wybuchu rewolucji i ewolucjê form uprawiania polityki. Drugi temat interesuj¹cy
Tillyego dotyczy przemian typów organizacji pañstwowych w historii Europy oraz
powstania ich wspó³czesnego kszta³tu. Pod wp³ywem swojego nauczyciela, Barringtona Moorea, Tilly uzna³ za najwa¿niejsze kwestie w³adzy i dominacji, oporu i
protestu w dziejach Europy1. Te klasyczne problemy socjologii polityki postanowi³
rozpatrzyæ w ujêciu historycznym. Jego analizy zmierzaj¹ w kierunku budowania
modeli przekszta³ceñ spo³ecznych w nowo¿ytnych dziejach Europy, a w dalszym
planie staj¹ siê czêci¹ poszukiwañ teorii zmiany makrostrukturalnej. Droga dochodzenia do tych modeli zaczyna siê od badañ historycznych.
1
Zob.: B. Moore, Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making
of the Modern World, Boston 1966.
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Uwzglêdnianie wymiaru historycznego ¿ycia spo³ecznego znacz¹co wp³ywa
na przyjête przez Tillyego strategie formu³owania modeli wyjaniaj¹cych, a tak¿e na charakter tych wyjanieñ. Wykazanie odrêbnoci podejcia socjohistorycznego do budowania modeli mechanizmów makrostrukturalnych jest celem niniejszych rozwa¿añ. Moim zamiarem bêdzie ponadto analiza zastosowanych w tym
celu metod i sposobów konstruowania badañ.
PROBLEMATYKA BADAWCZA

Zagadnienia poddawane uogólniaj¹cym refleksjom stanowi¹ rozwiniêcie pytañ
nurtuj¹cych Tillyego od pocz¹tku dzia³alnoci badawczej, znanych z jego prac
historycznych. Z biegiem czasu Charles Tilly, nie poprzestaj¹c na ostro¿nych generalizacjach koñcz¹cych jego analizy empiryczne, zacz¹³ tworzyæ ogólne modele mechanizmów przekszta³ceñ spo³ecznych.
Pierwsza praca, któr¹ nale¿y zaliczyæ do tego nurtu, stanowi przyk³ad raczej
nietypowy. From Mobilization to Revolution z 1978 roku jest bowiem prób¹ znalezienia wyjanieñ ogólnych, w niewielkim stopniu uwzglêdniaj¹cych wymiar
historyczny2. Intencj¹ autora byto opisanie warunków wp³ywaj¹cych na mobilizowanie siê ludzi i podejmowanie przez nich dzia³añ zbiorowych a¿ do wybuchu
rewolucji. Tilly stara³ siê to zrobiæ w kategoriach mo¿liwie ogólnych i porz¹dkuj¹cych.
Punktem wyjciowym rozwa¿añ sta³o siê podejmowanie przez zwyk³ych ludzi wspólnych dzia³añ w obronie ich interesów. To zagadnienie, od pocz¹tku obecne
w twórczoci Tillyego, zosta³o w przedstawianej pracy ukazane w kontekcie
szerokich procesów zmiany spo³ecznej w dobie nowo¿ytnej. Celem autora by³o
uwzglêdnienie rzeczywistej z³o¿onoci tych procesów oraz zarysowanie historycznego splotu takich czynników, jak: rozwój kapitalizmu, formowanie siê nowoczesnych organizmów pañstwowych, industrializacja i urbanizacja. Jednak w porównaniu z innymi pracami pytania badawcze maj¹ tutaj bardziej ahistoryczny, uniwersalny charakter.
Szczególn¹ uwagê zwraca Tilly na dotychczasowy stan refleksji teoretycznej
w kwestii dzia³añ zbiorowych, ruchów spo³ecznych i rewolucji. Streszcza i komentuje ujêcie durkheimowskie, marksowskie oraz teorie wyboru racjonalnego,
wywodz¹ce siê z myli Johna Stuarta Milla. Wykorzystuj¹c ró¿ne elementy z ujêæ
tradycyjnych, Tilly formu³uje w³asny model warunków wybuchu i rezultatów rewolucji. Ta teoria zdoby³a sobie pozycjê wród modeli rewolucji i stanowi wa¿ny
wk³ad w rozwiniêcie tzw. koncepcji mobilizacji zasobów.
Drugi problem poza kwesti¹ rebelii i rewolucji, stale obecny w pracach Charlesa Tillyego, dotyczy genezy wspó³czesnego kszta³tu politycznego wiata. Zwieñ2

C.Tilly, From Mobilization to Revolution, Reading 1978.
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czeniem prac nad tym tematem jest ksi¹¿ka z 1990 roku pt. Coercion, Capital,
and European States3. Obejmuje ona zasiêgiem chronologicznym tysi¹c lat dziejów Europy. Jej zadaniem by³a odpowied na pytanie o przyczyny zró¿nicowania
typów organizacji pañstwowych w historii Europy oraz wyjanienie dominacji formy pañstwa narodowego we wspó³czesnym wiecie. Analiza ma charakter modeluj¹cy. Autor stara³ siê sformu³owaæ ogólne wyjanienie zjawiska osadzonego
w uwarunkowaniach historycznych. Jego zamiarem by³o zrealizowanie g³ównego
postulatu, jaki postawi³ przed socjologi¹ historyczn¹: budowania historycznie
ugruntowanych teorii zmiany spo³ecznej. Uwzglêdnienie niepowtarzalnoci i przypadkowoci rzeczywistych przebiegów zjawisk spo³ecznych sk³ania go do analizy historycznej.
W swojej kolejnej ksi¹¿ce pt. European Revolutions: 14921992 Tilly próbuje osadziæ badanie fenomenu rewolucji w kontekcie d³ugofalowych transformacji politycznych Europy4. Rezygnuje przy tym z poszukiwania uniwersalnych
cech i warunków wybuchu rewolucji. Pytania, a z nimi i sposób konstruowania
odpowiedzi, dotycz¹ dziejów Europy. Ich celem jest jednak wyjanienie zjawisk
kszta³tuj¹cych ca³y wspó³czesny wiat. Podejmuj¹ one nastêpuj¹ce trzy kwestie:
charakter zmian form i warunków rewolucji w ostatnich piêciu stuleciach, ich
zwi¹zki z przekszta³ceniami form dzia³añ zbiorowych oraz z transformacj¹ struktury spo³ecznej i organizacji pañstwowej w Europie. Pomimo ¿e pytania s¹ podobne do zagadnieñ z From Mobilization to Revolution, to autor wykazuje du¿o
wiêksze przywi¹zanie do rzeczywistych sytuacji historycznych.
W ostatnich czasach pytania Charlesa Tillyego dotycz¹ce genezy wspó³czesnego pañstwa rozszerzy³y siê o zagadnienia kszta³towania to¿samoci, przynale¿noci pañstwowej i kategorii obywatelstwa. Te tematy zwróci³y spojrzenie badacza na
sferê wiadomoci i na konstruowany charakter rzeczywistoci spo³ecznej5.
Konstruowanie szerokich modeli wyjaniaj¹cych przekszta³cenia spo³eczne XIX
i XX wieku sta³o siê wa¿nym punktem zainteresowañ Tillyego w latach osiemdziesi¹tych i dziewiêædziesi¹tych. Jest on obecny nie tylko w wymienionych ksi¹¿kach,
lecz tak¿e na ³amach wielu jego artyku³ów6. Zawsze g³ówn¹ racj¹ tych schematów
Ten¿e, Coercion, Capital and European States. A. D. 991990, Cambridge 1990.
Ten¿e, European Revolutions. 14921990, Oxford 1993.
5
Ten¿e, Social Movements as Historically Specific Chisters of Political Performances, Berkeley, Journal of Sociology, vol. 38 (19931994), s. 130; ten¿e, Citizienship, Identity and Social
History, International Review of Social History, vol. 40 (1995), s. 117 oraz tam¿e The Emergence of Citizenship in France and Elsewhere, s. 223236, zob. te¿: C. Tilly, Popular Contetention in
Great Britain. 17581834, Cambridge 1995.
6
Np. C. Tilly, Social Movements and National Polities [w:] C. Bright, S. Harding [red.], Statemaking and Social Movements: Essays in History and Theory, Ann. Arbor 1984; ten¿e, War Making
and State Making as Organized Crime [w:] T. Skocpol [red.], Bringing the State Back In, New York
1985; ten¿e, The Geography of European Statemaking and Capitalism since 1500 [w:] E. Genovese,
L. Hochberg [red.], Geographic Perspectives in History, Oxford 1989; ten¿e, Changing Forms of
3

4
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jest przydatnoæ do rozwi¹zywania konkretnych problemów socjohistorycznych na
podstawie analizy ród³owej. Tilly wyró¿nia siê sporód socjologów historycznych
przywi¹zaniem do konkretu historycznego. Problematyka badawcza w modelach
budowanych przez Tillyego jest rozleg³a. Uderzaj¹ one szerokoci¹ spojrzenia i
makrostrukturaln¹ perspektyw¹. Jednak modele te nie rozwinê³y siê w jeden ca³ociowy schemat zmiany spo³ecznej. Przywi¹zanie do historycznego konkretu, faktów o cechach swoistych i pojedynczych równowa¿y sk³onnoæ do budowania ogólnych modeli mechanizmów dziejowych.
