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OD REDAKCJI

PREZENTUJEMY PAŃSTWU NAJNOWSZY, 36. numer „Athenaeum”, tradycyjnie
już zawierający dwa obszerne bloki tematyczne. Pierwszy z nich poświęcono
metodom i technikom badawczym, postrzeganym z punktu widzenia badaczy,
zajmujących się różnorodnymi aspektami politologii. Teksty zamieszczone w tym
dziale stanowią podstawę i punkt wyjścia dla rozważań w kolejnej części numeru.
Zebrano w niej artykuły poruszające zagadnienia z zakresu stosunków międzynarodowych, systemów politycznych oraz z pogranicza kulturoznawstwa. Tak szeroki
zakres tematyczny artykułów, mieszczących się wszakże w zakresie nauk o polityce,
dowodzi konieczności wypracowania w obrębie dyscypliny wszechstronnego,
nowatorskiego warsztatu badawczego.
Kwestie metodologiczne w nauce o polityce od samego początku narodzin tej
dyscypliny budziły zainteresowanie i spory wśród politologów. Zdaniem niektórych
badaczy dyscyplinie tej nadal, pomimo upływu tak wielu lat, nie udało się wypracować własnej metodologii. To zaś może rodzić pytania nie tylko o jej naukową
samodzielność, co wręcz o jej tożsamość. Nie może więc dziwić fakt, że dyskusje na
temat metodologii przyciągają największą uwagę podczas konferencji i kongresów
politologicznych, a problematyka ta regularnie pojawia się w artykułach publikowanych w czasopismach naukowych. „Athenaeum”, którego misją jest tworzenie
forum wymiany myśli i koncepcji, siłą rzeczy uczestniczy w tym dyskursie. Metodologia nauki o polityce gościła na łamach naszego pisma wielokrotnie. Tym razem
postanowiliśmy udostępnić swoje łamy nie tyle metodologom, co badaczom na co
dzień zmagającym się z prowadzeniem swojego własnego warsztatu metodologicznego. Przyświecała nam idea, by specjaliści z różnych obszarów politologii zaprezentowali ten warsztat, omawiając w przystępny sposób i pokazując na konkretnych
przykładach prowadzonych przez siebie badań, jak z niego korzystać. Jak pokazują
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opublikowane w tym numerze artykuły, okazuje się, że politologia dysponuje metodami i technikami badawczymi, które skutecznie pozwalają badać wiele aspektów
politycznej rzeczywistości. Celem publikowanego w tym numerze działu „Metody
i techniki badawcze w politologii” będzie więc praktyczne zaprezentowanie konkretnych metod i odpowiadających im przykładów badawczych. Znajdą tu Państwo
zarówno artykuły poświęcone analizom w pełni ilościowym (a nawet statystycznym)
z obszaru komunikacji medialnej, decydowania politycznego i wyborów, jak i teksty
omawiające wykorzystanie metod jakościowych na przykładzie filozofii polityki
i stosunków międzynarodowych.
Kolejny z działów w znacznej mierze dotyczy problematyki amerykańskiej,
zarówno postrzeganej przez pryzmat Polonii w Ameryce i charakteru jej relacji
z Polską, lecz także w kontekście współczesnych stosunków francusko-amerykańskich, ewoluujących od stanu rywalizacji do współpracy. Niewątpliwy problem, na
który musi odpowiedzieć administracja USA, stanowi kwestia nielegalnej imigracji z Meksyku – proponujemy obszerną analizę stanowych ustaw imigracyjnych,
stanowiącą przyczynek do dyskusji nad migracjami, lecz także nad problematyką
wolności, praw człowieka, scenariuszy rozwoju systemu międzynarodowego –
zagadnienia te nieodłącznie wiążą się z funkcjonowaniem ruchu „Occupy”, przybliżonym w niniejszym tomie. Kwestia swobód obywatelskich, egzekwowanych
przez przywódców ruchu, prowokuje pytanie o odmienność, stanowiącą, jak się
wydaje, jedną z kluczowych cech zjednoczonej Europy. Niezwykle istotna wydaje
się więc refleksja nad sytuacją kobiet w społeczeństwie tureckim wobec europeizacji i aspiracji Turcji dotyczących przystąpienia do Unii Europejskiej.
Proponowane rozważania ściśle wiążą się z recenzjami prac o tematyce politologicznej, które zamieszczamy w niniejszym tomie. Polecamy omówienia dwóch
pozycji z zakresu studiów amerykańskich – jedna z nich dotyczy zagadnienia
religii obywatelskiej w Stanach Zjednoczonych, kolejna zaś przybliża pracę Zbigniewa Brzezińskiego, dotyczącą globalnego kryzysu oraz tekst poświęcony studiom nad ideą wspólnoty, stanowiącą wspólny mianownik dla artykułów zawartych
w drugiej części numeru. Życzymy Państwu owocnej lektury!
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W POLITOLOGII

vol. 36/2012 ISSN 1505-2192

Paweł Ścigaj, Michał Bukowski

ZASTOSOWANIE ANALIZY ZAWARTOŚCI
W BADANIACH POLITOLOGICZNYCH

CO BADAĆ PRZY WYKORZYSTANIU ANALIZY ZAWARTOŚCI?

CHOĆ ANALIZA ZAWARTOŚCI kojarzona jest w pierwszej kolejności ze studiami
nad mediami i komunikowaniem międzyludzkim, to jej udział w badaniach
politologicznych jest również spory. Analiza zawartości jest techniką odpowiednią
dla badania poglądów, ocen, sposobów postrzegania, opinii czy idei politycznych
obecnych w rozmaitych środkach przekazu (mediach, utrwalonych wypowiedziach, wpisach na forach, korespondencji, ilustracjach, plakatach, filmach, multimediach, itp.). Aby je odwzorować badacz może poddać analizie: treści komunikatów (na przykład, co mówi się lub pisze o danej partii politycznej), cechy
komunikatów (na przykład, czy o jakiejś partii w danym środku przekazu mówi
się lepiej czy gorzej) oraz kanał komunikacyjny, uwzględniając także charakterystykę i motywacje nadawcy i odbiorcy. W ten sposób analiza zawartości zdaje się
doskonale spełniać schemat Harolda Lasswella wyrażony słynnym: kto, mówi co,
komu, za pośrednictwem jakiego kanału i z jakim skutkiem1.
Tak ogólnie zarysowana grupa problemów badawczych właściwych dla analizy
zawartości przyjmuje, rzecz jasna, bardzo zróżnicowane postaci na poziomie badań
szczegółowych. Uwidacznia się to już w pierwszych studiach z jej wykorzystaniem.
W swojej klasycznej pracy „Propaganda technique in the world war” Lasswell
skupił się na określeniu cech nadawcy, by ujawnić jego nastawienie i intencje oraz
by przedstawić jego oblicze ideologiczne2. Nurt ten był kontynuowany, między
1

B. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne i publiczne. Podręcznik akademicki, Warszawa
2007, s. 32.
2
H.D. Lasswell, Propaganda technique in the world war, Nowy Jork 1927.
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innymi, przez Bernarda Berelsona i Sebastiana De Grazię, Aleksandra George’a,
Ralpha White’a, Ole Holstiego czy Ithiela de Sola Poola3. Także współcześnie
analiza zawartości ma powszechne zastosowanie w przypadku identyfikacji propagandy w konfliktach międzynarodowych, między innymi, wojen w Kosowie,
Afganistanie i Iraku oraz symbolicznej wojny z terroryzmem4.
O ile badania nad propagandą skupiają się głównie, choć nie tylko, na nadawcy
komunikatu, o tyle analiza zawartości może także być użyta do oceny świadomości społecznej5. Szukając przykładów takiego zastosowania warto sięgnąć do badań
nad nastawieniem międzynarodowej opinii publicznej wobec Stanów Zjednoczonych po atakach 11 września 2001, wyobrażeń żywionych przez chińskie media na
temat ich roli w świecie w sytuacji rosnącej potęgi gospodarczej ich kraju czy do
przedstawienia stosunku wobec wspólnej waluty wyrażanego w przekazie medialnym wybranych krajów europejskich6. Analiza zawartości była także szeroko
wykorzystana w badaniach prowadzących do sformułowania teorii ustalania

3
B. Berelson, S. De Grazia, Detecting collaboration in propaganda, „Public Opinion Quarterly”
1947, nr 2, s. 244–253; A.L. George, Propaganda analysis: a study of inferences made from Nazi propaganda in World War II, Evanston 1959; R.K. White, Hitler, Roosevelt and the nature of war propaganda.
„Journal of Abnormal Social Psychology” 1949, nr 2, s. 157–174; O.R. Holsti, External conflict and
internal consensus: The Sino-Soviet case, [w:] The General Inquirer: A computer approach to content
analysis, red. P.J. Stone et al., Cambridge 1966, s. 343–358; I. de Sola Pool, The prestige press: A comparative study of political symbols, Cambridge 1955.
4
G. Nikolaev, Images of War: Content Analysis of the Photo Coverage of the War in Kosovo,
„Critical Sociology” 2009, nr 1, s. 105–130; M. Ryan, Framing the War Against Terrorism: US Newspaper Editorials and Military Action in Afghanistan, „International Communication Gazette” 2004, nr 5,
s. 363–382; C. Kolmer, H. Semetko, Framing the Iraq War: Perspectives from American, U.K., Czech,
German, South African, and Al-Jazeera News, „American Behavioral Scientist” 2009, nr 5, s. 643–656;
M. Clark, T.B. Christie, Ready… Ready… Drop!: A Content Analysis of Coalition Leaflets Used in the
Iraq War, „International Communication Gazette” 2005, nr 2, 141–154; N.N. Kristensen, M. Orsten,
Danish media at war: The Danish media coverage of the invasion of Iraq in 2003, „Journalism” 2007,
nr 3, s. 323–343; E. Tilley, Propaganda – Who, Us? The Australian Government „Terror Kit”, „Media
International Australia” 2004, nr 4, s. 30–43.
5
R.D. Wimmer, J.R. Dominick, Mass Media. Metody badań, Kraków 2008, s. 213–215.
6
V. Shlapentokh, J. Woods, Foreign Perceptions of the USA after the Terrorist Attacks of 2001,
„International Studies” 2004, nr 2, s. 159–182; L. Zheng, Neo-colonialism, ideology or just business?:
China’s perception of Africa, „Global Media and Communication” 2010, nr 3, s. 271–276; C. De Vreese,
J. Peter, H. Semetko, Framing Politics at the Launch of the Euro: A Cross-National Comparative Study
of Frames in the News, „Political Communication” 2001, nr 2, s. 107–122; O. Werder, Debating the
Euro: Media Agenda-Setting in a Cross-National Environment, „International Communication Gazette”
2002, nr 3, s. 219–233.
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porządku dziennego (agenda-setting), wyjaśniającego oddziaływanie mediów na
opinię publiczną w trakcie kampanii wyborczej7.
Rzecz jasna nie tylko charakterystyka nadawcy lub odbiorcy może być przedmiotem badań przy wykorzystaniu analizy zawartości. Może ona służyć do
wykrywania bardziej złożonych związków i rozwiązywaniu dalece subtelniejszych
zagadnień. Klasycznym nieomal problemem badawczym w analizie zawartości jest
badanie związków między czasem, miejscem, ramami społecznymi, kulturowymi
czy politycznymi a cechami przekazów w celu zobrazowania, na przykład, zmian
społecznych, politycznych, geopolitycznych lub kulturowych8. Z perspektywy
politologii szczególnie istotne jest odnotowanie trwającego już ponad 30 lat programu „The Comparative Manifesto Project”, w którym analiza zawartości wykorzystywana jest do systematycznych porównań stanowisk politycznych i pozycji
ideologicznych różnych partii z ponad 50. demokratycznych krajów od końca II
wojny światowej9. Rozległym obszarem zastosowań analizy zawartości są także
studia nad skutecznością perswazji w kampaniach i retoryką polityczną10.

7
M. McCombs, D. Shaw, The Agenda-Setting Function of Mass Media, „Public Opinion Quarterly”
1972, nr 2, s. 176–187.
8
K. Chan, H. Cheng, One Country, Two Systems: Cultural Values Reflected in Chinese and Hong
Kong Television Commercials, „International Communication Gazette” 2002, nr 4, s. 385–400; S. Fahmy, Picturing Afghan Women: A Content Analysis of AP Wire Photographs During the Taliban Regime
and after the Fall of the Taliban Regime, „International Communication Gazette” 2004, nr 2, s. 91–112;
C. Flint, M. Adduci, M. Chen, S.H. Chi, Mapping the Dynamism of the United States’ Geopolitical Code:
The Geography of the State of the Union Speeches, 1988–2008, „Geopolitics” 2009, nr 4, s. 604–629; W.
Jennings, S. Bevan, P. John, The Agenda of British Government: The Speech from the Throne, 1911–2008,
„Political Studies” 2011, nr 1, s. 74–98; M. Bukowski, Perswazja polityczna a globalizacja. Przykład
rządowej komunikacji politycznej w internecie, [w:] Com.unikowanie w zmieniającym się społeczeństwie, red. M. Niezgoda, M. Świątkiewicz-Mośny, A. Wagner, Kraków 2010, s. 168–177; M. Bukowski,
Czynniki różnicujące symbole polityczne. Perspektywa globalna, [w:] Mity i symbole współczesnej polityki, red. B. Szklarski, Warszawa 2008, s. 129–140; I. de Sola Pool. Symbols of internationalism,
Stanford 1951; I. de Sola Pool, Symbols of democracy, Stanford 1952; S. Brunn, The worldviews of
small states: A content analysis of 1995 UN speeches, „Geopolitics” 1999, nr 1, s. 17–33; J.Z. Namenwirth,
R.P. Weber, Dynamics of culture, Boston 1987.
9
M. Laver, K. Benoit, Party Policy in Modern Democracies, Londyn 2006.
10
M. Xenos, Politics As Usual, or Politics Unusual? Position Taking and Dialogue on Campaign
Websites in the 2002 U.S. Elections, „Journal of Communication” 2005, nr 1, s. 169–185; G.J. Gulati,
C.B. Williams, Closing the Gap, Raising the Bar: Candidate Web Site Communication in the 2006
Campaigns for Congress, „Social Science Computer Review” 2007, nr 4, s. 443–465; F. Gan, J.L. Teo,
B.H. Detenber, Framing the Battle for the White House: A Comparison of Two National Newspapers
Coverage of the 2000 United States Presidential Election, „International Communication Gazette” 2005,
nr 5, s. 441–467; R.P. Hart, Campaign Talk. Why Elections are Good for Us, Princeton 2000; M. Bu-
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Szczególnie godnym uwagi jest zastosowanie analizy zawartości w porównaniach
wartości informacyjnej różnych kodów (obrazu, dźwięku, tekstu, multimediów,
itp.), w celu, na przykład, oszacowania siły przekazu w marketingu wyborczym11.
Analiza zawartości może również posłużyć do oceny efektywności różnych kanałów informacji, wyjaśniając, na przykład, rolę Internetu w kształtowaniu wizerunku
partii w obliczu spadku zainteresowania tą partią w mediach ogólnokrajowych12.
Innym ciekawym obszarem zastosowań analizy zawartości jest badanie związków
między treścią przekazów a rzeczywistością. Technika ta może wówczas posłużyć
do badania obrazu rzeczywistości przedstawianego w mediach lub wypowiedziach
przedstawicieli elit politycznych, ujawniając jego deformacje. Przykłady takich
badań odnajdziemy zarówno w polskiej, jak i światowej literaturze13.
Powyższe przykłady – dotyczące wizerunków, idei i poglądów – nie wyznaczają
wcale ostatecznych granic zastosowania analizy zawartości. W ramach stosunków
międzynarodowych Philip Schrodt z zespołem wykorzystał ją do stworzenia bazy
wydarzeń politycznych (events), relewantnych z punktu widzenia testowanych
przez niego teorii, by wyjaśnić rolę głodu w eskalacji konfliktu w Etiopii oraz by
prognozować wystąpienie starć w trakcie wojny na Bałkanach14. Co ważne, w obu
przypadkach założono, że badana jest rzeczywistość, a nie jej medialne odbicie.
Warto podkreślić, że Schrodt przyjął odmienne założenia ontologiczne i epistemologiczne dotyczące przedmiotu badania, aniżeli w uprzednio prezentowanych
studiach. Można dodać, kończąc ten z konieczności przykrótki i nieco stronniczy
kowski, Witryny WWW kandydatów w kampanii prezydenckiej 2005 r. w Polsce, [w:] Studia nad komunikowaniem politycznym, red. J. Fras, Toruń 2007, s. 148–162.
11
R. Coleman, B. Wasike, Visual Elements in Public Journalism Newspapers in an Election:
A Content Analysis of the Photographs and Graphics in Campaign 2000, „Journal of Communication”
2004, nr 3, s. 456–473.
12
M. Bukowski, Stronniczość mediów a strategie komunikacyjne Ligi Polskich Rodzin i Samoobrony, [w:] Polska scena polityczna: środowiska-komunikacja polityczna-strategie, red. K. Sobolewska-Myślik, A. Hess, K. Kowalczyk, Kraków 2010, s. 163–174.
13
J. Kołodziej, Obraz świata w polskiej prasie w 1994 roku: liczby i stereotypy, „Zeszyty Prasoznawcze” 1995, nr 1–2, s. 80–106; P. Płaneta, Obraz świata w polskiej prasie w 1994 roku. 5 wybranych
dzienników – podobieństwa i różnice, „Zeszyty Prasoznawcze” 1995, nr 1–2, s. 107–126; G.J. Golan,
Where in the World Is Africa?: Predicting Coverage of Africa by US Television Networks, „International
Communication Gazette” 2008, nr 1, s. 41–57.
14
S. Savaiano, Ph.A. Schrodt, Environmental Change And Conflict: Analyzing The Ethiopian
Famine Of 1984–1985, [w:] Text Analysis For The Social Sciences. Methods For Drawing Statistical
Inferences From Texts And Transcripts, red. C.W. Roberts, Mahwah 1997, s. 147–158; Ph. Schrodt,
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wybór przykładów, że właśnie ta kwestia – przyjmowanych założeń na temat świata
społecznego – stanowi jeden z elementów przyczyniających się do dynamicznego
rozwoju zastosowań analizy zawartości oraz projektowania nowych narzędzi
badawczych.

JAK WYKONAĆ ANALIZĘ ZAWARTOŚCI? I PO CO?
Powyższe przykłady prowadzą do wniosku, że analiza zawartości doskonale
spełnia zarówno funkcję deskryptywną, jak i wyjaśniającą (a w konsekwencji,
prognostyczną i praktyczną). Wyraźny jest również potencjał eksploracyjny techniki, uwidaczniający się w szeregu studiach, w których odwzorowuje się zawartość
debat medialnych, stanowiska głównych aktorów czy najważniejsze tematy obecne
w procesie komunikowania. Można nawet zaryzykować twierdzenie, że analiza
zawartości jest techniką szczególnie przydatną w badaniach eksploracyjnych, ze
względu na swój niereaktywny charakter oraz relatywnie niskie koszty, jakie muszą
być poniesione na uzyskanie wyniku badawczego. Innymi słowy, materiał badawczy jest zazwyczaj łatwo dostępny, koszty opracowania narzędzia oraz pozyskania
wyników surowych – stosunkowo nieduże. Nie zawsze jednak takie badanie jest
wartościowe poznawczo. Niekiedy nie wnosi do wiedzy żadnych nowych, istotnych
twierdzeń teoretycznych. W konsekwencji, analiza zawartości, kusząc swoim
potencjałem eksploracyjnym, może prowadzić na manowce autorów zbyt łatwo
ulegających tej pokusie. Dzieje się tak właśnie wtedy, gdy badania zaczynają i kończą się na prostym opisie zawartości, narażając się tym samym na zarzut, dający
się wyrazić w lakonicznym „i co z tego?”15. Należy podkreślić, że w obliczu bogactwa podejść badawczych, problemów i pytań oraz możliwych hipotez, pozostawanie na poziomie czysto eksploracyjnym trzeba uznać za wysoce niezadowalające.
Tak bowiem, jak w przypadku badań naukowych w ogóle, tak też wykorzystanie
analizy zawartości powinno mieć w pierwszej kolejności cel eksplanacyjny –
powinno służyć testowaniu hipotez, a nie tylko przybliżaniu czy opisywaniu
pewnego fragmentu świata społecznego. Rzecz jasna, to drugie nie jest bezwartościowe, jednak lepiej traktować je jako niezbędny etap w testowaniu twierdzeń
teoretycznych.
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Przy formułowaniu problemu badawczego w ramach badań z wykorzystaniem
analizy zawartości należy zwrócić szczególną uwagę na dwie kwestie: po pierwsze,
czy jest to problem rozstrzygalny, a więc czy jest on przedstawiony w taki sposób,
że dane zebrane przy pomocy analizy zawartości pozwalają odpowiedzieć na
pytanie „dlaczego”, a dokładniej: „czy prawdą jest, że…”? Po drugie, czy rozstrzygalność problemu badawczego jest osiągalna przy ograniczeniu do zastosowania
analizy zawartości czy też wymaga poszerzenia o inne metody?
Spróbujmy przedstawić przykład ukazujący powyższe problemy i sposoby ich
rozwiązania. Rzecz jasna, trzeba pamiętać, że w naszym przykładzie dokonujemy
szeregu uproszczeń, wyostrzając często, wcale nie tak jednoznaczne kwestie.
Wszystko to ma służyć jasności wywodu i użyteczności tego tekstu, jako swoistego
„mini przewodnika” po badaniach z wykorzystaniem analizy zwartości.
Uważny odbiorca przekazów medialnych w Polsce dostrzeże, bez wątpienia,
rosnący wpływ liderów partii politycznych na kształtowanie głównych linii sporu
politycznego, a także na pozyskiwanie poparcia wśród obywateli. Taka obserwacja
jest podparta twierdzeniami teoretycznymi. Przecież badając rolę liderów partii
politycznych i ich wpływ na opinię publiczną dotykamy istotnych pytań o sprawne
funkcjonowanie systemu demokratycznego, w którym partie – jako organizacje
zbiorowe – są głównymi aktorami. Wzrost znaczenia liderów partii politycznych,
który możemy za Ianem McAllisterem, nazwać „personalizacją partii politycznych”,
może zmieniać dotychczasowy porządek systemów demokratycznych wprowadzając „legitymizację indywidualną”, a więc taką, w której dysponentem poparcia
politycznego jest nie tyle partia, co lider – polityk. W konsekwencji mogą pojawiać
się dwojakie zjawiska: po pierwsze, autonomizacja polityków w stosunku do
organizacji macierzystych; po drugie, żądanie dostosowania rozwiązań instytucjonalnych do zmienionej pozycji systemów politycznych (w tym przypadku możemy
mówić o przesuwaniu się rozwiązań ustrojowych charakterystycznych dla modelu
parlamentarnego, w kierunku rozwiązań modelu prezydenckiego, wzmacniającego
rolę jednostki na poszczególnych szczeblach decyzyjnych)16.
Wracając do przykładu badań i przyjmując uproszczoną definicję personalizacji
partii politycznej jako wzrostu roli lidera tej partii w tworzeniu i podtrzymywaniu
kluczowych obszarów jej funkcjonowania, należy rozstrzygnąć pytanie, czy chcemy
badać personalizację faktyczną czy wykreowaną. Innymi słowy, czy rzeczywiście
liderzy mają silniejszą pozycję, czy też owa pozycja jest postrzegana (przypisana)
16
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jako silniejsza. Komplikując nieco, dodajmy jeszcze, że mamy możliwość posłużenia się dwoma rodzajami danych. Po pierwsze, są to treści komunikatów medialnych obecne w środkach masowego przekazu (wypowiedzi prasowe, telewizyjne,
radiowe, itp.); po drugie, dokumenty partii politycznej (stenogramy posiedzeń
organów partyjnych, notatki, itp.). Dla przejrzystości wywodu przedstawiamy te
zagadnienia w formie tabeli (tabela 1).
Tabela 1. Rozstrzygalność problemów badawczych
w zależności od rodzaju danych – przykład
Problem badawczy

Dane

Personalizacja faktyczna

Personalizacja wyobrażona

Treści przekazów

Nierozstrzygalny

Rozstrzygalny

Dokumenty
partyjne

Rozstrzygalny

Nierozstrzygalny

W przypadku, jeśli problemem naszych badań byłby wyobrażony wzrost roli
liderów partii politycznej, to jego rozstrzygalność jest ograniczona jedynie do
danych obejmujących treści przekazów medialnych. Nie da się odpowiedzieć na
to pytanie przy użyciu dokumentów partyjnych, albowiem nie pozwalają one na
stworzenie wizerunku lidera partii politycznej w mediach, na podstawie którego
moglibyśmy orzec, że jest to osoba prezentowana jako silna, odważna, podejmująca
kluczowe decyzji, itp. Analogicznie trudno jest rozstrzygnąć pytania o wzrost
faktycznej roli lidera partii politycznej na podstawie zawartości mediów, przedstawiają one bowiem zawsze procesy polityczne w sposób wybiórczy (choćby
z powodu ograniczonego miejsca), zaś część z nich, pozostaje przed nimi ukryta.
Pamiętając o wspominanych wymogach przy formułowaniu problemu badawczego możemy jeszcze rozbudować nasz przykład. Załóżmy, że chcemy określić
także wpływ, jaki wywierają politycy o silnej pozycji wyobrażonej na opinię
publiczną. W takim przypadku jednak, co trzeba podkreślić, analiza zawartości
nie może być jedyną zastosowaną w badaniach techniką. Obok tego niezbędne są
badania sondażowe, które pozwolą nam określić stopień korelacji między zjawiskiem medialnym (pozycja lidera) a zjawiskiem realnym (opinie obywateli).
Przejdźmy dalej i przyjmijmy, że problemem naszego badania jest personalizacja wyobrażona, od tej pory nazywana personalizacją partii politycznych. Nawią-
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zując do wcześniejszych rozważań postawmy sobie dwa cele badawcze: (a) deskryptywny – ustalenie stopnia personalizacja wybranych polskich partii politycznych
(dla uproszczenia, weźmy jedynie Platformę Obywatelską oraz Prawo i Sprawiedliwość), (b) eksplanacyjny – ustalenie związku między stopniem personalizacji
i autonomiczności a czynnikami kontekstualnymi, takimi jak np. tytuł prasowy.
Postępując zgodnie z powszechnie stosowanymi etapami w procesie badawczym
możemy założyć warunki początkowe badania (tabela 2). Jest rzeczą niezwykle
istotną, by warunki te określić przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac analitycznych.
Tabela 2. Założenia badania
Problem badawczy: Personalizacja Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości w prasie
ogólnopolskiej w okresie kampanii wyborczej do parlamentu w 2011 roku.
Cele poznawcze badania:
1. Ustalenie stopnia personalizacji Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości w prasie
ogólnopolskiej.
2. Ustalenie stopnia wpływu i kierunku personalizacji na autonomię działań politycznych lidera.
Konceptualizacja: Personalizacja, rozumiana jako postrzeganie partii politycznej przez pryzmat poszczególnych polityków, jest zjawiskiem wpisującym się w przemiany sfery politycznej ostatnich czterdziestu lat. Jak zauważa Ian McAllister mamy do czynienia ze stale wzrastającą rolą liderów politycznych
dla pozyskiwania i utrzymywania elektoratu. Również w Polsce często słyszy się o szczególnej roli przywódców partii politycznych, co przyjmuje niekiedy postać twierdzeń o „partiach wodzowskich” w polskiej polityce. Mając to na względzie warto poddać personalizację polskich partii politycznych badaniu.
Jednocześnie warto zobaczyć czy przewidywania McAllistera dotyczące wzrastającej autonomii działań
liderów w partiach o wysokim stopniu personalizacji jest prawdziwe.
Hipotezy badawcze:
1. Stopień personalizacji Prawa i Sprawiedliwości w dyskursie prasowym jest wyższy, aniżeli Platformy Obywatelskiej.
2. Stopień autonomiczności działań Jarosława Kaczyńskiego jest wyższy od stopnia autonomiczności działań Donalda Tuska.
3. Stopień autonomiczności liderów partii politycznych jest zależny od tytułu prasowego.
4. Personalizacja partii politycznych jest wyższa w wypowiedziach o wysokim stopniu ekspozycyjności.
5. itp.
Operacjonalizacja:
1. Stopień personalizacji jest rozumiany jako współwystępowanie nazwiska formalnego lidera partii
politycznej w zdaniach zawierających nazwę tej partii.
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2. Autonomiczność działania to liczba akcji politycznych, w których formalny lider partii politycznej występuje jako samodzielny aktor, niepowiązany z partią polityczną.
Wskaźniki:
1. Stopień personalizacji: iloraz wzmianek na temat lidera partii politycznej i wzmianek na temat
partii politycznej obliczany według wzoru: SP = L/P, gdzie SP – stopień personalizacji, L – liczba
wzmianek na temat lidera partii politycznej, P – liczba wzmianek na temat partii politycznej.
2. Autonomiczność działania: iloraz wzmianek na temat liderów partii politycznej występujących
bez związku z partią polityczną i wzmianek na temat liderów partii politycznej występujących
w związku z partią polityczną, obliczony na podstawie analogicznego wzoru, co podany w 1.
Metoda: analiza zawartości.
Okres badania: 05.08.2011–08.10.2011
Uzasadnienie wyboru okresu badania: okres wyborów to czas szczególny, w którym jak w soczewce odbijają się wszystkie najważniejsze procesy polityczne, także personalizacja partii politycznych.
Próba: dzienniki o zasięgu ogólnopolskim, obejmujące: „Dziennik”, „Fakt”, „Gazetę Wyborczą”,
„Nasz Dziennik”, „Rzeczpospolita”, „Super Express”.
Uzasadnienie wyboru próby badawczej: wyżej wymienione dzienniki odzwierciedlają obecne
w polskim dyskursie publicznym spory ideowe stanowiąc jego reprezentatywny obraz, co było
potwierdzane wielokrotnie w badaniach prasoznawczych.
Jednostka analizy: zdanie.