RÓD£A, METODY I KONSTRUKCJA BADAÑ

Charakter zadañ, jakie postawi³ przed sob¹ Charles Tilly w omawianych analizach, wymaga³ zastosowania odpowiednich metod. Konstrukcja tych prac wyra¿a g³ówn¹ ideê jego socjologii historycznej. Stanowi po³¹czenie wiernoci konkretowi historycznemu i postulatu budowania ogólnych, socjologicznych modeli
wyjaniaj¹cych. Proporcje pomiêdzy sk³adnikami opisowymi i analitycznymi s¹
okrelone przez temat i cel badania. Czêsto te elementy wzajemnie siê przenikaj¹.
Przyk³ady historyczne s³u¿¹ do ilustracji problemu i zwykle rozpoczynaj¹ rozwa¿ania Tillyego. Ponadto autor czêsto wykorzystuje wyniki badañ socjohistorycznych w³asnych lub innych badaczy jako podstawê budowania hipotez. Wreszcie
s³u¿¹ one tak¿e jako argumenty weryfikuj¹ce ich prawdziwoæ. Jednak g³ównym
celem badacza jest przede wszystkim oderwanie siê od poziomu zwyk³ego rejestrowania i opisu wydarzeñ historycznych. Tilly wprowadza pytania i kategorie
socjologiczne, a nastêpnie w oparciu o nie konstruuje modele wyjaniaj¹ce. Skala
refleksji obejmuje czêsto ca³e nowo¿ytne dzieje Europy. Z takiej perspektywy liczy siê dostrze¿enie wspólnych kierunków przemian, jednakowych procesów i sta³ych zale¿noci. Interesuj¹ce autora problemy maj¹ zwykle charakter ogólnych
zagadnieñ z zakresu socjologii polityki i teorii zmiany spo³ecznej. Nale¿¹ one do
kwestii czêsto obecnych w rozwa¿aniach nad mechanizmami i charakterem przemian wspó³czesnych spo³eczeñstw. Przez to praca Tillyego lokuje siê w g³ównym nurcie wspó³czesnej refleksji socjologicznej.
W ksi¹¿ce From Mobilization to Revolution wyjanienie mechanizmu rewolucji zosta³o skonstruowane w charakterystyczny dla Tillyego sposób. Autor rozpoczyna od zestawienia ró¿nych ujêæ teoretycznych dzia³añ kolektywnych, mobilizacji i rewolucji. W ten sposób wskazuje najwa¿niejsze kwestie sporne, na których bazie buduje w³asne rozwi¹zania. Te propozycje maj¹ wyranie zakrelone
granice wa¿noci. Czas nale¿y do jednej z g³ównych zmiennych. Najwiêcej przyk³adów uzasadniaj¹cych stawiane hipotezy pochodzi z nowo¿ytnej historii ZaRevolution [w:] E. Rice [red.], Revolution and Counter-Revolution, Oxford 1991; ten¿e, Prisoners of
the State, International Social Science Journal, nr 133 (Aug. 1992), s. 329335.
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chodu. Podobnie model mobilizacji, formowania siê ruchu spo³ecznego i wreszcie
wybuchu protestu dotyczy przede wszystkim spo³eczeñstw europejskich w ostatnich dwustu latach. Nastêpnie te hipotezy zostaj¹ przetestowane na materiale historycznym.
Du¿¹ wagê Tilly przyk³ada do precyzyjnych definicji pojêæ. Czêsto maj¹ one
charakter definicji operacyjnych, stosowanych w analizach empirycznych. Na
pocz¹tku szkicuje schemat relacji miêdzy tymi kategoriami, by w kolejnych rozdzia³ach rozbudowywaæ go i przede wszystkim osadziæ w rzeczywistoci historycznej. Zanim to jednak uczyni, wskazuje warunki graniczne, poza którymi jego
rozumowanie staje siê nieuprawnione7. Modele wyjaniaj¹ce zawiera w prostych,
przejrzystych schematach, czêsto maj¹cych postaæ wykresów, grafów, diagramów.
Przywi¹zuje du¿e znaczenie do wymogów procedury naukowej i precyzyjnego,
jasnego formu³owania hipotez.
Przy omawianiu kolejnych zagadnieñ Charles Tilly obficie korzysta zarówno
ze swojej rozleg³ej erudycji historycznej, jak i z wyników licznych analiz socjohistorycznych, nierzadko w³asnego autorstwa. Przytacza zagregowane dane liczbowe, obejmuj¹ce najczêciej du¿e obszary czasowe, jak np. wzrost ludnoci wybranych du¿ych miast Francji w latach 18011921, dynamikê strajków we Francji
w latach 18251981, zmiany liczebnoci i wydatków na policjê francusk¹ w latach 18251895 czy skrupulatne tabele przypadków zgromadzeñ kontestacyjnych
(contentious gatherings) w Anglii w latach 17581834 z podzia³em na ró¿ne ich
rodzaje8.
Modele Tillyego czêsto powstawa³y w oparciu o ustalenia wczeniejszych
analiz empirycznych. Zawsze zwraca w nich du¿¹ uwagê na problemy pomiaru
i standaryzacji zebranych danych.
W swoich pracach Charles Tilly stosuje metodê podobn¹ do u¿ywanej przez
jego mistrza  Barringtona Moorea w pracy The Origins of Dictatorship and
Democracy. Swoje tezy konfrontuje z ró¿nymi przyk³adami z dziejów Europy.
Nie s¹ to jednak fragmenty wyrwane z kontekstów, lecz porównanie dróg rozwojowych g³ównych regionów Europy w przedziale ostatnich piêciu stuleci. W³anie
te szerokie porównania, jak np. dziejów rewolucji i rebelii w regionie ba³kañskim,
iberyjskim, Niderlandach, Anglii, Francji i Rosji, przypominaj¹ styl analizy Moorea9. Maj¹ s³u¿yæ ukazaniu zró¿nicowañ regionalnych. W ten sposób ogólny
model zostaje rozbudowany o jego ró¿norodne, lokalne realizacje. Te ró¿ne warianty umo¿liwiaj¹ przedstawienie badanych zagadnieñ w ujêciu dynamicznym,
Zob. C. Tilly, Coercion, Capital and European States, s. 35.
Ten¿e, The Contentious French, s. 284, 359, 290; ten¿e, Popular Contention in Great Britain,
s. 342343 (tab. 8.1).
9
Por. ten¿e, European Revolutions, rozdz. 36.
7
8
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w ró¿nych konfiguracjach zmiennych. Ponadto ukazuj¹ czynniki odpowiedzialne za
to zró¿nicowanie.
Metody stosowane przez Tillyego w jego pracach o mechanizmach zmiany
spo³ecznej stanowi¹ rozwiniêcie procedur modelowania i wyjaniania, obecnych
we wczeniejszych analizach empirycznych. Coraz wiêksz¹ rolê odgrywaj¹ szerokie, miêdzynarodowe porównania. Historyczne kompetencje autora nadal s¹ istotne, lecz tutaj s³u¿¹ tylko rozbudowaniu i uzasadnieniu modelu. Takie prace jak
From Mobilization to Revolution, Coercion, Capital and European States czy
European Revolutions powsta³y na podstawie wyników wczeniejszych szczegó³owych analiz socjohistorycznych. Stanowi¹ rozwiniêcie problemów podejmowanych w tamtych pracach. Cechuje je odwa¿ne formu³owanie uogólnieñ, obejmuj¹cych nowo¿ytne dzieje Europy. Te ustalenia maj¹ znaleæ zastosowanie w refleksji nad procesami zmian spo³ecznych i politycznych we wspó³czesnym wiecie, tak¿e w regionach pozaeuropejskich.
MODELE WYJANIAJ¥CE

Wyjanienia, jakie Charles Tilly formu³uje w swoich pracach, mo¿na sprowadziæ do dwóch rodzajów: hipotez t³umacz¹cych, dlaczego pewne zjawiska czy
procesy przybra³y tak¹, a nie inn¹ postaæ i jakie by³y ich historyczne konsekwencje. Taka by³a analiza zmian form zachowañ kolektywnych w historii Europy na
przyk³adzie Francji. Drugi typ stanowi¹ modele wyjaniaj¹ce te zjawiska z odwo³aniem do ogólnych procesów spo³ecznych. Powstaj¹ one na podstawie rezultatów i ustaleñ w analizach pierwszego rodzaju. Stanowi¹ próby zbudowania teoretycznego ujêcia g³ównych przekszta³ceñ spo³ecznych w epoce nowo¿ytnej. Twórczoæ Tillyego w latach osiemdziesi¹tych i dziewiêædziesi¹tych koncentruje siê
w wiêkszoci wokó³ konstruowania ogólnych modeli opisuj¹cych przekszta³cenia
modernizacyjne w historii Europy wieku XVIII i XIX.
W pracy Od mobilizacji do rewolucji Tilly buduje model masowej mobilizacji
ludzi, której konsekwencj¹ jest wybuch rewolucji spo³ecznej. Wykorzystuje do tego
swoje wczeniejsze ustalenia dotycz¹ce dzia³añ kolektywnych i przemocy zbiorowej10. Rewolucja nie jest tutaj traktowana jako zjawisko patologiczne czy odbiegaj¹ce od normy. Jest now¹ form¹ rywalizacji politycznej i podlega badaniu jako jedno
z mo¿liwych rozwi¹zañ walki o w³adzê. W konsekwencji takiego ujêcia mo¿na analizowaæ rewolucje w ten sam sposób jak dzia³ania kolektywne. Ta koncepcja okrelana bywa jako teoria konfliktu politycznego11. Najczêciej jednak model zaproponowany przez Tillyego nazywany jest teori¹ mobilizacji zasobów12.
Ten¿e, From Mobilization to Revolution, s. 56.