Mając tak określone założenia wstępne, możemy przystąpić do konstrukcji
książki kodowej, czyli klucza kategoryzacyjnego (tj. zestawu kategorii, będących
przedmiotem zainteresowania) wraz z instrukcją jego stosowania. Należy pamiętać,
że powinna ona zawierać wszystkie niezbędne dla ustalenia związków miedzy
zmiennymi, informacje. W tym przypadku mamy do czynienia z koniecznością
pozyskania wiadomości na temat: (1) liczby wzmianek zawierających nazwy partii
politycznych, (2) liczby wzmianek zawierających nazwiska liderów partii politycznych, (3) tytułu dziennika, (4) numerów wydań poszczególnych dzienników, (5)
składowych ekspozycyjności wypowiedzi. Obok tego warto dodać także elementy
pozwalające na dokonanie kontroli zbieranych danych. Można do nich zaliczyć:
(6) numer identyfikujący kodera (jeśli nie kodujemy samodzielnie), (7) strona, (8)
numer wypowiedzi. Wraz z tą listą możemy przystąpić do budowy książki kodowej
(tabela 3) oraz arkusza kodowego, w którym zapisywane będą dane surowe. Do
konstrukcji i wypełnienia arkusza kodowego zwykle wykorzystuje się popularne
programy obliczeniowe – na przykład Microsoft Excel.
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Tabela 3. Książka kodowa – przykład
Szukamy tylko i wyłącznie takich zdań, w których pojawiają się określenia partii politycznych (wraz
z odmianami) Prawo i Sprawiedliwość (PiS), Platforma Obywatelska (PO) i/lub nazwisk ich liderów – Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska (wraz z odmianami) Następnie kodujemy w osobnej
kolumnie.
Kolejne kolumny odnoszą się do:
 Kolumna A – Numer kodera
 Kolumna B – Tytuł dziennika. Wypełniamy wg tytułów:
• „Dziennik” – kod 1
• „Fakt” – kod: 2
• „Gazeta Wyborcza” – kod: 3
• „Nasz Dziennik” – kod: 4
• „Rzeczpospolita” – kod: 5
• „Super Express” – kod: 6
 Kolumna C – Data wydania. Kodujemy kolejny numer tygodnika, na przykład 134, itp.
Numer tygodnika znajduje się na pierwszej stronie, zazwyczaj pod tytułem periodyku.
UWAGA: nie kodujemy daty dziennej wydania
 Kolumna D – Strona
 Kolumna E – Numer wypowiedzi (kodujemy pionowo, uznając, że początek wypowiedzi
w danej kolumnie pozwala przypisać jej odpowiedni, kolejny numer). Przez wypowiedź
rozumiemy „…jednostkę zawartości dziennika lub czasopisma wyodrębniającą się
w kolumnach funkcjonalnie, treściowo i graﬁcznie jako osobna całość zwykle opatrzona
własnym nagłówkiem” (Encyklopedia wiedzy o prasie, OBP Kraków 1975, s. 254, hasło:
wypowiedź prasowa).
 Kolumna F – Ekspozycyjność – miara stopnia uwydatnienia wypowiedzi. Ekspozycyjność przyjmuje wartość od 0 do 6:
• Nagłówek szerszy niż połowa strony – 1
• Obecność na pierwszej stronie – 2 (Uwaga: przyznanie punktów w tej pozycji wyklucza przyznanie punktów w pozycji kolejnej i odwrotnie. Jeśli tekst główny jest
zamieszczony na pierwszej stronie – 2, jeśli ma jedynie wzmiankę na pierwszej
stronie – 1, w pozostałych przypadkach – 0).
• Obecność na pierwszej stronie (wzmianka) – 1
• Ilustracja towarzysząca – 1
• Obecność w górnej połowie strony (przynajmniej 2/3 wypowiedzi znajduje się w górnej połowie strony) – 1
• Największa powierzchnia na stronie – 1
 Kolumna G – Partia polityczna
• Kodowanie jest osobne dla każdego zdania
• Kodujemy odpowiednio:
§ Brak partii – 0
§ Platforma Obywatelska – 1
§ Prawo i Sprawiedliwość – 2
§ Platforma Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość – 3
 Kolumna H – Lider
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• Kodowanie jest osobne dla każdego zdania, w którym występuje nazwa partii politycznej
•
Kodujemy odpowiednio:
§ Brak lidera – 0
§ Donald Tusk – 1
§ Jarosław Kaczyński – 2
§ Donald Tusk, Jarosław Kaczyński – 3

Przy konstruowaniu książki kodowej trzeba podjąć kilka ważnych decyzji. Po
pierwsze trzeba ustalić jednostki analizy, czyli te elementy zawartości, które będą
klasyfikowane zgodnie z przyjętymi kategoriami (pozycje E-H w tabeli 3). W omawianym przykładzie jednostką analizy jest zdanie, ale nie jest to jedyny możliwy
wybór. W zależności od hipotez, ich operacjonalizacji i decyzji odnośnie wskaźników, jednostkami analizy mogą być słowa (w tym nazwy własne), sądy (tj.
asercje, niekoniecznie pokrywające się ze zdaniem), postaci (bohaterowie, osoby),
infografiki, ilustracje, okładki, strony WWW, całe książki, ujęcia, sceny filmowe,
zdjęcia itp. Warto też pamiętać, że jednostki analizy mogą być różnie mierzone.
Przykładowo, możemy policzyć ile razy w filmie pojawia się scena, należąca do
interesującej nas kategorii (frekwencja), ale możemy też policzyć jak długo trwają
te sceny (czas/wielkość).
Klucz kategoryzacyjny – tj. zestaw kategorii, do których przyporządkowywane
są jednostki – musi z kolei spełniać warunek rozłączności oraz musi być wyczerpywalny. Rozłączność oznacza, że każda jednostka analizy powinna zostać przyporządkowana tylko do jednego podpunktu w danej kategorii. Stąd w naszym
przykładzie obecność podpunktu „Donald Tusk, Jarosław Kaczyński”, by uchwycić
zdania, w których występują razem obaj liderzy. Niespełnienie tego warunku może
skutkować tym, że w późniejszych etapach analizy badacz nie będzie w stanie
zastosować wygodnych technik statystycznych, które wymagają, by pomiary były
od siebie niezależne. Klucz musi też być wyczerpywalny, tj. uwzględniać wszelkie
możliwe, a istotne ze względu na stawiane pytanie badawcze, kategorie jednostek.
Stąd w naszym przykładzie podpunkty „brak partii” i „brak lidera”. Jako praktyczną
regułę warto zapamiętać, że lepiej jest stworzyć więcej szczegółowych kategorii,
które później można zagregować, niż rozpocząć tylko od ogólnych kategorii,
z których po zakodowaniu wydzielenie podkategorii nie będzie możliwe.
Mając tak przygotowane narzędzia możemy przystąpić do pracy z materiałem
źródłowym i do wypełniania arkusza kodowego. Należy pamiętać, że książka
kodowa prawie nigdy nie jest gotowa od razu. Badacz musi sprawdzić jej działanie
na mniejszej partii materiału, by wychwycić błędy i wprowadzić poprawki. Nawet
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poprawnie zaprojektowany klucz kategoryzacyjny – rozłączny i wyczerpujący –
może okazać się niezrozumiały dla koderów, czyli dla osób, które faktycznie kodują
materiał17. Badacz musi wówczas zadbać o jaśniejsze przedstawienie instrukcji
kodowania w książce kodowej i znów przetestować narzędzie18. To żmudny i długotrwały proces, ale, jak mamy nadzieję wykazać, opłacalny.
Przykład takiego częściowo wypełnionego arkusza zawiera tabela 4.
Tabela 4. Arkusz kodowy – przykład wypełnienia
Numer
kodera

Tytuł
dziennika

Data
wydania

Strona

Numer
wypowiedzi

Ekspozycyjność

Partia
polityczna

Lider

A

B

C

D

E

F

G

H

1

6

196

1

4

2

2

0

1

6

196

1

4

2

2

0

1

6

196

3

4

0

1

0

1

6

196

3

4

0

1

0

1

6

196

3

4

0

1

0

…

…

…

…

…

…

…

…

Dla zilustrowania możliwości analitycznych, które oferuje systematycznie prowadzona analiza zawartości, zakodowaliśmy 291 wypowiedzi z 4 dzienników
z jednego dnia. Po wprowadzeniu danych do arkusza kodowego obliczyliśmy, że
stopień personalizacji Platformy Obywatelskiej wyniósł 0.14, a Prawa i Sprawiedliwości 0.28, co przemawiało na rzecz hipotezy o wyższej personalizacji PiS
(hipoteza 1, patrz tabela 2). Mając zakodowane tytuły gazet bez trudu można
obliczyć stopień personalizacji dla każdej gazety osobno (tabela 5). Politolog
szybko dostrzeże istotne różnice w personalizacji PO i PiS w prasie opiniotwórczej
(GW, RP) i brak takich różnic w tabloidach.