B Misztal, Koncepcje rewolucji w socjologii amerykañskiej, Studia Socjologiczne, t. 2, 1986,
nr 2, s. 59.
12
Por. G. Ritzer (red.), Frontiers of Social Theory: The New Syntheses, New York 1990, s. 79;
10
11
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Wstêpne rozró¿nienie analityczne w ksi¹¿ce From Mobilization to Revolution podkrela odmiennoæ sytuacji rewolucyjnej od rezultatu rewolucyjnego.
Zale¿noæ obu elementów jest znaczna  rezultaty s¹ okrelone przez charakter
sytuacji, który jest uwarunkowany na przyk³ad przez sk³ad i interesy koalicji grup
kontestuj¹cych stary porz¹dek. Trzy warunki konieczne do zaistnienia sytuacji
rewolucyjnej to:
 pojawienie siê konkurencyjnych i wykluczaj¹cych siê roszczeñ wobec legalnej w³adzy ze strony nowego organizmu politycznego;
 poparcie tych roszczeñ przez znacz¹cy od³am populacji;
 niezdolnoæ rz¹du do skutecznego przeciwstawienia siê konkurentom.
W ten sposób pojawia siê wielow³adza13. G³ównymi czynnikami mobilizacji
grupy kontestuj¹cej s¹: jej organizacja, interesy, okazje do wspólnego dzia³ania
oraz stopieñ represji ze strony w³adzy. Najwa¿niejszym elementem wydaje siê
zwrócenie uwagi na rolê zorganizowanego ruchu jako podstawy wybuchu rewolucji
i wyjanienie relacji miêdzy rywalizuj¹cymi o w³adzê podmiotami politycznymi:
ruchem rewolucyjnym i s³abn¹cym rz¹dem. Ze zbudowanego przez Tillyego
modelu wynika, ¿e w centrum uwagi badacza pozostaje oprócz warunków mobilizacji tak¿e zjawisko rodzenia siê zbiorowej aktywnoci oraz sytuacje spo³eczne,
które sprzyjaj¹ przejawianiu siê tej aktywnoci14.
Osobne miejsce w ksi¹¿ce Od mobilizacji do rewolucji zajmuje stosunek autora do myli teoretycznej powiêconej warunkom mobilizacji i wybuchu rewolucji.
Koncepcja Tillyego powsta³a jako krytyczna reakcja wobec dotychczasowych modeli rewolucji. Jest ona skierowana przeciwko tradycji durkheimowskiej, a tak¿e
póniejszym teoriom wzglêdnej deprywacji Theda Gurra oraz C. Johnsona teorii
zgody systemowej. Model wzglêdnej deprywacji stosuje psychologiczne wyjanienia przyczyn zaanga¿owania ludzi w dzia³alnoæ rewolucyjn¹. Zgodnie z t¹ teori¹
rewolucja stanowi wybuch frustracji i niezadowolenia, wynikaj¹cego z odczuwanej
powszechnie rozbie¿noci pomiêdzy oczekiwaniami a realnymi szansami ¿yciowymi15. Natomiast koncepcja Johnsona, oparta na teorii systemu Parsonsa, podkrela
pojawienie siê dysfunkcji w systemie spo³ecznym, które owocuj¹ nierównowag¹
spo³eczn¹. Jej wskanikiem jest wzrost liczby samobójstw, przestêpczoci, radykalizacja postaw i inne czynniki znane z durkheimowskiej analizy anomii16. Tilly krytykuje je za pomijanie roli organizacji i strukturalnych uwarunkowañ mobilizacji.
F. O. Ramirez, Comparative Social Movements, International Journal of Comparative Sociology,
vol. XXII (1981), nr 12, s. 812; J. Goldstone, Revolution and Rebellion in the Early Modern World,
Berkeley 1991.
13
C. Tilly, Rewolucja i rebelia [w:] W³adza i spo³eczeñstwo, red. J. Szczupaczyñski, Warszawa
1995, s. 235236.
14
Por. rys. 8.1. z: C. Tilly, From Mobilization to Revolution, s. 56.
15
Por. T. Gun, Why Men rebel?, New York 1975.
16
B. Misztal, Koncepcje rewolucji, s. 5257 i 59.
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Wród tradycji badawczych przywo³anych w pracy From Mobilization to
Revolution pojawia siê tak¿e ujêcie marksowskie. Autor zwraca uwagê na akcentowan¹ w pismach Marksa kwestiê solidarnoci aktorów spo³ecznych i zbiorow¹
racjonalnoæ dzia³añ politycznych. Interesuj¹ce, ¿e w tradycji marksowskiej elementem wa¿niejszym od solidarnoci, organizacji i interesów grup kontestuj¹cych jest dla Tillyego analiza dzia³añ zbiorowych jako dzia³añ racjonalnych. Najczêciej nawi¹zuje do historycznych prac Marksa, a zw³aszcza do analizy rewolucji 1848 roku we Francji17. Odmiennie jednak od tej tradycji daje pierwszeñstwo
procesowi politycznemu nad po³o¿eniem ekonomicznym i interesami klasowymi.
Widaæ tutaj zainteresowanie myl¹ Maxa Webera. S³absze zaakcentowanie roli
interesów stron zaanga¿owanych w konflikcie oraz towarzysz¹cych mu represji
i przemocy wskazuje na mniejsze ni¿ we wczeniejszych pracach zainteresowanie
marksowsk¹ lini¹ argumentacji18. Tilly odrzuca klasowy model spo³eczeñstwa.
Rewolucja interesuje go wy³¹cznie jako zjawisko polityczne.
Autor Od mobilizacji do rewolucji stwierdza, ¿e jego koncepcja odzwierciedla zarówno wp³ywy teorii Marksa, jak i elementy myli Maxa Webera oraz Johna
Stuarta Milla19. Z tej ostatniej tradycji Tilly rozwija w¹tek dzia³añ zbiorowych
jako wypadkowej racjonalnych wyborów i decyzji rywalizuj¹cych grup. Nawi¹zuje do dokonañ teorii gier, analiz preferencji wyborczych czy mikroekonomii20.
Interpretacja Tillyego kieruje siê ku ujêciu mobilizacji jako rodzaju interakcji
strategicznej. Rozwija ujêcie znane jako teoria mobilizacji zasobów. Wzbogaca
dokonania jednego z twórców tej perspektywy  Anthony Oberschalla, chocia¿
traktuje jego model jako ma³o przydatny do badania przesz³oci i st¹d widzi koniecznoæ przekszta³cenia i rozbudowania tego schematu21.
Teoria mobilizacji zasobów zwraca uwagê na koniecznoæ istnienia elementarnego choæby poziomu zorganizowania wspólnych dzia³añ ludzi. Odrzuca siê
badanie genezy ruchów spo³ecznych jako reakcji na strukturalne nierównoci
wewn¹trz spo³eczeñstw, gdy¿ tego rodzaju czynniki maj¹ charakter powszechny
i nie specyfikuj¹ spo³eczeñstw, w których konflikty przechodz¹ w fazê ujawnion¹
i d¹¿¹ do rewolucji lub innych form otwartego starcia. Bardziej interesuj¹ce wydaj¹ siê kwestie warunków zmobilizowania niezbêdnych zasobów i istnienia
17
Np. K. Marx, The Civil Wars in France, New York 1935; ten¿e, The Class Struggles in France,
18481850 oraz The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte [w:] K. Marx, F. Engels, Selected
Works, Moscow 1958; zob. C. Tilly: From Mobilization to Revolution, s. 1214.
18
L. Hunt, Charles Tillys Collective Action [w:] T. Skocpol [red.], Vision and Method in historical Sociology, New York 1984, s. 265266.
19
C. Tilly, From Mobilization to Revolution, s. 48.
20
Tam¿e, s. 2535. Por. M. Taylor, The Theory of Collective Choice [w:] F. I. Greenstein, N. Polsby [red.] Handbook of Political Science, t. 3, Reading 1975; M. Olson, The Logic of Collective
Action, Cambridge 1965.
21
C. Tilly, From Mobilization to Revolution, s. 8184, por. A. Oberschall, Social Conflict and
Social Movements, Englewood Cliffs 1973.
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uprzedniego stopnia zorganizowania grup kontestuj¹cych. Nale¿y wiêc badaæ wiêzi
³¹cz¹ce grupy wewn¹trz i z innymi grupami. Zdaniem Tillyego, aby rozszerzyæ
ten model na historyczne formy zbiorowych protestów, trzeba przyj¹æ szerokie
rozumienie zasobów, a przede wszystkim nie wi¹zaæ go z ¿adn¹ konkretn¹ form¹
organizacyjn¹ dzia³añ kolektywnych czy okrelonym rodzajem interesów grupowych22. Dziêki temu bêdzie mo¿na badaæ zarówno wspó³czesne strajki i demonstracje, jak i osiemnastowieczne rebelie czy bunty g³odowe. Otwartoæ modelu na
g³êbok¹ perspektywê czasow¹ stanowi w oczach autora jego podstawowy walor.