17
Typowym przykładem cechy, która może sprzyjać nieporozumieniom jest pytanie o nacechowanie danej jednostki (np. w jakim świetle przedstawiony został bohater: pozytywnym, neutralnym,
negatywnym). Badacz powinien wówczas antycypować i bardzo szczegółowo opisać, na jakie rzeczy
ma zwrócić uwagę koder, gdy pojawią się wątpliwości.
18
Zrozumiałość książki kodowej można oszacować dając różnym koderom ten sam materiał do
zakodowania, a następnie obliczając stopień zgodności między nimi; przegląd stosowanych rozwiązań
i omówienie praktyki badawczej odnaleźć można w: M. Lombard, J. Snyder-Duch, Ch. Campanella
Bracken, Content Analysis in Mass Communication: Assessment and Reporting of Intercoder Reliability,
„Human Communication Research” 2002, nr 4, s. 587–604.
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Tabela 5. Stopień personalizacji w zależności od tytułu prasowego
Tytuł

PO

PiS

Fakt
Super Express
Rzeczpospolita
Gazeta Wyborcza

0.25
0.21
0.03
0.09

0.30
0.20
0.17
0.36

W naszym przykładzie analiza zawartości pozwoliła też ustalić, że stopień autonomiczności Donalda Tuska (2.42) jest niższy niż Jarosława Kaczyńskiego (3.62), jak
przewidywała hipoteza 2. Rezultaty z tabeli 6 przekonują także, że hipoteza 3 – o zależności stopnia autonomiczności lidera od tytułu prasowego – nie jest bezpodstawna.
Tabela 6. Stopień autonomiczności liderów w zależności od tytułu prasowego
Tytuł
Tusk
Kaczyński
Fakt
1.75
1.25
Super Express*
–
–
Rzeczpospolita
0
4.00
Gazeta Wyborcza
1.50
5.33
* Brak wzmianek o partii i liderze jednocześnie

By przetestować hipotezę 4, mówiącą o wzajemnych związkach między stopniem
ekspozycyjności a stopniem personalizacji można skonstruować zestawienie takie,
jak w tabeli 7. Rzut oka przekona nas, że rzeczywiście przy różnych poziomach
ekspozycyjności personalizacja przyjmuje różne wartości, ale liniowa zależność
(im większy X tym większy Y) nie jest już tak oczywista, co jasno ilustruje towarzyszący tabeli wykres 1.
Tabela 7. Stopień personalizacji w zależności od ekspozycji
Ekspozycja
0
1
2
3
4
5
6*

PO
0.08
0.10
0.06
0.21
0.66
0
—

PiS
0.18
0.08
0.25
0.35
0.42
0.07
—

* Nie występuje w zbiorze danych
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Wykres 1. Zależność ekspozycyjności (oś X) i personalizacji
(oś Y) dla PO i PiS
0,7

0,7

0,6

0,6

0,5

0,5

0,4

0,4

0,3

0,3

0,2

0,2

0,1

0,1

0,0

0,0
0

1

2

3

4

Platforma Obywatelska

5

0

1

2

3

4

5

Prawo i Sprawiedliwość

Dysponując względnie dużą liczbą obserwacji i stosunkowo prostym oraz zrozumiałym pomiarem dychotomicznym (jest wzmianka/nie ma wzmianki) możemy
bez trudu sprawdzić, czy wyższy stopień ekspozycyjności jest związany z wyższym
prawdopodobieństwem wzmianki o liderach partii. W tym celu możemy posłużyć
się analizą regresji logistycznej, by odkryć, że w „Gazecie Wyborczej” każdy kolejny
punkt na skali ekspozycyjności (0–6) zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia
wzmianki o Jarosławie Kaczyńskim maksymalnie o ok. 8% i jest przy tym mało
prawdopodobne, by związek ten był dziełem przypadku19. Politologa z pewnością
zainteresuje fakt, że w tej samej gazecie związek ekspozycyjności i prawdopodobieństwa wystąpienia wzmianki o Donaldzie Tusku jest negatywny.
Oczywiście, poważna interpretacja nie może opierać się – jak w powyższych
przykładach – na materiałach z jednego tylko dnia, gdyż nawet duża liczba obserwacji i wyniki testów statystycznych nie dadzą nam gwarancji, że zależności nie są
pozorne. Tym niemniej chcemy pokazać, że wysiłek związany z systematycznym
kodowaniem materiałów jest opłacalny. Poprawnie przeprowadzona analiza zawartości otwiera przed politologiem całą gamę technik analitycznych, których użycie
w czasach powszechności komputerów jest tanie i szybkie, a których użycie przy
tzw. swobodnym zapoznawaniu się z treścią nie ma żadnego uzasadnienia.

19

Wygodną miarą jest tutaj iloraz szans (odds ratio), który ilustruje kierunek i siłę związku,
a którego wartość w dla ekspozycyjności w „Gazecie Wyborczej” wynosi 1.3, przy wyjaśnieniu
wzmianek o Jarosławie Kaczyńskim oraz 0.3 dla wzmianek o Donaldzie Tusku.
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PODSUMOWANIE
Analiza zawartości posiada swoje liczne wady i ograniczenia. Część z nich
wynika z natury badań niereaktywnych. Należą do nich: (a) często ledwie przybliżony i niedokładny zbiór danych, niepozwalający jednoznacznie odpowiedzieć na
pytanie badawcze; (b) niedostępność danych i faktyczny brak możliwości replikacji badań; (c) brak kontroli nad powstawaniem danych, co może przełożyć się na
ich nieadekwatność względem faktycznego stanu rzeczy20. Aby je zobrazować
przedstawmy hipotetyczny przykład.
Niech problemem badawczym będzie stosunek społeczeństwa polskiego do
Kościoła katolickiego w okresie PRL. Ze względu na brak badań ankietowych na ten
temat oraz niemożność ich przeprowadzenia badacz wybiera analizę zawartości
przekazów medialnych. Jednakże przy jej wykorzystaniu jest w stanie odpowiedzieć
na taki problem jedynie pośrednio. Nie może bowiem wiedzieć nic na temat faktycznego stosunku społeczeństwa do Kościoła katolickiego. Ponadto niektóre przekazy
mogą być trudno dostępne (na przykład prasa opozycyjna), inne zaś zniszczone. Poza
tym nie ma pewności czy prezentowane w prasie poglądy faktycznie przedstawiają
stosunek autora tekstu, czy też może są konsekwencją politycznej decyzji.
W przykładzie tym widać także inne ograniczenia analizy zawartości. Trudno
jest bowiem uznać, że możliwość odzwierciedlenia obrazu Kościoła katolickiego
w prasie jest równoznaczna ze wskazaniem wpływu przekazu medialnego na
stosunek do niego, a przecież ustalenie takiej relacji byłoby niezmiernie ciekawe.
Warto zatem pamiętać, że analizie zawartości może, a często powinna towarzyszyć
jeszcze inna metoda. Wspomniana już teoria agenda-setting została sformułowana
na podstawie porównania zawartości mediów i wywiadów z ich publicznością21.
Dodatkowo jeszcze, każda analiza zawartości jest ograniczona przyjętymi zasadami kodowania i pojęciami, co czyni niektóre wyniki nieporównywalnymi.
Wreszcie media nie zawsze zajmują się tym, czego szukają badacze. Niektórych
tematów zwyczajnie nie sposób podjąć przy wykorzystaniu analizy treści, albowiem
nie ma odpowiednich danych. Jeśli jednak już są, to analiza zawartości może być
pracochłonna i kosztochłonna, szczególnie w przypadku szeroko zakrojonych
programów22.
20
Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań
2001, s. 325.
21
M.E. McCombs, D.L. Shaw, The Agenda-Setting Function of Mass Media, „Public Opinion
Quarterly” 1972, nr 2, s. 176–187.
22
R.D. Wimmer, J.R. Dominick, op.cit., s. 215–216.
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Jednak te i inne ograniczenia nie powinny przesłonić wielu zalet analizy zawartości, która, w obliczu masowej informatyzacji życia publicznego otwiera zupełnie
nowe możliwości przed politologami23. Powszechna cyfryzacja treści, a w jej
konsekwencji powstawanie publicznie dostępnych baz danych (np. instytucji
państwowych) sprawiają, że koszty prowadzenia analizy zawartości maleją. Raz
przygotowany projekt badawczy po drobnych korektach można wielokrotnie
i tanio zastosować do danych z różnych źródeł, a gromadzenie dużych ilości treści
w krótkim czasie staje się obecnie kwestią odpowiedniego zaprogramowania
komputera. Rosnąca rola mediów powoduje z kolei, że coraz częściej politolodzy
stawiają hipotezy związane z zawartością i oddziaływaniem przekazów. Marketing
polityczny, mediatyzacja polityki, dyplomacja mediów, miękka siła to tylko niektóre
hasła z teorii, których testowanie wymaga użycia analizy zawartości.
Używanie analizy zawartości ogranicza tendencyjność i stronniczość badacza.
Swobodne czytanie tekstu lub oglądanie materiałów audiowizulanych nierzadko
sprzyja zauważaniu tylko tych rzeczy, które potwierdzają postawioną wcześniej
hipotezę. Natomiast systematyczna analiza zawartości w każdym momencie prowadzenia badania wymusza na badaczu, by pamiętał, że nie może wygodnie
wybierać obserwacji i stronniczo formułować wniosków.
Analiza zawartości w wielu przypadkach pozwala na sformułowanie i uzasadnienie sądów rozstrzygających odnośnie spraw, będących przedmiotem debaty
publicznej24. Gdy w dyskursie publicznym padają twierdzenia „tygodnik X regularnie atakuje polityka A” lub „minister Z konsekwentnie opowiada się za rozwiązaniem B”, to analiza zawartości pozwala możliwie obiektywnie oszacować tę
regularność lub konsekwencję. Często jest też pomocna w obaleniu podobnych
twierdzeń, jasno wykazując, że to co miało być „regularne”, „dominujące”, „ciągłe”,
„wyjątkowe” w świetle wyników wcale takie nie jest.
Wreszcie, na tle innych technik badania przekazów, analiza zawartości, szczególnie w ilościowym wydaniu, zdecydowanie ułatwia wnioskowanie przyczynowe.
Nie tylko pozwala możliwie obiektywnie stwierdzić lub wykluczyć istnienie
hipotetycznego związku, będącego przedmiotem badania, ale dostarcza także
badaczowi narzędzi do miary niepewności, ułatwiając krytyczne podejście do
własnych wyników.

23

G. King, The Changing Evidence Base of Social Science Research, [w:] The Future of Political
Science: 100 Perspectives, red. G. King, K. Scholzman, N. Nie, Nowy Jork 2009, s. 91–93.
24
Naturalnie, w granicach naukowej rozstrzygalności.
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The Use of Content Analysis in Political Science Research

THE UBIQUITY OF digital, freely available content opens up wide possibilities to social
science researchers. In this paper we present the opportunities and challenges posed by
content analysis method in political science. With the problem of personalization of
political parties as our running example we discuss the main steps to be taken by
a researcher who uses this method. In particular, we draw attention to a number of ontological and epistemological assumptions underlying – often only tacitly – content analysis
studies and the need for careful and theoretically well justified conceptualization of all main
ideas. For illustrative purposes we present how to use content analysis in order to examine
(1) the degree of personalization of „Prawo i Sprawiedliwość” and „Platforma Obywatelska”
parties and (2) the degree of „autonomy of actions” of leaders of these parties, using the
material from four Polish nationwide daily newspapers.
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METODOLOGIA BADAŃ
NAD TABLOIDYZACJĄ*

1. WPROWADZENIE

W OSTATNICH LATACH BADANIA nad tabloidyzacją znacząco zyskują na popularności. Coraz częściej dostrzega się pożytki płynące z wnikliwych studiów nad
rozprzestrzenianiem się standardów charakterystycznych dla prasy tabloidowej.
Zakłada się, że ułatwiają one trafną ocenę kondycji nie tylko dziennikarstwa jako
zawodu, lecz również współczesnych systemów medialnych oraz społeczeństw,
a także zrozumienie mechanizmów nimi rządzących. Szeroką aprobatę zyskały
również tezy, iż tabloidy, a także media przejmujące wzorce tabloidowe, silnie
oddziałują na mentalność milionów odbiorców, kształtując ich pamięć, wyobrażenia, wiedzę.
W dyskursie naukowym, podobnie jak i publicystycznym, dominuje przekonanie, że tabloidyzacja oznacza zjawiska i procesy, których wspólnym wyznacznikiem
jest obniżanie standardów, przyjętych za właściwe, tzn. wysokiej jakości, w danym
obszarze życia społecznego. Potwierdzenie tej tezy daje przegląd tytułów referatów
zaprezentowanych podczas tegorocznej konferencji naukowej poświęconej tabloidyzacji dyskursu publicznego w Polsce1.
* Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2009–2012 jako projekt badawczy
(grant NCN na badania własne nr N N116 318139).
1
Konferencja pt. „Tabloidyzacja dyskursu publicznego w Polsce”, zorganizowana przez Wydział
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM z grantu badawczego NCN nr N N116 318139, odbyła się
18 maja 2012 r. w Poznaniu. Na konferencji wygłoszono 45 referatów, podzielonych na następujące
panele tematyczne: wpływ tabloidyzacji na funkcjonowanie systemu demokratycznego, tabloidyzacja
dziennikarstwa, tabloidyzacja polityki, mediatyzacja polityki.
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2. DLACZEGO I JAK BADAĆ?
Bogactwo badań nie oznacza, że należą one do łatwych, a szczególnie utrudniają
je dwa fakty. Po pierwsze, termin tabloidyzacja występuje nie tylko w dyskursie
naukowym, lecz również potocznym, przez co jest wieloznaczny i z trudem poddaje
się dookreśleniu2. Co więcej, nie sposób nawet wskazać definicji, która została
uznana za dominującą w nauce – rywalizują tu określenia m. in. Marvina Kalba,
Howarda Kurtza, Franka Essera, C. Sparksa, J. Tullocha3. Po drugie, samo tabloidyzowanie się mediów czy szerzej kultury ma charakter wielorodny i wielowątkowy, a jego wyznaczniki, jako że wiążą się z przemianami świadomości, często są
trudno uchwytne, a przynajmniej niełatwo wyznaczyć ich granice.
Dodatkowo nie sposób nie wskazać, że dyskusje na temat tabloidyzacji, przede
wszystkim ta publicystyczna, ale również naukowa, budzą niekiedy niezgodę
natury ideowej czy ideologicznej. W literaturze wskazywano już na jej binarne
podłoże – tzn. podkreślano, że podział na media/przekazy dotknięte tabloidyzacją
2

Pochodzi on od słowa „tabloid”, które również jest wieloznaczne. Szerzej w kwestii znaczenia
tego terminu zob. D. Piontek, Komunikowanie polityczne i kultura popularna. Tabloidyzacja informacji
o polityce, Poznań 2011, s. 188.
3
Katalog popularnych określeń tabloidyzacji zob. eadem, Tabloidyzacja dziennikarstwa, [w:]
Polubić dziennikarstwo, red. S. Zakrzewski, Poznań 2009. W ujęciu M. Kalba, proces tabloidyzacji
polega na pomniejszaniu twardych wiadomości i wynoszeniu seksu, skandalu i infotainmentu. Natomiast w opinii H. Kurza, tabloidyzacja wiąże się z powszechnym obniżeniem standardów dziennikarskich; spadkiem liczby tzw. hard news dotyczących np. ekonomii czy polityki oraz rozwojem sfery
tzw. soft news, głównie o charakterze rozrywkowym czy sensacyjnym; poszerzeniem zakresu tematycznego komunikacji politycznej (coraz silniejszy nacisk na kwestie niemerytoryczne, lecz osobowościowe czy prywatne). H. Kurtz, Media Circus – The Trouble with America’s Newspapers, New York
1993, s. 143–147. W mniemaniu F. Essera, tabloidyzacja to zjawisko dwupoziomowe, które rozwija
się w skali makro i mikro. Mikrotabloidyzacja oznacza przekształcenia formalne przekazów medialnych, dyktowane zmianą zainteresowań odbiorców oraz prorynkową orientacją nadawców (więcej
rozrywki, krótszych przekzów, potocznego języka, mniej informacji, dłuższych przekazów, wyrafinowanych zwrotów). Makrotabloidyzacja natomiast to zjawisko skutkujące głęboką zmianą społeczną,
której symptomami są bniżenie standardów edukacyjnych, nacisk na działalność marketingową,
wyobcowanie polityczne obywateli F. Esser, Tabloidization of News. A Comparative Analysis of Anglo-American and German Press Journalism, „European Journal of Communication” 1999, vol. 14, s. 293.
Według C. Sparksa, tabloidyzacja oznacza zmianę formatu przekazów medialnych, lecz również ich
zawartości oraz języka (C. Sparks, The Panic over Tablois News, [w:] Global Debates over Media
Standards, red. C. Sparks, J. Tulloch, Maryland 2000, s. 9). Natomiast B. Franklin zwrócił uwagę na
fakt, że omawiany proces dotyczy przede wszystkim tytułów opiniotwórczych, które przejmują
standardy prasy tabloidowej. W rezultacie powstają i funkcjonują na rynku medialnym hybrydy, tzw.
broadloids, które są mieszaniną wzorców typowych dla prasy typu broadsheet oraz tabloid. B. Franklin,
Newszak and News Media, London 1997, s. 7.
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i wolne od niej jest nadmiernym uproszczeniem, które wiąże się z tendencją do
tworzenia czarno-białego obrazu rzeczywistości społecznej. To natomiast prowokuje do jednoznacznego katalogowania obiektów ją konstytuujących jako pozytywnych albo negatywnych, a także sprzyja gruntowaniu stereotypów maskujących
niesprawiedliwości społeczne4. Ponadto, oznacza również ignorowanie faktu, że
przeciwstawienie tabloidy – prasa opinii wiąże się z walką o wpływy oraz dochody,
jaką od dziesięcioleci toczą tytuły o dłuższym rodowodzie z rynkowymi nowicjuszami. Zmagania te, o czym często się zapomina, nie zawsze prowadzone są na
serio. Nierzadko finguje się je, by zwiększyć zainteresowanie odbiorców, którzy,
w myśl obiegowych przekonań, chętnie skupiają uwagę na wszelkich konfliktach,
także tych zmyślonych czy wyolbrzymionych5.
Wymowa powyższych argumentów prowadzi do konkluzji, że w badaniach nad
tabloidyzacją niebezpieczeństwo formułowania pochopnych wniosków wydaje się
wyjątkowo realne. Należy też pamiętać, że za współczesnymi zdarzeniami medialnymi, które jakże często same w sobie są banalne, skrywać się mogą bardzo złożone,
głęboko uwikłane w kulturę, postawy, motywacje, dążenia ich uczestników. Z tej
przyczyny badania tabloidyzacji powinny być wieloaspektowe. Zdaniem Sparksa
i Tullocha, można i należy je prowadzić w czterech wymiarach, tj.: 1. identyfikując
oraz definiując ten proces tu i teraz; 2. porównując, jak przebiega on w różnych
krajach; 3. rekonstruując jego historię; 4. orzekając, czy i jaki wpływ wywiera na
demokrację6. Oczywiście, wybór jednego z wymiarów generuje odmienne problemy badawcze, których rozwiązanie wymaga różnorodnego, często bardzo
specyficznego zestawu metod i środków.
Tabloidyzacja realizuje się poprzez akty komunikacyjne, a zatem można ją
odkrywać i charakteryzować w każdym ich aspekcie. Nawiązując do starego
pomysłu Harolda Lasswella, przyjmujemy, że badania nad tabloidyzacją powinny
obejmować analizę przeobrażeń na poziomie: 1. nadawcy, 2. medium 3. przekazu,
4. odbiorcy 5. efektów7. Wypada jednak zaznaczyć, że najczęściej, a właściwie

4
G. Turner, Tabloidization, journalism and the possibility of critique, „International Journal of
Cultural Studies” 1999, vol. 2.
5
Z. Bauer, Twój głos w twoim domu: cztery typy tabloidyzacji, http://www.slideshare.net/52zbigi/
tabloidyzacja, odczyt z dn. 5.07.2012. Konflikty tzw. mediów prestiżowych oraz tabloidów zob.
K. Kęciek, „Der Spiegel” kontra „Bild”, „Przegląd” 2011, nr 10; L. Lewandowski, „Der Spiegel” obnaża
praktyki stosowane przez „Bild”, „Press” 2011, nr 3.
6
C. Sparks, J. Tulloch, op.cit., s. 2–3.
7
H. Lasswell, The structure and function of communication in society, http://www.irfanerdogan.
com/dergiweb2008/24/12.pdf, odczyt z dn. 19.07.2012.
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niemal wyłącznie, zjawiska tabloidyzacyjne bada się poprzez analizę zawartości,
czyli na poziomie przekazów.
Pluralizm badań nad tabloidyzacją zmusza każdego, kto zajmuje się tą tematyką,
by rzetelnie rozpatrzył oraz rozstrzygnął, w ramach jakiego paradygmatu chce
prowadzić własne poszukiwania. Wydaje się, że natura przedmiotu analizy jest tu
taka, że łatwiej osiągnąć znaczące wyniki, o ile stosuje się założenia paradygmatu
nie dominującego, lecz alternatywnego (zgodnie z określeniami zaproponowanymi
przez Denisa McQuaila)8. Ciekawych rezultatów można również spodziewać się,
gdy ramę teoretyczną badania konstruuje się w oparciu o wiodące tezy determinizmu technologicznego9. Wypada nawet zaryzykować twierdzenie, że właśnie ta
ostatnia perspektywa okazuje się szczególnie interesująca, bo prowokuje do
myślenia nad tym, co różni komunikowanie oraz schematy myślowe w odmiennych epokach. W rezultacie, w jej świetle tabloidyzacja może jawić się jako znak
czasów, mający doniosłe znaczenie nie tylko deskryptywne, lecz także diagnostyczne.
Posługując się metaforą, można stwierdzić, że tabloidyzacja przekształca pejzaż
komunikacyjny, czyniąc go coraz bardziej krzykliwym i sensacyjnym, lecz również
monotonnym i przez to przewidywalnym. A zatem skutkuje ona rekonfiguracją
wielce skomplikowanej struktury, tj. współczesnego dyskursu rozwijanego w przestrzeni publicznej, w tym w szczególności medialnej. Ze względu na tę dyskursywną
naturę tabloidyzacji, badania nad nią należy prowadzić nie tylko ilościowo, lecz
również jakościowo. Nadto wypada podkreślić, że najciekawsze rezultaty otrzymuje
się łącząc oba rodzaje poszukiwań w taki sposób, by dane statystyczne wspierały
jakościowe rozpoznanie oraz ocenę tabloidyzujących się dyskursów. Dodatkowo,
istotne jest, by badania nad tabloidyzacją nie miały charakteru zamkniętego, tzn.
by nie ograniczały się do charakterystyki tego procesu w oderwaniu od otoczenia
8

D. McQuail, Teoria komunikowania masowego, Warszawa 2008, s. 81–85.
Determinizm technologiczny jako teoria wyjaśniająca powstanie i rozwój mediów służących
komunikacji międzyludzkiej zakłada, że podstawowym czynnikiem sprawczym jest niekontrolowany
i niesterowany, a więc samoczynny i samoregulujący się rozwój techniki, prowadzący w konsekwencji
do powstania coraz doskonalszych technologii komunikowania się. Teoria zakłada prymat właściwości technicznym mediów nad sposobami ich wykorzystania i treściami za ich pomocą
przekazywanymi. Co więcej, determinizm technologiczny przypisuje technologii główną rolę
w zmianach społeczeństwa i cywilizacji, co oznacza, że rozwój technologii niezależny jest od wpływów politycznych i kulturalnych. Zob. T. Veblen, The Engineers and the Price System, Kitcherer 2001
(pierwsze wydanie 1921); H. Innis, Empire and Communicatios, New York 2007 (pierwsze wydanie
wydanie 1950); M. McLuhan, Understanding Media. The Extensions of Man, London 1964, prace
P. Levinstona.
9
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społeczno-politycznego. Wypada wręcz stwierdzić, że analiza tabloidyzacji może
być postrzegana nawet jako dyscyplina pomocnicza, która pozwala lepiej zrozumieć, w jaki sposób rozprzestrzenia się oraz zmienia świadomość zbiorowa w dobie
cywilizacji medialnej10. Innymi słowy, badania nad tabloidyzacją powinny znacząco
pomagać w zrozumieniu, w jaki sposób kształtują się dominujące współcześnie
idee i w jaki sposób łączą się one w mniej lub bardziej spójne stanowiska ideologiczne, Te ostatnie natomiast, jak wiadomo, inspirują konkretne rozwiązania
instytucjonalne, które ułatwiają/utrudniają realizację potrzeb jednostkowych lub
zbiorowych.
Chcąc wpisać analizę tabloidyzacji w szerszy kontekst poznawczy, należy prowadzić ją interdyscyplinarnie, tj. łączyć z badaniami socjologicznymi, politologicznymi, prawoznawczymi, kulturoznawczymi, historycznymi, językoznawczymi,
filozoficznymi. Realizując ten postulat, wypada wspomagać się bardzo różnorodnym wachlarzem metod, których wybór, rzecz jasna, nie może być przypadkowy,
lecz zgodny z celem dociekań, charakterem badanego przedmiotu oraz kompetencjami samego badacza.
Niewątpliwie jednym z najbardziej obiecujących sposobów badań nad tabloidyzacją pozostaje analiza systemowa, zwłaszcza w jej wydaniu opracowanym i stosowanym na gruncie nauk politycznych. Potrzeba poszukiwań tego typu koresponduje z postulatami, które od pewnego czasu formułują wiodący medioznawcy11.
Metodę systemową, uwzględniając oczywiście związane z nią ograniczenia i niedogodności12, można stosować w rozmaitych wariantach szczegółowych (np.
klasyczne już koncepcje Davida Eastona i Ralpha Dahrendorfa13 lub nowsze rozwiązania zaproponowane przez Pierre’a Bordieau14 lub Niklasa Luhmanna15).
10

Nt. cywilizacji medialnej zob. T. Goban-Klas, Cywilizacja medialna. Geneza, ewolucja, eksplozja, Warszawa 2005.
11
Np. Paolo Mancini wskazywał na znaczący niedowład medioznawstwa w stosunku do nauk
o polityce polegający właśnie na braku podejścia systemowego. Zob. P. Mancini, Comparative Research
in Media Studies and Political Science. Delays and Explanations, [w:] News in Europe, Europe on News,
red. A. Stępińska, Berlin 2011, s. 27–42.
12
F. Ryszka, Nauka o polityce. Rozważania metodologiczne, Warszawa 1984, s. 348.
13
Ibidem, s. 345–387.
14
Ta odmiana analizy ułatwia uwypuklenie konfliktów komunikacyjnych, które zachodzą pomiędzy różnymi graczami systemu społecznego, w tym medialnego. Zob. P. Bourdieu, O telewizji.
Panowanie dziennikarstwa, Warszawa 2009; idem, Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Warszawa
2001; idem, J.C. Passeron, Reprodukcja, Elementy teorii nauczania, Warszawa 2011.
15
Koncepcja Luhmanowska świetnie nadaje się do wychwytywania tych elementów systemu,
których jego uczestnicy nie mogą dostrzec, gdyż ich role czynią ich niejako ślepymi na pewne elementy rzeczywistości. Ponadto, w przypadku analiz medioznawczych, w tym badań nad tabloidyzacją,
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Drugim bardzo atrakcyjnym narzędziem, które w połączeniu z analizą systemową sprzyja owocnym badaniom tabloidyzacji, są teorie dyskursu. Jest ich niewątpliwie bardzo wiele, co sprawia, że badacz je stosujący ma sposobność i obowiązek wybierania spośród wielu dróg i ścieżek poznawczych16. Ta obfitość okazuje
się zatem nie tylko wielką dogodnością, lecz również generuje sporo kłopotów.
Gąszcz rozmaitych koncepcji jest nieprzejrzysty, co niekiedy skutkuje stosowaniem
konkretnych teorii w sposób nie tylko niepogłębiony, lecz nietrafny, wręcz błędny.
Z tej przyczyny trzeba podkreślić, że wybór danej teorii dyskursu, przez pryzmat
której badacz zamierza interpretować tabloidyzację, winien być wyjątkowo gruntownie przemyślany. Uwaga ta domaga się podkreślenia tym silniejszego, że każda
z możliwych opcji jest tutaj wkomponowana w jakieś ideowe czy nierzadko ideologiczne tło. Tym samym prowadzenie badania przy pomocy określonej koncepcji nie jest niewinne, lecz oznacza opowiedzenie się za czymś lub za kimś i wiąże
się z zaangażowaniem nauki w realizację jakichś/czyichś celów.
Cele, o których mowa, można typologizować poprzez nawiązanie do jednej
z wcześniejszych prac Jürgena Habermasa17. Zgodnie z nią, poznanie naukowe
konstytuowane bywa przez trzy rodzaje interesów, zakorzenionych w ludzkiej
egzystencji i determinujących sposoby organizowania życia przez człowieka, w tym
również sposoby gromadzenia wiedzy. Są to interes techniczny, praktyczny oraz
emancypacyjny18. W nauce o mediach, w tym w dociekaniach dotyczących tabloidyzacji, rzadko nawiązuje się do tego ujęcia i w konsekwencji niemal nie podkreśla się, który z interesów nadaje ton określonym przedsięwzięciom badawczym.
Co więcej, interesy te są często nieuświadamiane, a nawet mylone, a to skutkuje
sytuacją, w której rezultaty badań okazują się niespójne z pierwotnymi założeniami
teoretycznymi.
Pierwszy z interesów, techniczny, jest zdaniem J. Habermasa najgłębiej osadzony
antropologicznie i wynika z faktu, iż ludzie z racji bycia ludźmi dążą do kontrolowania natury, jak również usiłują uchwycić prawa nią rządzące, by trafnie przewi-