Problem stworzenia dobrego modelu teoretycznego do opisu ruchów spo³ecznych i rewolucji zajmuje Tillyego nieprzerwanie od d³ugiego czasu. W siedem lat
po napisaniu From Mobilization to Revolution powsta³ tekst w ca³oci zajmuj¹cy siê
t¹ kwesti¹. Artyku³ zatytu³owany Models and Realities of Popular Collective Action
podnosi zagadnienie ujmowania w modelach mobilizacyjnych przejcia z poziomu
indywidualnego na poziom zachowañ kolektywnych23. Przyjmuje za³o¿enie, ¿e ka¿de
dzia³anie zbiorowe nale¿y rozpatrywaæ jako specyficzn¹ wypadkow¹ indywidualnych decyzji aktorów. W³aciw¹ metafor¹ ruchu spo³ecznego jest kampania polityczna, a nie partia polityczna czy zwi¹zek zawodowy. To strategiczne interakcje
aktorów tworz¹ to¿samoæ ruchu. Dotychczas b³êdnie ujmowano zagadnienia ruchu
spo³ecznego, gdy¿ traktowano zbiorowoæ jako jednolit¹ grupê z³¹czon¹ wspólnym
celem. Model jednego aktora przedstawia³ dzia³anie zbiorowe jako bezporedni
wyraz wspólnego interesu jednolitej zbiorowoci. Tilly proponuje przyjêcie modelu
wielu aktorów uwik³anych w tworzenie ruchu spo³ecznego, tak¿e postronnych jak
policja, mass media czy przypadkowi obserwatorzy24. Mo¿liwoæ dynamicznego
ujmowania tych interakcji znajduje on w rozwiniêtych modelach dzia³ania racjonalnego, jak np. we wspó³czesnych teoriach gier25. Autor wskazuje na koniecznoæ
zajêcia siê t¹ problematyk¹, podaj¹c historyczne przyk³ady dzia³añ zbiorowych. Proponuje budowanie modeli interakcji strategicznych w ramach repertuarów dzia³añ
charakterystycznych dla ró¿nych epok.
Model racjonalnie dzia³aj¹cych aktorów spo³ecznych zosta³ w kolejnych studiach rozwiniêty nie tylko w kierunku analizy interakcji, ale przede wszystkim po
to aby rozbudowaæ wyjanienie motywów dzia³añ ludzi. W pracy Popular Contention in Great Britain Tilly nie poprzestaje na stwierdzeniu racjonalnoci dzia³añ, lecz poszukuje ich kontekstowych uwarunkowañ. Zwykle wi¹¿¹ siê one
Tam¿e, s. 8284.
C. Tilly, Models and Realities of Popular Collective Action, Social Research vol. 52 (1985),
nr 4, s. 717747.
24
Ten¿e, From Mobilization to Revolution, s. 731 oraz P. Kuczyñski, M. Frybes [red.], W poszukiwaniu ruchu spo³ecznego. Wokó³ socjologii Alaina Tourainea, Warszawa 1994, s. 13.
25
Tilly odwo³uje siê tutaj do rozwa¿añ Johna Elstera Marxsism, Functionalism, and Game Theory, Theory and Society, vol. 11 (1982), s. 453540; patrz tak¿e: J. Elster, Rational Choice, Oxford
1986.
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z uwzglêdnianiem mechanizmów zbiorowej wiadomoci, wspólnego dowiadczenia,
wzorów kulturowych i podzielanych przekonañ26.
Analiza warunków mobilizacji i rewolucji wynika u Tillyego z zainteresowania nie tylko ruchami spo³ecznymi, ale i kwestiami bardziej szczegó³owymi jak
ewolucja form protestów zbiorowych w historii. Tak¿e w pracy From Mobilization to Revolution du¿o uwagi zajmuj¹ tezy o zmieniaj¹cych siê postaciach kontestacji i szerzej  kolektywnej aktywnoci. Model repertuaru rywalizacyjnego, reaktywnego i proaktywnego, znany z The Rebellious Century, zostaje tutaj wyt³umaczony wspó³oddzia³ywaniem dwóch procesów: rozszerzania i umacniania struktur rynkowych i organizacji pañstwa narodowego. Odejcie od tego prostego schematu rozwojowego widaæ w póniejszych pracach  zarówno The Contentious
French, jak i Popular Contention in Great Britain. Autor zastêpuje go rozró¿nieniem na dwie postaci: lokaln¹ i narodow¹.
Z czasem refleksje o rewolucji i warunkach mobilizacji przekszta³ci³y siê w badanie szeroko rozumianej przemocy zbiorowej. Interesuje ona autora jako dobry
wskanik przemian w aktywnoci kolektywnej. W ten sposób Tilly powróci³ do
swojego pierwszego problemu, wystarczaj¹co ogólnego, by mog³y siê w nim zawrzeæ kwestie rewolucji, mobilizacji i ruchów spo³ecznych. Autor From Mobilization twierdzi, ¿e historia zachowañ kolektywnych stanowi osobne, sobie w³aciwe pole badawcze, odmienne od historii politycznej, spo³ecznej czy gospodarczej27.
Celem tej pracy by³o skonstruowanie ogólnego modelu, który uwzglêdnia³by procesy rozwoju gospodarki kapitalistycznej, pañstw narodowych, industrializacji i innych du¿ych zmian strukturalnych. Zakres tych wyjanieñ zosta³ ograniczony do
warunków nowoczesnego, zurbanizowanego i uprzemys³owionego wiata28.
Buduj¹c wyjanienia, autor rozpoczyna od zarysowania schematycznego modelu w postaci skwantyfikowanej i pozbawionej wymiaru czasowego. Dalszym
krokiem jest wzbogacenie tej konstrukcji o zagadnienia historyczne i wyposa¿enie jej w czynniki zmiany. W rezultacie ta najbardziej teoretyczna ze wszystkich
prac Tillyego jest przepe³niona przyk³adami z dziejów Francji, Anglii czy Stanów Zjednoczonych. Analizie poddaje siê przede wszystkim zjawiska dotycz¹ce
procesów politycznych, makrospo³ecznych czy ekonomicznych. Model zawarty
w tej ksi¹¿ce nie uwzglêdnia bezporedniego wp³ywu przekonañ, pogl¹dów, motywacji aktorów spo³ecznych, chocia¿ zak³ada ich poredni wp³yw na zbiorowe
zachowania ludzi.
Tak szeroka koncepcja jest krytykowana za braki w operacjonalizacji g³ównych pojêæ, takich jak w³adza i walka polityczna. Zwraca siê równie¿ uwagê na
niedostateczny sposób operacjonalizacji kategorii si³a organizacyjna grupy. Z teC. Tilly, Popular Contention in Great Britain, rozdz. 1 i 8.
Ten¿e, From Mobilization to Revolution, s. 232.
28
Tam¿e, s. 49.
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go wzglêdu koñcowy model, wi¹¿¹cy procesy urbanizacji, uprzemys³owienia, organizacji i mobilizacji ludzi wydaje siê s³abo zwi¹zany z materia³em empirycznym29.
From Mobilization jest ze wszystkich prac Tillyego najbardziej oddalona od
historycznego konkretu.
Drugi ogólny model zmiany spo³ecznej, na jaki mo¿na natkn¹æ siê w pracach
Charlesa Tillyego, dotyczy zagadnienia genezy i rozwoju ró¿nych form pañstwa.
Zagadka przetrwania i wspó³czesnej dominacji jednej tylko postaci sporód ogromnej ró¿norodnoci typów organizacji pañstwowych w Europie zajmuje Tillyego
od dawna. Tym problemem zaj¹³ siê ju¿ w 1975 roku w pracy The Formation of
National States in Western Europe, by w 1990 do niego powróciæ na kartach Coercion, Capital and European States30.
Pierwsza próba wyjanienia odwo³ywa³a siê do siedemnasto- i osiemnastowiecznych dowiadczeñ europejskich. W pracy The Formation of National States
autor zauwa¿a, ¿e by³ to okres, w którym kierunek rozwoju form pañstwowych
nie zosta³ jeszcze okrelony31. Ograniczenie rozwa¿añ do Europy wynika z kilku
powodów. Po pierwsze, wiêkszoæ dotychczasowych ustaleñ i teorii oparto na badaniu tego regionu. Dowiadczenie europejskie jest stare, dobrze udokumentowane i, co najwa¿niejsze, odegra³o kluczow¹ rolê w kszta³towaniu systemu pañstwowego reszty wiata. To, co wydarzy³o siê w pewnym momencie historycznym
w Europie, okreli³o drogi rozwoju dla ca³ego wiata. Dlatego ka¿da hipoteza,
która ma stosowaæ siê do ogólnego opisu wspó³czesnych procesów spo³ecznych,
musi zostaæ zweryfikowana na materia³ach z dziejów starego kontynentu.
Tilly wyjania wspó³czesn¹ dominacjê formy pañstwa narodowego przez
odwo³anie siê do dwóch wzajemnie powi¹zanych czynników zmiany: ekspansji
gospodarki kapitalistycznej i rozszerzania siê zakresu i skali w³adzy pañstwowej.
Model szczegó³owy akcentuje rolê wojen i rywalizacji o w³adzê. £añcuch przyczynowy wywiedziony z historii du¿ych pañstw europejskich rozpoczyna siê od
wskazania na zmiany w organizacji nowo¿ytnych si³ zbrojnych, zw³aszcza l¹dowych. Wraz z upowszechnianiem siê nowych technologii i sposobów prowadzenia wojen stawa³y siê coraz kosztowniejsze i wymaga³y coraz bardziej z³o¿onej
organizacji i zaplecza. Sta³o siê to przyczyn¹ wzmo¿onych wysi³ków pañstwa,
które z czasem zaczê³o sprawowaæ monopolistyczn¹ kontrolê nad rodkami przymusu. Wysi³ki te kierowa³y siê g³ównie ku wydobyciu od podleg³ej ludnoci jak
najwiêkszych rodków finansowych. By³o to mo¿liwe dziêki rozwojowi scentralizowanej i zbiurokratyzowanej administracji oraz poszerzeniu sfery kontrolowanej
przez pañstwo. Rodzi³o to opór ludnoci. Ten z kolei powodowa³ wzrost represyj29
B. Misztal, Koncepcje rewolucji, s. 6162. Por. E. Zimmerman, Macro-Comparative Research
on Political Protest [w:] T. Gurr [red.], Handbook of Political Conflict, New York 1980.