kategorie zaproponowane przez N. Luhmana sprawdzają się bardzo dobrze, gdy bada się zjawisko
samowystarczalności oraz autoreferencji systemowej. Zob. N. Luhmann, Realność mediów masowych,
Wrocław 2009; J. Winczorek, Zniknięcie dwunastego wielbłąda. O socjologii teorii prawa Niklasa
Luhmanna, Warszawa 2009.
16
Zob. D. Howarth, Dyskurs, Warszawa 2008.
17
Jürgen Habermas, http://plato.stanford.edu/entries/habermas/#HabTheTruKno; J. Habermas,
Interesy konstytuujące poznanie, „Colloquia Communia” 1985, nr 19, s. 157–169.
18
Jürgen Habermas, http://plato.stanford.edu/entries/habermas/#HabTheTruKno, odczyt z dn.
21.08.2013.
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dywać jej przemiany. Ta skłonność wyraźnie określa kształt i kierunki rozwoju nauk
empiryczno-analitycznych, głównie przyrodniczych. W szerszym ujęciu poznanie
konstytuowane interesem technicznym to takie, w toku którego ludzie procedują,
by zyskiwać narzędzia ułatwiające sprawne manipulowanie rozmaitymi obiektami,
w tym jednostkami lub grupami. Interes ten można realizować przy użyciu tych
koncepcji dyskursów medialnych, które odpowiadają na problemy natury teleologicznej, tj. typu, co zrobić, by osiągnąć to a to. A zatem, badania tabloidyzacji
zorientowane technicznie winny być osadzone w takich teoriach dyskursu, które
nawiązują do osiągnięć nauk odkrywających prawa, a przynajmniej naśladują
typową dla tych dyscyplin ich narrację. Będą to przykładowo socjobiologiczna
teoria dyskursu czy… analiza osadzona w założeniach marketingu politycznego.
Drugi antropologicznie ugruntowany interes konstytuujący poznanie, interes
praktyczny, J. Habermas uznawał za podstawę nauk interpretacyjnych lub kulturowo-hermeneutycznych. Te dziedziny, w jego opinii, nastawione są nie na wytwarzanie wiedzy manipulatywnej, służącej operowaniu obiektami, lecz „zabezpieczają
oraz rozszerzają możliwości wzajemnego zrozumienia oraz samozrozumienia
w trakcie procesów życiowych”19. Tym samym przeciwdziałają one chaosowi
komunikacyjnemu, umożliwiając istnienie społeczeństwa, w ramach którego
jednostki mogą odnajdywać i odgrywać swoje role. Oznacza to, że ich doniosłość
jest nie mniejsza niż nauk analityczno-empirycznych, ponieważ efektywne i bezpieczne wykorzystanie wiedzy technicznej wymaga koordynacji, która możliwa
jest tylko dzięki skutecznemu komunikowaniu. Badanie procesów tabloidyzacyjnych może służyć – i de facto najczęściej służy – realizacji także i tego drugiego
interesu. Prowadzić je można wówczas w oparciu o rozmaite hermeneutycznie
zorientowane teorie dyskursu, np. teorię Hansa Georga Gadamera, Paula Ricouera
czy, choć tylko do pewnego stopnia, Michaela Foucaulta20.
Ostatni z habermasowskich interesów konstytuujących poznanie to interes
emancypacyjny, który skłania do namysłu krytycznego lub „bardziej precyzyjnie
refleksji metodologicznej, która usiłuje uwolnić naukę od jej pozytywistycznych
iluzji”21. Również i ten sposób myślenia jest głęboko ludzki, jako że w człowieku
tkwi, przynajmniej potencjalnie, zdolność do przeciwstawiania się dogmatyzmowi
i dominacji lub – by ująć kwestię bardziej patetycznie – zdolność do rozszerzania
19

Ibidem.
H.G. Gadamer, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, Warszawa 2007; P. Ricouer,
Język, tekst, interpretacja, Warszawa 1989; M. Foucault, Archeologia wiedzy, Warszawa 2002.
21
Jürgen Habermas, http://plato.stanford.edu/entries/habermas/#HabTheTruKno.
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pola własnej i cudzej wolności. Jako przykłady dziedzin ufundowanych na tym
interesie J. Habermas podawał psychologię Zygmunta Freuda oraz marksizm.
Właśnie w celach emancypacyjnych ukonstytuowało się bodajże najwięcej teorii
dyskursu. Należą do nich np. większość pomysłów M. Foucaulta, a także koncepcje
marksistów, frankfurtczyków, teorie Ernesto Laclau i Chantal Mouffe, a także
bardzo liczne ujęcia podpadające pod tzw. krytyczną analizę dyskursu (KAD)22.
Wszystkie te podejścia, nierzadko inspirując badania komunikologiczne, w tym
również badania nad tabloidyzacją, pośrednio przyczyniają się do sporego zamętu
terminologicznego, z jakim borykają się badacze zorientowani emancypacyjnie.
Zamęt ten wyraża się zwłaszcza w przemieszaniu terminologii oraz perspektyw
typowych dla różnych podejść nastawionych na emancypację. Tymczasem każde
z nich ma przecież własną specyfikę, której nie tylko nie należy ignorować, lecz
o której wypada jak najczęściej wspominać.
Oczywiście zaproponowany trójpodział badań nad tabloidyzacją jako czynnikiem modelującym dyskursy medialne nie ma charakteru sztywnego. Nie wyodrębniono tych quasi-subdyscyplin po to, by postulować dalszy rozwój pola
badawczego w trzech sektorach o nieprzekraczalnych granicach. Rozdzielenie
teorii dyskursu w oparciu o habermasowską koncepcję interesów konstytuujących
poznanie ma spełniać dwa podstawowe cele. Po pierwsze, uwypuklać pluralizm,
jaki charakteryzuje i powinien charakteryzować naukę o komunikowaniu w ogólności, a badania tabloidyzacji w szczególności. Po drugie, podkreślać potrzebę
ciągłego namysłu nad własną praktyką poznawczą, co z kolei winno skutkować
precyzyjnym wyborem celów badań, doborem stosownych środków oraz w rezultacie poznawczymi sukcesami.

3. JAK ANALIZOWAĆ I PO CO?
Wyjaśnienia dotyczące przydatności prowadzenia analizy zawartości znaleźć
można w pierwszej części naszego opracowania, podobnie jak i w zamieszczonym
w tym tomie artykule Pawła Ścigaja i Michała Bukowskiego23. Stosowanie analizy
zawartości w badaniach tabloidyzacji pozwala nam nie tylko na opis określonej
struktury i śledzenie trendu, jeśli taki jest. Pozwala również, co wielokrotnie
22

Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej, (red.)
A. Duszak, N. Fairclough, Kraków 2008.
23
P. Ścigaj, M. Bukowski, op.cit., s. 11–27.
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podkreślamy, na analizę jakościową zjawiska i procesu (jako że tabloidyzacja może
określać zarówno jedno, jak i drugie)24. W konsekwencji umożliwić to powinno
refleksję na temat znaczenia zjawisk i procesów zachodzących w praktyce dziennikarzy i mediów, w tym zajmujących się polityką, a więc tworzących arenę i ramy
dyskursu politycznego (Esserowski poziom mikro) dla poziomu stanowienia
polityki, poszukiwania poparcia dla rozmaitych programów i propozycji, a więc
de facto dla procesu demokratycznego (poziom makro tabloidyzacji).
Nie jest naszym zamiarem prezentowanie ogólnych założeń metody prowadzenia badań zawartości, bo w wielu innych źródłach jest ona opisana obszernie25.
Chcemy natomiast na przykładzie własnych badań pokazać możliwość zastosowania tej metody do rozstrzygania problemów szczegółowych, związanych z dziedzinami z natury swojej interdyscyplinarnymi, których podmioty, gdyby przyjąć
nomenklaturę stosowaną przez Pierre’a Bourdieu, funkcjonują w różnych polach,
które jednak na siebie zachodzą i wzajemnie się warunkują.
Często punktem wyjścia do formułowania celów i stawiania pytań badawczych,
a następnie konstruowania hipotez są partykularne zainteresowanie badacza
i wiedza zdroworozsądkowa. Będąc uważnymi odbiorcami mediów, szczególnie
ich oferty informacyjno-publicystycznej, doszliśmy do wniosku, że jej jakość się
pogarsza. Zauważalnie, naszym zdaniem, zmienia się dobór tematów prezentowanych w programach informacyjnych i publicystycznych, sposób relacjonowania
wydarzeń przez dziennikarzy, a także zachowania prowadzących i gości programów
publicystycznych. W konsekwencji zmienia się sposób prowadzenia dyskursu
publicznego, warunki do którego tworzą dziennikarze i politycy. Zgodnie z założeniami teorii framingu, sposób przedstawiania polityki przez media wpływa,
oczywiście w dużym uproszczeniu, na sposób postrzegania polityki przez odbiorców mediów masowych. To zaś jest jednym z czynników decydujących o dokony-

24

Wynika to z jej dyskursywnej natury. Zob. Dyskurs jako struktura i proces, red. T. van Dijk,
Warszawa 2001.
25
Najnowsze, bodaj, anglojęzyczne opracowania omawiające m.in. interesującą nas analizę zawartości to książka A Handbook of Media and Communication Research, red. K.B. Jensen, London–
–New York 2012; The Handbook of Comparative Communication Research, red. F. Esser, T. Hanitzsch,
New York–London 2012. Warto dodać, że szczególnie to ostatnie opracowanie jest przydatne, kiedy
badamy styk pola mediów i polityki. Najlepszym, w naszym odczuciu (potwierdzonym licznymi
pozytywnymi recenzjami), polskim przewodnikiem po analizie zawartości jest książka M. Lisowskiej-Magdziarz, Analiza zawartości mediów, Kraków 2004, natomiast Analiza tekstów w dyskursie medialnym tej samej Autorki stanowi bardzo dobre ogólne wprowadzenie w metodę jakościowych badań
zawartości (wyd. Kraków 2006).
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waniu przez odbiorców-wyborców trzech podstawowych wyborów. Pierwszy to
dylemat, czy uczestniczyć w polityce aktywnie, tzn. głównie przez realizację
czynnego prawa wyborczego. Jeśli odpowiedź na to pytanie jest pozytywna, to
pojawia się wybór drugi: czy udzielić poparcia któremuś z rywalizujących podmiotów politycznych. Wbrew pozorom, decyzja o wzięciu udziału w głosowaniu
nie oznacza automatycznie udzielenia poparcia konkretnej partii czy politykowi,
lub poparcia konkretnego stanowiska, gdy mowa o referendum. W literaturze
przedmiotu mówi się o występowaniu zjawiska konformizmu rozumianego jako
zaufanie do reguł gry politycznej i akceptacja obowiązującego systemu politycznego26. W takim przypadku sam wybór jest wtórny, a jego ewentualny brak (tzw.
głos nieważny) może być interpretowany jako zaufanie do reguł, ale nie do uczestników. Wreszcie trzeci dylemat występuje w sytuacji, gdy wyborca chce udzielić
poparcia (lub zamanifestować niechęć): komu udzielić poparcia. Klasyczne koncepcje zachowań wyborczych omawiają szczegółowe przesłanki, które mogą
wpłynąć na rozwiązywanie powyższych dylematów. My jednak koncentrujemy się
na czynnikach związanych z mediatyzacją polityki i jej nieodłącznym towarzyszem
– tabloidyzacją dyskursu politycznego będącego efektem tabloidyzacji mediów.
W tabeli 1 przedstawiamy problem badawczy oraz możliwe hipotezy.
Tabela 1. Założenia badania
Problem badawczy: W jaki sposób przebiega proces tabloidyzacji programów informacyjnych
w serwisach informacyjnych (na przykładzie „Faktów” TVN i „Wiadomości” TVP1)?
Cele poznawcze badania:
1. Ustalenie występowania i skali zjawiska tabloidyzacji programów informacyjnych na przykładzie „Faktów” TVN i „Wiadomości” TVP1.
2. Ustalenie, czy istnieje, a jeśli tak, to jakiego rodzaju związek pomiędzy tabloidyzacją programów informacyjnych i tabloidyzacją dyskursu politycznego.

26
Jak pisał S.M. Lipset, „Nawet jeśli ludzie nie są świadomi osobistej stawki w swych decyzjach
wyborczych, mogą i tak być nakłaniani do udziału w wyborach przez nacisk społeczny oraz wewnętrzne poczucie społecznych zobowiązań. Warianty zachowań wyborczych […] mogą być również
powiązane z różnym stopniem konformizmu wobec dominujących norm w poszczególnych społeczeństwach”. Zob. S.M. Lipset, Homo politicus. Społeczne podstawy polityki, Warszawa 1995, s. 214.
Na marginesie warto zauważyć, że właśnie różny stopnień konformizmu wobec dominujących norm
może być jednym z wyjaśnień, dlaczego mimo powszechnej krytyki polityków i deklaracji braku
zaufania do nich, obecnej we wszystkich praktycznie demokracjach pośrednich, różny jest jednak
poziom uczestnictwa obywateli w wyborach.
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3. Ustalenie, czy tabloidyzacja dyskursu politycznego ma wpływ na postrzeganie polityki i polityków przez wyborców.
Konceptualizacja: tabloidyzacja, rozumiana jako zmiana standardów dziennikarskich jest efektem
przeobrażeń w systemie mediów, będących z kolei konsekwencją zmian technologicznych i komercjalizacji funkcjonowania instytucji medialnych. Zmiana standardów dziennikarskich widoczna jest
w programach informacyjnych, i polega m.in. na zwiększaniu się liczby wiadomości tzw. miękkich,
tzn. nie mających istotnego znaczenia dla funkcjonowania systemu społecznego. W zachodnich systemach medialnych proces ten rozpoczął się na dobre w latach 80. XX w., w Polsce obserwowany
jest od początku XXI w. Tabloidyzacja, będąca konsekwencją komercjalizowania się mediów, dotyka
nie tylko mediów komercyjnych, ale również publicznych, gdyż one także funkcjonują na rynku,
na którym muszą rywalizować, jeśli nie o pieniądze, to o uwagę odbiorców. Podstawowe publiczne
funkcje mediów, jak ujmował to John Reith, czyli informowanie, edukowanie i dostarczanie rozrywki, pełnione są w odwrotnej kolejności. Obecnie dominuje funkcja rozrywkowa, której standardy
wpływają na realizację dwóch pozostałych. Dobrze odzwierciedlają to nazwy nowych gatunków
medialnych, tj. infotainment i edutainment. Pierwotne przejmowanie standardów rozrywkowych
do upowszechniania treści ważnych systemowo zmieniło się jednak w konieczność podporządkowania wszystkich treści efektowi komercyjnemu, co oznacza nie tylko zmianę formy, ale ma wpływ
także i na treści informacyjne i edukacyjne. Zgodnie z koncepcjami framingu, a także założeniem F.
Essera o dwupoziomowym przebiegu procesu tabloidyzacji oraz przekonaniem, wyrażonym m.in.
przez C. Sparksa, o wpływie tabloidyzacji na praktykę demokracji, przyjmujemy, że tabloidyzacja
programów informacyjnych ma wpływ na tabloidyzację dyskursu politycznego, co w konsekwencji
kształtuje określony sposób postrzegania polityki przez obywateli.
Hipotezy badawcze:
1. Tabloidyzacja programów informacyjnych, jako zjawisko i proces, dotyczy nadawców komercyjnych, jak i publicznych, choć różny może być stopień jej nasilenia.
2. Standardy tworzenia informacji politycznej (logika mediów) wpływają na zachowania polityków w komunikacji politycznej.
3. Telewizyjne programy informacyjne, stanowiące podstawowe źródło informacji na temat polityki, kształtują sposób jej postrzegania przez odbiorców.
Operacjonalizacja:
1. Tabloidyzacja programów informacyjnych rozumiana jest jako zmiana standardów dziennikarstwa informacyjnego, tj. dominacja informacji miękkich, personalizacja wydarzeń, lokalny
charakter wydarzeń, mniej sformalizowany język. Może być deﬁniowana jako zjawisko, tzn. coś,
co ma miejsce w określonym miejscu i czasie, a także jako proces, tj. dający się uporządkować
chronologicznie ciąg zmian i stanów zachodzących po sobie.
2. Logika mediów oznacza proces selekcji, prezentowania i transmitowania informacji
przez media w taki sposób, który realizuje w pierwszym rzędzie interesy instytucji medialnych.
3. Kształtowanie przez media ram poznawczych odbiorców oznacza, że sposób, w jaki
media opisują, relacjonują i interpretują wydarzenia, tworzy zbiór uwarunkowań, które
są potencjalnie ważne dla odbiorców, gdy konstruują oni swoje opinie na temat wydarzenia.
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Zmienne:
1.
2.
3.
4.

Rodzaj informacji (twarda, miękka, ważna), czas trwania, temat
Aktor wydarzenia (polityk, osoba urzędowa, tzw. zwykły człowiek, itp.)
Lokalizacja wydarzenia (krajowe, zagraniczne; lokalne, regionalne, ogólnokrajowe)
Język relacji dziennikarskiej, w tym podsumowania (tzw. stand-up); narracja bajki, tzn. skontrastowanie postaci

Metoda: analiza zawartości.
Okres badania: w zależności od tego, czy badamy zjawisko, czy proces; w pierwszym przypadku
okres badania wybrany losowo, minimum dwutygodniowy, w drugim przypadku badamy szeregi
czasowe, np. pierwszy tydzień każdego miesiąca przez określony okres (np. półroczny lub roczny)
Próba: programy informacyjne o największej oglądalności, reprezentujące nadawców o różnym
statusie: komercyjnego i publicznego
Jednostka analizy: jednostka informacji
Źródło: opracowanie własne.

Przyjęcie założeń oraz określenie próby badawczej prowadzi do opracowania
książki kodowej obejmującej kategorie, których zbadanie umożliwi weryfikację
hipotez. Pytania zawarte w książce winny spełniać warunki zgodności, zupełności,
jednoznaczności, rozłączności, a także muszą być dostosowane do specyficznego
problemu badawczego. W opisywanym przypadku, stosowne kategorie to: rodzaj
newsa, temat newsa, długość newsa, aktor newsa, lokalizacja wydarzenia, język
relacji, materiały ilustracyjne, zapowiedź newsa, stand-up, narracja bajki27. Przykładową strukturę zestawu pytań obrazuje tabela 2.

Tabela 2. Książka kodowa – przykład




27

Kolumna A – Numer kodera
Kolumna B – Tytuł programu informacyjnego. Wypełniamy według tytułów:
• Fakty – kod 1
• Wiadomości – kod: 2
Kolumna C – Data wydania. Kodujemy dzień wydania
Kolumna D – Czas trwania wydania. Kodujemy czas trwania w sekundach

Szczegółowe omówienie zob. D. Piontek, Tabloidyzacja dyskursu politycznego w Polsce na
przykładzie programów informacyjnych. Uwagi metodologiczne, [w:] Profesjonalizacja i mediatyzacja
kampanii politycznych w Polsce, red. K. Churska-Nowak, S. Drobczyński, Poznań 2011, s. 184–200.
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Kolumna E – numer newsa. Kolejne numery odnoszą się do jednego wydania.
Kolumna F – rodzaj newsa:
• twardy – 1
• miękki – 2
• ważny – 3
Kolumna G – temat newsa:
• Bieżąca polityka krajowa – 1
• Bieżąca polityka zagraniczna – 2
• Gospodarka – 3
• Sprawy społeczne – 4
• Sprawy zwykłych ludzi – 5
• Zdarzenia dramatyczne – 6
• Kultura popularna
Kolumna H – długość newsa. Kodujemy w sekundach.
Kolumna I – aktor newsa, czyli bohater (bohaterowie) relacjonowanych wydarzeń.
Kodowany jest każdy aktor bez względu na rodzaj udziału i znaczenie dla historii.
• Polityk – 1
• Ekspert – 2
• Osoba urzędowa – 3
• Zwykły człowiek – 4
• Przedstawiciel show biznesu (celebryta) – 5
• Inny – 6

Źródło: opracowanie własne.

Tematyka newsów dzielona może być, zgodnie z istniejącymi już badaniami
zawartości mediów, na główne obszary tematyczne, takie jak: polityka, gospodarka,
sprawy społeczne, sprawy zwykłych ludzi, zdarzenia dramatyczne (wypadki,
katastrofy, klęski żywiołowe), kultura popularna, sport. W zależności od potrzeb
konkretnego badania, obszary te mogą być wyznaczone bardziej szczegółowo, np.
gospodarkę można podzielić na rynek pracy, informacje giełdowe, ująć sektorowo,
itp. Sprawy społeczne dotyczą najczęściej kwestii, mają znacznie makrospołeczne
(np. edukacja, służba zdrowia, wymiar sprawiedliwości, zmiany obyczajowości,
itp.), choć i tu tworzy się specyfikację wynikającą z celów konkretnego badania.
Sprawy zwykłych ludzi to historie o zwykłych ludziach, ich codziennym życiu,
wydarzeniach wyjątkowych, dramatycznych, tragicznych, czy skandalicznych.
Niezależnie od wymowy, czy społecznej reperkusji takich historii, dotyczą one
pojedynczych, zdefiniowanych i specyficznych przypadków, nie skutkują zwykle
żadnymi zmianami instytucjonalnymi. Osobną kategorię tematów stanowią
wypadki, zdarzenia losowe o dramatycznym przebiegu, klęski żywiołowe, itp. Ich

Metodologia badań nad tabloidyzacją

41

cechą wyróżniającą jest zwykle duża liczba uczestników, negatywny wydźwięk
i konieczność interwencji służb publicznych28. Podobnych szczegółowych uściśleń
można dokonać w obrębie każdej kategorii, w zależności od konceptualizacji
konkretnego badania.
Istnieją sytuacje, szczególnie gdy w kodowaniu bierze udział większa liczba osób,
w tym koderzy nie uczestniczący w konceptualizacji badania, kiedy należy sporządzić książkę kodową wyjaśniającą sposób interpretacji poszczególnych wymiarów
kategorii. W tabeli 2 znajduje się na przykład kategoria newsa ważnego. Jest to
informacja o wydarzeniu, które:
1. dotyczy aktualnych kwestii ekonomicznych, społecznych czy kulturalnych,
które powinny być opublikowane, ale niekoniecznie natychmiast;
2. dotyczy ważnych danych demograficznych, raportów eksperckich, odkryć
naukowych czy wynalazków technologicznych, które powinny być upublicznione, ale niekoniecznie natychmiast;
3. dotyczy wydarzeń ważnych i znaczących, ale nie dla społeczeństwa jako
całości, lecz dla określonej jego części;
4. zawiera informacje ważne dla odbiorcy osobiście, które jednak nie muszą być
relacjonowane natychmiast (np. zmiany w prawie podatkowym)29.
Może wystąpić również sytuacja, w której trudno jest określić jeden temat
wiodący newsa. Z badań przeprowadzonych przez nas wcześniej wynika, że występuje tendencja do wielowątkowego relacjonowania wydarzeń, zatem konieczne
jest rozstrzygnięcie, który wątek jest wiodący, bądź klasyfikowania newsa do
więcej niż jednej kategorii. Każdy wybór dokonany przez badaczy musi być jasno
wyartykułowany, aby zestawienia danych były czytelne i umożliwiały interpretację.
Konieczne może być również doprecyzowanie w książce kodowej, jak rozumiane
są poszczególne kategorie aktorów i jak dokładnie ich kodować. Na użytek prowadzonych przez nas badań przyjmowaliśmy, że np. ekspert to osoba mająca legitymizację do zabierania głosu w sprawie, wynikającą np. z wykształcenia czy znajomości tematu, teoretycznie nie związana z żadną ze stron biorących udział
w relacjonowanym wydarzeniu, a osoba urzędowa to taka, która pełni różne
funkcje w organach administracji, organizacjach społecznych, przedstawiciele
instytucji państwowych, stowarzyszeń, związków zawodowych, reprezentanci

28

Ibidem.
S. Lehman-Wilzing, M. Seletzky, Hard news, soft news, „general” news: The necessity and utility
of an intermediate classification, „Journalism” 2010, no 11, s. 47–48.
29
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prawni, itp. Jeśli w materiale ta sama osoba pojawia się więcej niż jeden raz, kodowana jest jednorazowo.

4. PODSUMOWANIE
Sformułowane powyżej uwagi dotyczące wykorzystania analizy zawartości do
badania konkretnego problemu tabloidyzacji wynikają z naszych doświadczeń30.
Analiza literatury poświęconej tabloidyzacji mediów, czy też mikrotabloidyzacji,
pozwala na sformułowanie pewnych ogólnych założeń dotyczących tego zjawiska/
procesu. I tak, przyjmujemy, że o tabloidyzacji można mówić, gdy:
1. występuje przewaga informacji miękkich nad twardymi, nie tylko w liczebności informacji, ale także czasu im poświęcanego; jest to istotne zastrzeżenie, bowiem czas poświęcony danemu wydarzeniu może być przesłanką
oceny jego znaczenia;
2. dominuje tematyka związana z historiami zwykłych ludzi, sprawami społecznymi, wypadkami, kulturą popularną, mniejsza jest liczba relacji dotyczących
polityki, ekonomii, spraw zagranicznych;
3. wśród aktorów wydarzeń dominują tzw. zwykli ludzie, osoby urzędowe, nie
zaś politycy i eksperci;
4. dominuje tematyka krajowa, a w tematyce zagranicznej dominują informacje
miękkie;
5. materiały ilustracyjne służą budowaniu emocji i narzucają interpretację
wydarzenia, podobnie jak język relacji, rodzaj narracji i (ewentualna) ścieżka
muzyczna;
6. poszczególne jednostki informacji opatrzone są zapowiedziami i tytułami,
których zasadniczą funkcją jest przyciągnięcie uwagi i zaintrygowanie
odbiorcy31.