30
C. Tilly, The Formation of National States in Western Europe, Princeton 1975.
31
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noci pañstwa32. Wszystko to dzia³o siê w wiecie rozwijaj¹cej siê gospodarki rynkowej i kapitalistycznych stosunków produkcji. Tak powstawa³y pañstwa narodowe.
Ujêcie to w³¹cza czynnik ekonomiczny, czyli rozwój gospodarki kapitalistycznej jako niezbêdny element sekwencji. W tradycji badañ nad procesami tworzenia
siê pañstw oddzielano zmiany polityczne od przekszta³ceñ gospodarczych i spo³ecznych. Tilly natomiast stara siê pokazaæ wspó³oddzia³ywanie obu tych czynników.
Wyjanienia zawarte w ksi¹¿ce The Formation of National States in Western
Europe skupia³y siê przede wszystkim na przekszta³ceniach w wieku XVII i XVIII.
Sam autor uzna³ konkluzje za tymczasowe i oparte tylko na wybranych przyk³adach du¿ych pañstw europejskich, jak Francja i Anglia33. Model ten zosta³ po wielu latach rozwiniêty i dopracowany w ksi¹¿ce Coercion, Capital and European
States. Jego zasadnicze elementy nie uleg³y jednak zmianie.
Celem tej pracy by³o zrozumienie wspó³czesnych zjawisk politycznych przez
analizê g³ównych kierunków przekszta³ceñ organizacji pañstwowej. Autor jest
przekonany o odmiennoci historycznej drogi rozwoju pañstw europejskich od
przeobra¿eñ maj¹cych miejsce obecnie w tzw. krajach rozwijaj¹cych siê. Jednak
socjohistoryczna analiza formowania siê systemu pañstw europejskich jest niezbêdna do zrozumienia wspó³czesnych uwarunkowañ tego procesu. Ma ona bowiem odkryæ mechanizmy odpowiedzialne za ró¿ne drogi rozwojowe oraz wskazaæ ogólne czynniki, od których zale¿¹ formy organizacji pañstwowych. Autor
poszukuje wiêc uniwersalnego modelu rozwoju form pañstwowych34.
G³ównym problemem badawczym jest wyjanienie przejcia od heterogenicznej i rozproszonej struktury politycznej redniowiecznej Europy do homogenicznej sieci wspó³czesnych pañstw. Odnalezienie cech wyró¿niaj¹cych wspó³czesne pañstwa dokonuje siê przez opisanie historycznych uwarunkowañ i specyficznej, niepowtarzalnej sekwencji przemian politycznych, ekonomicznych i spo³ecznych.
Rozbudowuj¹c swój model, Tilly wyró¿ni³ cztery czynniki odpowiedzialne
za proces formowania siê organizacji pañstwowych: rozwój scentralizowanego
aparatu przymusu, skoncentrowanego kapita³u i zasobów ekonomicznych, przygotowania do wojny oraz pozycjê w uk³adzie miêdzynarodowym. Szczególnie
interesuj¹ce wydaj¹ siê dwa pierwsze elementy. Wi¹¿e je ze schematem dwóch
przeplataj¹cych siê, ale odrêbnych sieci miejskich i pañstwowych35. Tilly rozpatruje przestrzeñ tysi¹ca lat historii Europy. Z tej perspektywy wyjanienie powstaTam¿e, s. 73.
Tam¿e, s. 4648.
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nia g³ównych wariantów dróg rozwoju pañstw nie mo¿e siê obejæ bez uwzglêdnienia roli miast. Unikalnoæ dziejów Europy zasadza siê na równoczesnym powstaniu
niewielkich pañstw. Z biegiem czasu postêpuj¹ca urbanizacja i redukcja liczby pañstw
wp³ynê³y na przekszta³cenia aparatu i funkcji pañstwa. Sta³o siê to poprzez zmianê
technik kontroli, strategii fiskalnych i charakteru ¿ycia politycznego. W tym modelu
u podstaw organizacji pañstwowej le¿y zdolnoæ militarna. Charles Tilly podobnie
jak w The Formation of National States twierdzi, ¿e to wojna stanowi³a w dziejach Europy g³ówny czynnik determinuj¹cy tworzenie i rozbudowê aparatów pañstwowych. Koszty zdobywania rodków na prowadzenie wojen, sposób funkcjonowania pañstwa i wreszcie jego pozycja w systemie miêdzynarodowym zale¿a³y
natomiast od cech regionu. Najwa¿niejszym elementem by³a sieæ miejska. Tilly
wi¹¿e struktury miejskie z mechanizmami koncentracji kapita³u. Organizacje pañstwowe by³y natomiast zwi¹zane z sieciami dominacji i przymusu. W zale¿noci od
stopnia rozwoju jednej z dwóch typów sieci autor wyró¿nia w Europie trzy regiony,
w których rozwój form pañstwowych przybra³ odmienne kierunki36.
Region o przewadze skoncentrowanego kapita³u (capital-intensive) charakteryzowa³ siê wysokim stopniem urbanizacji i skomercjalizowan¹ gospodark¹.
Sprzyja³ powstaniu pañstwmiast, np. wolnych republik miejskich jak Genua,
Wenecja, a póniej miasta flandryjskie. Ich organizacja zosta³a okrelona przez
funkcje handlowe i produkcyjne, a dominuj¹cy wp³yw na ich kszta³t wywar³y
klasy miejskie. Aparat administracyjny pañstwa nie oddzieli³ siê od struktur miejskich, a jego cele wyra¿a³y interesy patrycjatu. W ten sposób powsta³y systemy
rozcz³onkowanej suwerennoci37.
Drugi typ regionu opisany w Coercion, Capital and European States stanowi
czêæ Europy o przewadze przymusu w ¿yciu ekonomicznym i politycznym (coercion-intensive). Dotyczy to terenów s³abo zurbanizowanych. Dominowa³o w nich
tradycyjne rolnictwo oparte na maj¹tkach latyfundialnych i poddañstwie ch³opów.
Umacnianie pozycji pañstwa i ci¹ganie rodków do jego funkcjonowania odbywa³o siê dziêki uprzywilejowanej pozycji panów ziemskich i utrwaleniu stosunków spo³ecznych opartych na przymusie i dominacji. Typow¹ form¹ by³y imperia
absolutne Rosji i Turcji oraz  do pewnego czasu  Prus. Tilly zalicza tu równie¿
Rzeczpospolit¹ Obojga Narodów. Ich cech¹ charakterystyczn¹ by³a du¿a rozleg³oæ terytorialna38.
Reszta Europy nale¿y do trzeciej, poredniej kategorii (capitalized-coercion).
£¹cz¹ siê tam cechy dwóch pozosta³ych, tzn. wysoki poziom urbanizacji i koncentracji kapita³u oraz du¿e znaczenie tradycyjnej arystokracji ziemskiej. Ta trzecia
droga polega³a na koniecznoci nawi¹zywania wspó³pracy miêdzy grupami konTam¿e, s. 5466; 137160.
Tam¿e, s. 21 oraz 4754.
38
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troluj¹cymi kapita³ a dysponuj¹cymi przemoc¹. Region ten pierwotnie obejmowa³
Wyspy Brytyjskie. Najwa¿niejszym skutkiem politycznym by³o powstanie organów reprezentacyjnych obu g³ównych grup spo³ecznych: bogatych kupców i panów ziemskich. Ich wp³yw na kszta³t i funkcje pañstwa ci¹gle rós³. W ten sposób
powsta³ typ pañstwa narodowego. Takie organizmy umo¿liwi³y stworzenie masowych armii i rozwój nowoczesnych, kosztownych sposobów prowadzenia wojen.
Dziêki temu dokona³o siê rozprzestrzenienie tej postaci pañstwa w nowo¿ytnym
wiecie. Odpowiada³y one tak¿e lepiej przekszta³ceniom modernizacyjnym, które
w ró¿nym tempie objê³y ca³¹ Europê, a dzi rozszerzy³y siê na ca³y wiat39.
Te trzy typy organizacji przez pewien czas wspó³istnia³y i trudno mówiæ,
zdaniem Tillyego, o jednokierunkowym procesie d¹¿¹cym do dominacji jednej
formy. Pomimo ¿e model opiera siê na perspektywie modernizacyjnej, to autor
unika traktowania pañstwa narodowego jako postaci wy¿szej, bardziej rozwiniêtej i stanowi¹cej konieczny, koñcowy produkt procesu formowania siê organizacji
pañstwowej. By³ to raczej uboczny rezultat dzia³añ takich jak zdobywanie rodków do sprawowania w³adzy i prowadzenia wojen czy koniecznoæ uk³adania siê
w³adzy ze spo³eczeñstwem. To lepsze przystosowanie pañstwa narodowego do
wymagañ nowo¿ytnoci zadecydowa³o o jego przewadze i upowszechnieniu40.
Schemat trzech typów organizacji pañstwowej zosta³ w ksi¹¿ce Coercion,
Capital and European States powi¹zany z typologi¹ trzech form repertuarów dzia³añ
zbiorowych, znan¹ z wczeniejszych prac Tillyego. Zachowania rywalizacyjne,
reaktywne i proaktywne wynikaj¹ z chronologicznie uporz¹dkowanych okresów
rozwoju pañstwa: od epoki patrymonializmu, przez okres przejciowy, a¿ do nowo¿ytnego pañstwa narodowego. Ten ostatni typ przybra³ wspó³czenie postaæ
wysoko wyspecjalizowanej instytucji, która ³¹czy wiele ró¿norodnych funkcji, tak¿e
regulacyjnych, dystrybucyjnych i ochronnych. Kwintesencj¹ tej nowoczesnej idei
pañstwa jest welfare state. Kierunek tej zmiany zosta³ okrelony przez proces rozszerzania siê prerogatyw pañstwa i coraz wiêksz¹ kontrolê obywateli. Reakcje
obronne, realizowane w formach zbiorowych zachowañ, zmienia³y siê wraz z rodzajem wymagañ stawianych ludziom, a¿ do momentu, gdy pañstwo by³o zmuszone do podjêcia wspó³pracy i znacz¹cych ustêpstw na rzecz swoich obywateli.
W ten sposób otwar³a siê droga do proaktywnych form wyra¿ania protestów i ¿¹dañ, jak np. strajki, demonstracje, petycje, wreszcie bezporedni udzia³ w ¿yciu
politycznym. Z tej perspektywy rewolucja francuska by³a wydarzeniem prze³omowym zarówno w ewolucji od rz¹dów porednich do bezporednich, jak i w powstaniu organizacji pañstwowej nowego typu41.
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Tam¿e, s. 158160.
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Schemat wyjaniaj¹cy zarysowany w pracy Coercion, Capital and European
States jest modelem dynamicznym i historycznym. Ponadto cechuje go geometryczna,
harmonijna elegancja. Warunki wyjciowe okrelaj¹ koñcowe rezultaty ró¿nych dróg
rozwoju. Zadaniem autora by³o przeledziæ te trajektorie i korzystaj¹c z wiedzy historycznej, odnaleæ czynniki determinuj¹ce to zró¿nicowanie. Tilly czyni zastrze¿enie, ¿e zdarza³y siê w dziejach Europy przypadki zmian odwrotnych; tj. rozpadu
organizacji pañstwowych, jak np. imperium Habsburgów czy Rzeczypospolitej
Obojga Narodów. Stara siê unikaæ jednorodnego, kierunkowego modelu przekszta³ceñ. Pozostaje przy wyliczeniu g³ównych zmiennych, pokazuje ich rolê w badanych
procesach, szkicuje rzeczywiste zwi¹zki i oddzia³ywania miêdzy tymi czynnikami.
Ten model ma wyjaniæ nie tylko zasadnicze zró¿nicowanie form pañstwa oraz
ich dystrybucjê przestrzenn¹ i uk³ad chronologiczny. Dominacja pañstwa narodowego zosta³a w nim przedstawiona jako skutek rywalizacji miêdzynarodowej, a nie
jako wynik wewnêtrznej logiki rozwoju. Decyduj¹cym okresem historycznym, okrelaj¹cym dalsze przekszta³cenia jest w schemacie Tillyego wczesna epoka nowo¿ytna  prze³om wieków XVIII i XIX. Faktycznie szczegó³owa analiza oparta na
materiale historycznym koñczy siê na wieku osiemnastym. Z pewnoci¹ nie pozosta³o to bez wp³ywu na konstruowany model. Podstawowy schemat wyjaniaj¹cy
³¹czy rolê przygotowañ militarnych, rozwoju ekonomicznego i formowania siê organizacji pañstwowej. Takie po³¹czenie dzia³ania si³ geopolitycznych i czynników
spo³eczno-ekonomicznych umo¿liwi³o periodyzacjê przemian. Ujêcie zawarte w Coercion, Capital and European States jest podobne do teorii systemów wiatowych
Immanuela Wallersteina, chocia¿ unika w³aciwego jej determinizmu gospodarczego. Tilly by³ wyranie zainspirowany sposobem argumentacji Barringtona Moorea.
Przede wszystkim jednak zastosowa³ pomys³ swojego przyjaciela, norweskiego politologa Steina Rokkana. Dotyczy³ on podzia³u Europy na trzy strefy: zachodni¹,
centraln¹ i wschodni¹. Odpowiada³y one omówionej typologii regionów42.
Model trzech dróg rozwoju spo³eczeñstw europejskich wyrasta z przekonania o dwóch podstawowych, specyfikuj¹cych cechach piêtnastowiecznej Europy:
istnienia zal¹¿ków kapitalizmu równoczenie z rozcz³onkowaniem politycznym,
czyli brakiem jednego, scalaj¹cego imperium. Jednoczesne zaistnienie tych warunków umo¿liwi³o powstanie regionów intensywnego gromadzenia kapita³u, ale
tak¿e obszarów capitalized coercion, bêd¹cych kolebk¹ wspó³czesnej formy pañstw
narodowych. Do tego wyjanienia fenomenu rozwoju Zachodu odwo³uj¹ siê tacy
badacze, jak np. Immanuel Wallerstein w swojej teorii systemów wiatowych oraz
42
S. Rokkan, Dimensions of State Formation and Nation-Building: A Possible Paradigm for
Research on Variations within Europe [w:] C. Tilly [red.], The Formation of National States in
Western Europe. Zob te¿ S. Stuurman, A Millenium of European State Formation, International
Journal of Social History, vol. 40 (1995), s. 425441.
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John Hall w pracy Powers and Liberties. Podobn¹ myl znajdujemy tak¿e u Maxa
Webera w jego analizach rozwoju Europy oraz Chin i Indii43.
Bliskie trzymanie siê realiów historycznych umo¿liwi³o Charlesowi Tillyemu
rozwiniêcie tej koncepcji i zbudowanie z³o¿onego, pog³êbionego modelu. Uwzglêdnienie w nim wp³ywu zró¿nicowañ czasowych i geograficznych u³atwi³o tak¿e
rozszerzenie rozwa¿añ na wspó³czesne kwestie polityczne. W koñcowej czêci
ksi¹¿ki analizie poddano charakter i organizacjê wspó³czesnej w³adzy pañstwowej w krajach Trzeciego wiata. Zachowuj¹c ca³¹ odmiennoæ tamtejszych przekszta³ceñ politycznych, Tilly wskazuje na grê tych samych czynników w zmienionych konfiguracjach historycznych44.
Przedstawione ujêcie jest bliskie perspektywie modernizacyjnej. Zosta³a ona
jednak znacznie rozwiniêta dziêki oparciu na rzeczywistych wydarzeniach w ich
historycznej z³o¿onoci i niepowtarzalnoci.
Charlesa Tillyego interesuje w procesie formowania pañstw warstwa polityczna. Poszukuje wyjanieñ opisuj¹cych przyczyny zewnêtrzne wobec aktorów.
Sekwencja zawiera tak¿e za³o¿enie o racjonalnych decyzjach podejmowanych przez
dzia³aj¹cych ludzi  zarówno sprawuj¹cych w³adzê, jak i zwyk³ych ludzi zmuszonych broniæ swojego status quo w zmieniaj¹cych siê realiach.
Model ten pokazuje formowanie siê organizacji pañstwowych jako proces
negocjacji. Ów czynnik  twórczy, podmiotowy i dynamiczny  powoduje, ¿e
omawiany proces ma charakter historycznie przypadkowy, tj. trudny do zaplanowania i bêd¹cy wypadkow¹ specyficznych, lokalnych warunków. Takie spojrzenie ³¹czy poziom procesów makrostrukturalnych z analiz¹ podejmowania indywidualnych decyzji przez aktorów spo³ecznych.
Model racjonalnie dzia³aj¹cych ludzi zosta³ oparty na dwóch czynnikach:
rozwoju ekonomicznym i przekszta³ceniach militarnych. Tilly pomija w nim na
przyk³ad prawny i polityczno-ideologiczny wymiar formowania siê pañstwa. Nieuwzglêdnienie sfery kultury odbija siê na wyjanieniach. Geneza instytucji reprezentacyjnych zosta³a wyjaniona wy³¹cznie przez koniecznoæ uk³adania siê w³adzy z poddanymi w wyniku rosn¹cych ¿¹dañ podatkowych i wprowadzenia armii
poborowych. To modelowe uproszczenie zosta³o poddane krytyce przez historyka, zwracaj¹cego uwagê na inne korzenie porz¹dku demokratycznego45. Rola ideologii, kultury politycznej epoki, kwestii religijnych pozosta³a poza zakresem
modelu Tillyego. Wreszcie redniowieczna geneza niektórych instytucji i mechanizmów parlamentarnych uleg³a pominiêciu w wyjanieniach skoncentrowanych
na wieku osiemnastym i dziewiêtnastym. Zawarty w pracy Coercion, Capital and
Por. I. Wallerstein, The Modern World System, t. 13, New York 1989; J. A. Hall, Powers and
Liberties: The Causes and Consequences of the Rise of the West, Oxford 1985.
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European States obraz cz³owieka Siep Stuurman okreli³ jako homo economicomilitaris Tilliensis46. Uwagi klasycznego historyka dobrze pokazuj¹ ró¿nice celów
badawczych i sposobów podejcia do badanego zagadnienia w przypadku socjologii historycznej. Jest charakterystyczne, ¿e krytyka dotyczy³a uproszczeñ i braku pe³nej historycznej genezy omawianych zjawisk. Specyfika pracy historyka
zajêtego rekonstrukcj¹ przesz³oci ze wszystkimi detalami i bogactwem uwarunkowañ zosta³a skonfrontowana z prób¹ ujêcia modelowego, wiadomie redukuj¹cego opis do kilku wybranych zmiennych. Obie strony tej dyskusji zdaj¹ siê mieæ
dobre argumenty i trudno pogodziæ racje, wynikaj¹ce przecie¿ z ró¿nych za³o¿eñ
i celów badawczych.
W omawianej ksi¹¿ce autor skupi³ siê na mechanizmach w³adzy, ma³o miejsca powiêcaj¹c procesom kszta³towania spo³eczeñstwa obywatelskiego. Wynika
to zapewne ze skupienia uwagi na osiemnastowiecznych procesach przemian
monarchii absolutnych. Wiek dziewiêtnasty, a z nim powstanie masowej, nowoczesnej polityki potraktowa³ bardziej pobie¿nie. W rezultacie powsta³ model ukazuj¹cy formowanie siê pañstw europejskich we wczesnym etapie epoki nowo¿ytnej i bior¹cy pod uwagê przede wszystkim czynniki charakterystyczne dla tej fazy
rozwoju politycznego Europy.
Podobny sposób ujêcia mo¿na zauwa¿yæ w innej ksi¹¿ce Charlesa Tillyego
pt. European Revolutions. Powsta³a ona w 1993 roku. Ró¿nica dwunastu lat miêdzy t¹ prac¹ a poprzedni¹, powiêcon¹ zagadnieniom rewolucji, jest wyrana.
Pytanie stawiane przez autora uleg³o zmianie pod wzglêdem ogólnych, ahistorycznych problemów z From Mobilization to Revolution. Teraz skupia siê on na
opisaniu i wyjanieniu zmian w sposobach wyra¿ania przez ludzi protestu w ci¹gu
ostatnich piêciuset lat historii Europy. Autor stara siê opisaæ dowiadczenie historyczne tej czêci wiata. Wszystkie wyjanienia maj¹ charakter wyranie ograniczonych generalizacji historycznych. Tilly zwraca uwagê na takie zjawiska, jak:
podzia³y polityczne i stosunki dominacji i podleg³oci, tworzenie siê centrów gospodarczych, ekspansja handlowa i kolonialna, rozwój przemys³u, urbanizacja i proletaryzacja. W tych wyjanieniach czêsto powtarza lub rozwija pomys³y z prac
wczeniejszych, szczególnie z Coercion, Capital and European States. Podobieñstwa polegaj¹ nie tylko na wskazaniu tych samych procesów, lecz tak¿e na ci¹g³ym podkrelaniu roli zró¿nicowañ regionalnych i dynamicznego charakteru badanych zjawisk.
Ka¿da epoka, jako odmienny splot warunków politycznych, ekonomicznych
i kulturowych, tworzy w³asny typ rewolucji, jej aktorów i rezultatów. Zdaniem
autora European Revolutions, owe warunki zmieniaj¹ siê tak¿e w zale¿noci od
regionu. Cechy tych regionów s¹ wyznaczone przez wzajemny uk³ad czynników
przymusu i kapita³u. Zale¿¹ od zmieniaj¹cej siê pozycji gospodarczej i geopoli46
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tycznej pañstwa. W konkretnych analizach, np. sytuacji rewolucyjnych w dziejach
pó³wyspu iberyjskiego czy ba³kañskiego, Tilly szeroko opisuje specyficzne cechy
regionu47. Do istotnych elementów kszta³tuj¹cych historiê ró¿nych czêci Europy
zalicza tak¿e czynniki kulturowe, zwi¹zane na przyk³ad z konfliktami religijnymi czy
homogenicznoci¹ kulturow¹ spo³eczeñstwa. Najwiêcej miejsca powiêca jednak
przemianom wewnêtrznej organizacji pañstwa oraz sytuacji miêdzynarodowej,
zw³aszcza roli wojen.
Autor European Revolutions przedstawia dynamiczny schemat typów sytuacji rewolucyjnych: od walk dynastycznych, przez rebelie wspólnot miejskich
i wiejskich, a¿ po dziewiêtnastowieczne rewolucje narodowe i spo³eczne. Wyjanienia siêgaj¹ wspó³czesnoci. Tilly pokusi³ siê nawet o analizê przemian w Europie rodkowej z lat 19891992, okrelaj¹c je jako szczególny typ rewolucji,
jeszcze nie zakoñczonej. Autor jak zwykle poszukuje jej przyczyn w uwarunkowaniach historycznych48.
Wiêksza czêæ wyjanieñ przedstawionych w tej ksi¹¿ce pojawi³a siê ju¿
wczeniej w innych pracach Charlesa Tillyego. Obszernie korzysta z modelu
mobilizacji znanego z From Mobilization to Revolution oraz z wyjanieñ dotycz¹cych powstania sieci pañstw narodowych z Coercion, Capital and European States. European Revolutions podejmuje wszystkie dot¹d interesuj¹ce badacza problemy i ³¹czy wszystkie w¹tki obecne w jego analizach socjohistorycznych. Bêd¹c szerokim, przystêpnym omówieniem historii rewolucji europejskich, ujmuje
to zjawisko jako element takich ogólnych procesów, jak formowanie siê pañstw
czy rozwój gospodarki kapitalistycznej. Z koniecznoci stanowi analizê doæ
ogóln¹, redukuj¹c¹ wyjanienia do oddzia³ywania kilku czynników. Ten model
odwo³uje siê do za³o¿eñ teorii dzia³ania racjonalnego. Przytaczane liczne przyk³ady historyczne sk³aniaj¹ jednak autora do uwzglêdniania oprócz czynników strukturalnych tak¿e roli wymiaru kulturowego.
W ostatnich poszukiwaniach badawczych Tilly zaczyna wiadomie wprowadzaæ nieco odmienn¹ problematykê, a przede wszystkim nowe ujêcie. Uwagê powiêca kwestiom konfliktów etnicznych w by³ym Zwi¹zku Radzieckim oraz zagadnieniom to¿samoci spo³ecznej i obywatelstwa49. Zaj¹³ siê tak¿e specyfik¹
owych ruchów spo³ecznych, w tym tak¿e fenomenu polskiej Solidarnoci50.
Dostrzega koniecznoæ zmian w badaniu procesów politycznych. Dokonuj¹ siê
one wraz z pojawieniem siê nowych zjawisk spo³ecznych, takich jak procesy gloC. Tilly, European Revolutions, s. 52100.
Tam¿e, s. 233242.
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balizacyjne, upadek bloku komunistycznego w Europie i odradzanie siê konfliktów
etnicznych. Równolegle zachodz¹ istotne przekszta³cenia w naukach spo³ecznych.
Pojawiaj¹ siê nowe pomys³y i ujêcia starych pytañ socjologicznych. Jednym z nich
jest perspektywa postmodernizmu w naukach humanistycznych.
Pod szyldem postmodernizmu zawieraj¹ siê ró¿norodne postulaty. Niektóre
z nich, jak np. niewiara w mo¿liwoæ pewnego, sprawdzalnego poznania w naukach spo³ecznych, s¹ dla Tillyego nie do przyjêcia. Jednak podwa¿enie tezy o
istnieniu systematycznej, jednorodnej i kumulatywnej zmiany spo³ecznej czy te¿
akcentowanie indywidualnej wiadomoci, zaporedniczonej przez jêzyk, bêd¹cej podstawowym wymiarem rzeczywistoci, stanowi¹ dla niego atrakcyjne propozycje. Widaæ to w ostatnich badaniach, w których Tilly zaczyna akcentowaæ
oprócz strukturalnej, tak¿e subiektywn¹, wiadomociow¹ warstwê ¿ycia spo³ecznego51. Podobne w¹tki podnosi najnowsze studium badawcze Popular Contention
in Great Britain. Pomimo pozostawania na gruncie tradycyjnie rozumianej, scjentystycznej socjologii, opartej na metodach ilociowych, Tilly w³¹cza do analizy
czynniki kulturowe. Podnosi kontekstowy, zale¿ny od wczeniejszych dowiadczeñ i dynamicznych interakcji charakter relacji spo³ecznych.
Badania to¿samoci spo³ecznej i analiza tworzenia siê pojêcia obywatelstwa
zosta³y przez Tillyego podjête z uwzglêdnieniem tej nowej perspektywy. Nadal
interesuj¹ go aktualne zagadnienia polityczne, ale coraz mniej obecne w tych rozwa¿aniach s¹ makroprocesy ekonomiczne, przekszta³cenia militarne czy ewolucja form organizacyjnych. Proponuje ujêcie kulturowe, historyczne i akcentuj¹ce
przypadkowoæ (relational, cultural, historical and contingent)52. Ró¿ni siê ono
tak znacznie od dotychczasowych za³o¿eñ kieruj¹cych jego badaniami, ¿e warto
przyjrzeæ im siê bli¿ej.
To¿samoæ spo³eczna tworzy siê w relacji miêdzy jednostkami a grupami
i b³êdem jest poszukiwanie jej w indywidualnych deklaracjach. Konstruowanie
to¿samoci opiera siê na wzajemnym porozumieniu, interpretacji. Ta za jest produktem epoki i zale¿y od konkretnej sytuacji. Negocjowanie to¿samoci ma charakter interakcji strategicznej, której przebieg jest przypadkowy i nieprzewidywalny.
Mo¿e na przyk³ad zakoñczyæ siê klêsk¹. W ten sposób perspektywa teorii racjonalnego dzia³ania zostaje zmieniona i rozwiniêta. To¿samoæ spo³eczna nie jest
ju¿ prost¹ ekspresj¹ cech jednostek, ale rezultatem kulturowo (a wiêc i historycznie) uwarunkowanych negocjacji i uzgodnieñ. Modele racjonalnie dzia³aj¹cych
podmiotów komplikuj¹ siê i coraz trudniej zbudowaæ prosty schemat wyjaniaj¹cy53. Homo economico-militaris Tilliensis powoli wzbogaca siê o wymiar kulturoTen¿e, Citizenship, Identity and Social History, s. 2; ten¿e, Softcore Solipsism, Labor, t. 34
(1994), s. 259268.
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wy i wiadomociowy. Mimo to czynniki strukturalne pozostaj¹ dla Tillyego podstaw¹ ka¿dego wyjanienia54.
PODSUMOWANIE

Budowanie modeli wyjaniaj¹cych procesy przekszta³ceñ w wiecie nowo¿ytnym stanowi trudne przedsiêwziêcie. Zgodnie ze sposobem uprawiania socjologii historycznej przez Charlesa Tillyego, wymaga nieustannego ³¹czenia kompetencji i warsztatu historyka z procedurami socjologicznymi. Przede wszystkim
jednak polega na oscylowaniu pomiêdzy konkretem historycznym a oryginalnymi
twierdzeniami. Przywi¹zanie do faktów i ich przypadkowoci nale¿y ³¹czyæ z socjologicznym modelowaniem makroprocesów spo³ecznych. W rezultacie otrzymuje siê wyjanienia o charakterze generalizacji historycznych. Przyk³ady z przesz³oci Europy s³u¿¹ Tillyemu nie tylko do bogatszego udokumentowania tez.
Opieraj¹c siê na nich, mo¿na budowaæ dynamiczne modele zmian makrostrukturalnych. Jego wyrany europocentryzm wynika z za³o¿enia, ¿e specyficzne przemiany w tej czêci wiata okreli³y kierunki przekszta³ceñ globalnych.
Konstruowanie modeli w naukach spo³ecznych zwykle otwiera mo¿liwoci
teoretycznej analizy zjawisk o du¿ym stopniu z³o¿onoci, dla których szerokie
teorie s¹ zbyt ogólnikowe i ramowe. Modelowanie jest w tym sensie alternatyw¹
prostego, socjograficznego opisu lub historycznej rekonstrukcji. Model nawet
pojedynczego zdarzenia odró¿nia siê cech¹ adekwatnego wyjaniania, tj. znajdowania istotnych elementów i zwi¹zków miêdzy nimi w terminach ogólnych55.
Podobne postêpowanie przyj¹³ Tilly, formu³uj¹c historycznie ograniczone modele
interesuj¹cych go zjawisk. Strategie, które stosowa³ przy ich konstruowaniu, rozpoczyna³y jego zamys³ od zarysowania schematycznego modelu, obrazuj¹cego
najwa¿niejsze zmienne i ich zale¿noci. W przypadkach analiz najmniej uwzglêdniaj¹cych wymiar historyczny przyjmowa³y one postaæ skwantyfikowan¹ i pozbawion¹ czynnika czasu. Kolejnym krokiem by³o wzbogacanie ich o zagadnienia historyczne. Innym razem, np. w pracy Coercion, Capital and European States, od pocz¹tku model ma charakter dynamiczny i historyczny. Tilly zarysowa³
odmienne trajektorie przemian politycznych ze wzglêdu na grê czynników ró¿nicuj¹cych. Punktem wyjcia by³o pytanie o genezê wspó³czesnych organizacji pañstwowych, a zadanie badawcze polega³o na odtworzeniu sekwencji przemian
z uwzglêdnieniem lokalnych wariantów.
Celem omówionych prac Charlesa Tillyego by³o zrozumienie niektórych
zjawisk i procesów wspó³czesnego wiata. Zdecydowa³ siê oprzeæ te wyjanienia
na analizie dróg historycznych, które doprowadzi³y do obecnego stanu. W ten
Zob. ten¿e, The Emergence of Citizenship in France and Elsewhere, s. 223236 oraz Popular
Contention in Great Britain, 17581834.
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sposób badania socjohistoryczne znajduj¹ swoje g³ówne uzasadnienie i aktualn¹
przydatnoæ.
Krel¹c kierunki przemian makroprocesów spo³ecznych, Tilly wskazuje czêsto na przypadkowy charakter tych dróg. Oznacza to, ¿e s¹ one rezultatem wielu
ró¿norodnych czynników, które podlegaj¹ dwóm istotnym zmiennym: momentowi historycznemu i zró¿nicowaniu przestrzennemu. Twierdzi na przyk³ad, ¿e ewolucja form organizacji pañstwowych, a zw³aszcza ostateczna dominacja pañstwa
narodowego by³a swoistym zbiegiem ró¿nych okolicznoci56. Historiê rozumie
jako proces wyboru ograniczony przez poprzednie decyzje. Moment historyczny
jest pewn¹ mo¿liwoci¹, w zale¿noci od sytuacji otwart¹ lub zamkniêt¹. Regularnoci dziejowych nie nale¿y poszukiwaæ w powtarzaj¹cych siê sekwencjach, strukturach czy trendach, lecz w podobnych mechanizmach przyczynowych57.
Rekonstruowanie tych uwarunkowañ wi¹¿e siê w pracach Tillyego z przyjêciem perspektywy modernizacyjnej. Bêd¹c krytycznym wobec jej wczesnych,
ahistorycznych postaci, zachowuje wiele elementów teorii rozwoju. Zajmuje siê
badaniem zjawisk politycznych o du¿ej skali. Rozwój gospodarki rynkowej i ewolucja form organizacji pañstwowej stanowi¹ dla niego g³ówne procesy okrelaj¹ce
wspó³czesne przemiany spo³eczne. Interesuj¹ Tillyego wyjanienia warunków
mobilizacji i rewolucji oraz innych form zbiorowego protestu. T¹ drog¹ stara siê
dojæ do rozwa¿añ nad mechanizmami steruj¹cymi podejmowaniem przez ludzi
wspólnych dzia³añ. Rodzenie siê aktywnoci zbiorowej zawar³ w typologii repertuarów. Ma ona cechy schematu ewolucjonistycznego, którego kolejne formy s¹
coraz bardziej z³o¿one i odpowiadaj¹ nowej rzeczywistoci tworz¹cego siê ponadlokalnego, upodmiotawiaj¹cego siê, demokratycznego spo³eczeñstwa.
Charles Tilly zdoby³ sobie autorytet jako teoretyk i badacz ruchów spo³ecznych58. Zastosowa³ perspektywê racjonalnie dzia³aj¹cych aktorów i rozwin¹³ teoriê mobilizacji zasobów. Ka¿de jego badanie, a zw³aszcza analizy dotycz¹ce podejmowania zbiorowych dzia³añ, opieraj¹ siê na za³o¿eniu podstawowej roli strategicznych interakcji i racjonalnie dostosowuj¹cych siê do okolicznoci podmiotów. Du¿¹ rolê w wyjanianiu odgrywaj¹ tak¿e uwarunkowania strukturalne, na
które plastycznie i racjonalnie reaguj¹ aktorzy spo³eczni. To na ich poziomie zachodz¹ rzeczywiste zmiany i tam le¿y mechanizm historycznej zmiennoci.
Ze wzglêdu na czytelnoæ wyjanienia s¹ zwykle ograniczone do niewielkiej
liczby czynników. Powstaj¹ wtedy schematy przejrzyste, o du¿ej sile wyrazu, akcentuj¹ce na przyk³ad rolê rozwoju gospodarki kapitalistycznej i ewolucji form
organizacyjnych pañstwa jako g³ównych wyznaczników zmiany spo³eczeñstw nowo¿ytnych. Cen¹ budowania ogólnych modeli jest redukcjonizm i koniecznoæ
C. Tilly, Coercion, Capital and European States, s. 225.
Ten¿e, European Revolutions, s. 18.
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upraszczania opisywanej rzeczywistoci. W pe³ni wiadome próby unikniêcia tych
pu³apek mo¿na dostrzec w jego ostatnich pracach. Wynikaj¹ one zapewne z wp³ywu nowych idei badawczych, ale nale¿y tak¿e ³¹czyæ je z rozleg³¹ analiz¹ materia³ów ród³owych, która zwraca uwagê na ró¿norodnoæ i z³o¿onoæ rzeczywistych
wydarzeñ z przesz³oci. Modele zmiany spo³ecznej tworzone na gruncie socjologii historycznej wyró¿niaj¹ siê w³anie tego rodzaju wra¿liwoci¹ na moment historyczny i skomplikowan¹ grê wielu czynników.
SUMMARY
The purpose of the paper is to present the separate character of historical sociology in
constructing models of macrostructural changes and to show the virtues of such a way of
constructing sociological models. This has been achieved through the analysis of the methods and modes of constructing investigations practised by one of the most typical representatives of this school, Charles Tilly.
Tilly is concerned with the investigation of large-scale political phenomena. He is
interested in the question of conditions for taking collective actions and the transformations
of types of state organizations in the history of Europe. His analyses tend towards constructing models of social transformations in modern European history and in the background they become a part of the search for theories of macrostructural change. Taking
account of the historical dimension of social life significantly affects Tillys adopted strategies of constructing explanatory models and the nature of these explanations. While outlining the directions of transformations of social macroprocesses, Tilly often points out the
accidental character of those ways. Each of his investigations, especially the analyses regarding the taking of collective actions, is based on the assumption of the fundamental role
of strategic interactions and subjects that adjust themselves rationally to circumstances.
A great part in explaining is also played by structural conditions to which social actors
respond flexibly and rationally. The price for constructing these general models is reductionism and the necessity to simplify the reality under investigation.