30

Przeprowadziliśmy dotychczas i opublikowaliśmy m.in. D. Piontek, Political discourse in Polish
commercial television. Case of „Fakty” TVN, „Central European Journal of Communication” 2009,
s. 351–366; idem, B. Hordecki, Tabloidization in Polish television news programs. Fakty TVN and
Wiadomości TVP, artykuł przygotowany na Międzynarodową Konferencję Komunikacji Społecznej
“Channels of Transition”, Brno, 7–9.05. 2009; B. Hordecki, D. Piontek, Tabloidyzacja czy tabloidyzacje
telewizyjnych programów informacyjnych, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2010, nr 2,
s. 19–32.
31
D. Piontek, Komunikowanie polityczne…, s. 214.
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Jednak, jak pisaliśmy we wcześniejszej części prezentowanego artykułu, bardziej
obiecujący niż analiza ilościowa wydaje się być jej jakościowy wymiar.
Na zakończenie należy raz jeszcze podkreślić, że badania nad tabloidyzacją nie
stanowią ostro wyodrębnionego obszaru w ramach nauki o komunikowaniu.
Rozwijają się one wspólnie z refleksją nad wieloma innymi zjawiskami z zakresu
m.in. komunikacji politycznej. Należy zatem pamiętać, że tabloidyzacja oraz takie
zjawiska jak np. merkantylizacja sfery medialnej, ewolucja logiki mediów, ich
konwergencja i dywergencja, infotainment, celebrytyzm polityczny, personalizacja
polityki, karnawalizacja przestrzeni publicznej – wszystkie te zjawiska tworzą
konglomerat o bardzo niewyraźnych granicach, zmieszany ze stale przenikających
się i wzajemnie na siebie oddziałujących elementów. Stąd, chcąc uchwycić sens
jednego z nich, np. tabloidyzacji, trzeba również badać oraz starać się zrozumieć
pozostałe.
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Bartosz Hordecki, Dorota Piontek

Methodology of Tabloidization Research

IN PAST FEW years tabloidization became a popular and widely used term, describing
particular phenomena and processes occurring in media and its discourse. It also went on
to be an interesting subject of studies that facilitates assessment of state not only journalism
as a profession, but also contemporary media systems and societies, as well as comprehension of mechanisms that put them in motion. Thesis stating that tabloids and tabloid-like
media strongly affect mentality of millions of audience, shaping their memories, opinions
and knowledge was commonly approved.
Article presents original project of use of content analysis to research tablodization
basing on the example of Polish newscasts. It includes also exemplary set of variables and
propositions of how a key should look. Authors present their arguments in favour of tabloidization research and demonstrate its indicators.
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BUDOWA SKALI POMIAROWEJ
W POLITOLOGII

PODSTAWOWYM KRYTERIUM PODZIAŁU metod badawczych jest rozróżnienie
metod jakościowych i ilościowych. Pierwsze z nich charakteryzują się całościowym
podejściem do przedmiotu badania, indywidualnym jego traktowaniem i dążeniem
do uzyskiwania możliwie najgłębszych rezultatów badawczych, docierania i zrozumienia samej istoty badanych zjawisk. Nadają się zatem w politologii do takich
celów jak analiza subiektywnych doświadczeń, znaczeń, motywacji i interpretacji
uczestników systemu politycznego czy holistyczne rekonstruowanie przebiegu
określonych praktyk społecznych1. Z drugiej natomiast strony mamy metody ilościowe, oparte na zupełnie odmiennej logice, założeniach i celach badania. Stosując
je musimy bowiem pogodzić się z faktem, iż uzyskane wyniki nie będą tak głębokie
jak w przypadku badań jakościowych, siłą rzeczy pominięte zostaną pewne niuanse
i subtelności, zaś badane zjawiska potraktowane zostaną aspektowo i bez zindywidualizowanego podejścia. W zamian jednak wyniki badań mogą być bardziej
wiarygodne (w sensie – nie obciążone subiektywnością podmiotu poznania),
bardziej jednoznaczne, precyzyjne i łatwiejsze w interpretacji, dające równocześnie
większe możliwości generalizacji.
Te potencjalne korzyści z zastosowania podejścia ilościowego mogą być osiągnięte jednak tylko w przypadku, gdy badanie zostaje przeprowadzone starannie,
metodycznie i przy ścisłej kontroli procesu badawczego. Kluczowym elementem
jest tu pomiar zmiennych. Stanowi on bowiem nić łączącą kategorie teoretyczne
z badaniami empirycznymi i środek za pomocą którego te pierwsze mogą zostać

1
F. Devine, Metody jakościowe, [w:] Teorie i metody w naukach politycznych, red. D. Marsh,
G. Stoker, Kraków 2006, s. 197–200.
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poddawane analizie2. Istotą badań ilościowych jest to, iż badane obiekty nie są
traktowane jako całościowe, wyodrębnione ontologicznie byty, ale jako wiązki
zmiennych je charakteryzujących. Głównym celem badań ilościowych jest odnajdywanie zależności pomiędzy tymi zmiennymi, w drodze analiz wykazujących
odpowiednie związki statystyczne lub ich brak3. Aby jednak analizy te mogły być
miarodajne, niezbędne jest by były one oparte na danych wejściowych odpowiedniej jakości. Bez tego byłyby bezwartościowe, albowiem statystyka jest jedynie
narzędziem i sama w sobie nie może nam powiedzieć nic wartościowego o rzeczywistości politycznej.
Oznacza to, że elementem przesądzającym o jakości całego procesu badawczego
jest pomiar, rozumiany jako sekwencja czynności badawczych „mających na celu
wyznaczenie wartości określonej wielkości, a więc liczbowe porównanie tej wartości z jednostką miary. Czynności składające się na pomiar mogą obejmować
użycie pewnych narzędzi pomiarowych, obserwację ich wskazań, a także odpowiednie opracowanie bezpośrednio otrzymanych wyników – np. różne obliczenia
prowadzące do wyznaczenia szukanej wartości”4. Krócej mówiąc, „pomiarem
nazywamy przyporządkowanie liczb obiektom w taki sposób, aby liczby te odzwierciedlały relacje między tymi obiektami”5. W tzw. reprezentacyjnym podejściu do
pomiaru przyjmuje się, że mierzone własności określane są za pomocą relacji
empirycznych między obiektami, które mogą być przez nie charakteryzowane.
W zakres procedury pomiaru zaliczyć należy zatem również konstrukcję skali
pomiarowej, gdyż jest ona operacją teoretyczną za pomocą której owe relacje mogą
być obserwowane i interpretowane6. Niezależnie jednak od tego czy budowę skali
pomiaru będziemy traktowali jako osobną procedurę badawczą czy integralną
część samego pomiaru, jest ona jednym z najistotniejszych wyznaczników jakości
2

A. Bryman, Research Methods and Organization Studies, London–New York 2005, s. 26.
Por. A. Bryman, Quantity and Quality in Social Research, London–New York 2004, s. 11–42.
4
S. Białas, Metrologia mechaniczna, Warszawa 1978, s. 29. W przypadku nauk humanistycznych
i społecznych za wspomniane w tej definicji narzędzia pomiarowe należy uważać narzędzia
intelektualne.
5
J. Górniak, J. Wachnicki, SPSS PL for Windows. Pierwsze kroki w analizie danych, Kraków 2000,
s. 101. Pozostawiam tu na boku kwestię sporną, dotyczącą tego czy pomiar nieodłącznie wiąże się
z kwantyfikacją, czy też mianem tym można określać również czynności określania wariantów
zmiennych jakościowych – tekst traktuje o pomiarze w wąskim znaczeniu, a zatem przyjmuję
pierwszą z opcji.
6
G. Lissowski, J. Haman, M. Jasiński, Podstawy statystyki dla socjologów, Warszawa 2008, s. 27–32;
por. K. Walenta, Podstawowe pojęcia teorii pomiaru, [w:] Problemy psychologii matematycznej, red.
J. Kozielecki, Warszawa 1971, s. 43–45.
3
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badania ilościowego i w dużym stopniu przesądza o tym czy będzie mogło ono być
uznane za wartościowe. Tylko miarodajne narzędzia pomiaru mogą bowiem
zapewnić, że wartości zmiennych poddawanych analizie odpowiadają rzeczywistym charakterystykom badanych obiektów, zaś rezultaty tych analiz dobrze
odzwierciedlają strukturę badanej rzeczywistości.

PARAMETRY JAKOŚCI SKALI POMIARU ZMIENNYCH
Jeżeli konstruowanie skali pomiarowej zajmuje tak istotne miejsce w procesie
badawczym, to warto wskazać kryteria oceny jej jakości. W literaturze zwykło się
podawać dwa zasadnicze takie kryteria, niekiedy uzupełniając je również pobocznymi. Te dwa podstawowe wyznaczniki jakości skali pomiarowej to: trafność oraz
rzetelność7. Narzędzia ich nie zapewniające bądź zapewniające w niskim stopniu
uważa się za nieużyteczne i dające wyniki o niskiej wiarygodności, nie spełniające
standardów naukowych.
Przez trafność skali rozumie się stopień w jakim wyniki pomiarów nią wykonywanych odpowiadają rzeczywistemu poziomowi wartości mierzonej zmiennej.
Inaczej mówiąc, trafność jest określona przez to czy istnieje relacja odpowiedniości między miarą a pojęciem8 czy między koncepcją teoretyczną a zastosowanymi
do jej pomiaru obserwacjami empirycznymi9. W metodologii badań społecznych
wyróżnia się przynajmniej kilka rodzajów trafności10, jednak ograniczone ramy
tego tekstu nie pozwalają na szczegółowe się do nich odniesienie, tym bardziej że
– zdaniem niektórych – wszystkie one odnoszą się jedynie do różnych aspektów
tej samej charakterystyki pomiaru i mogą zostać wywiedzione z trafności teoretycznej11.
Skala o wysokim stopniu trafności będzie zatem przynosiła takie (lub zbliżone)
wyniki pomiarów:
7

Zob. G. Thanasegaran, Reliability and Validity Issues in Research, „Integration & Dissemination”
2009, Vol. 4, s. 35–40.
8
W. Philips Shively, Sztuka prowadzenia badań politycznych, Poznań 2001, s. 72.
9
R. Adcock, D. Collier, Measurement Validity: A Shared Standard for Qualitative and Quantitative
Research, „American Political Science Review” 2001, Vol. 95, No. 3, s. 529–531.
10
Zob. J. Brzeziński, Metodologia badań psychologicznych, Warszawa 2002, s. 516–525; G.R. Marczyk, D. DeMatteo, D. Festinger, Essentials of Research Design and Methodology, Hoboken (NJ) 2005,
s. 106–111.
11
R.M. Guion, On Trynitarian doctrines of validity, „Professional Psychology: Research and
Practice” 1980, vol. 11, issue 3, s. 385–398.
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WDUWRĞFi zmiennej

Wyniki poszczególnych pomiarów
Rzeczywista
ZDUWRĞü
mierzonej
zmiennej

Rysunek 1. Pomiar na skali o wysokim poziomie trafności. Opracowanie własne.

Z kolei skala o niskim poziomie trafności przyniesie następujące rezultaty:
Wyniki poszczególnych pomiarów

WDUWRĞFi zmiennej
Rzeczywista
ZDUWRĞü
mierzonej
zmiennej

Rysunek 2. Pomiar na skali o niskim poziomie trafności. Opracowanie własne.

Skala nietrafna będzie prowadziła do uzyskiwania wyników pomiaru obarczonych błędem systematycznym. Będzie ona przeszacowywać lub niedoszacowywać
wartości mierzonej zmiennej. Jest to oczywiście zjawisko wysoce niepożądane i aby
je kontrolować stosuje się różne techniki oszacowywania trafności skali:
• Logiczna ocena trafności (face validation) – czyli teoretyczna analiza poszczególnych stopni skali pod kątem tego, czy są tym czym zakładaliśmy że będą.
• Analiza dyskryminacyjna (convergent/discirminal validation) – oparta na
ocenie siły związku wskaźników z poszczególnymi stopniami skali.
• Sprawdzanie trafności przy pomocy ekspertów (expert validation), którzy
orzekają czy wyniki pomiarów są ich zdaniem wiarygodne.
• Sprawdzanie trafności w grupach o znanych właściwościach (known groups
validation) – gdy wiemy jakimi wartościami zmiennej charakteryzują się
określone obiekty, możemy sprawdzić czy zastosowanie naszej skali przyniesie wyniki z nimi zgodne.
• Sprawdzanie trafności za pomocą przewidywania (predictive validation) – gdy
określone wartości zmiennej wiążą się z przyszłymi zachowaniami czy stanami
obserwowanych obiektów, możemy sprawdzić czy rzeczywiście one wystąpią.
• Sprawdzanie zgodności skali z teorią (construct validation) – gdy w oparciu
o uznaną teorię i wyniki pomiarów nasze hipotezy nie będą się sprawdzać, to
wiemy, że albo tezy teorii są błędne albo nieprawidłowo został przeprowadzony pomiar.
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• Stosowanie zewnętrznych, niezależnych kryteriów oceny trafności (independent criteria) – porównanie uzyskiwanych wyników z wynikami pomiarów za
pomocą innych narzędzi12.
Z kolei rzetelność skali wyraża się w powtarzalności wyników pomiaru. Pomiar
dokonywany wielokrotnie na tych samych obiektach i w tych samych warunkach
powinien dawać za każdym razem identyczny albo przynajmniej zbliżony wynik.
W praktyce badawczej zatem „rzetelność narzędzia jest to miara rozproszenia
wyników uzyskiwanych przy powtarzaniu pomiaru”13. Skala o niskim stopniu
rzetelności będzie przynosiła pomiary obciążone dużym błędem losowym, a zatem
trudno byłoby wówczas orzekać czy i w jakim stopniu wynik danego pomiaru jest
zbliżony do rzeczywistej wartości zmiennej:
Wyniki poszczególnych pomiarów

WDUWRĞFi zmiennej

Rysunek 3. Pomiar na skali o niskim poziomie rzetelności. Opracowanie własne.

Rzetelna skala natomiast zapewnia powtarzalność pomiaru i tym samym gwarantuje, że uzyskany wynik nie ma charakteru przypadkowego:
Wyniki poszczególnych pomiarów

WDUWRĞFi zmiennej

Rysunek 4. Pomiar na skali o wysokim poziomie rzetelności. Opracowanie własne.

Zapewnienie rzetelności skali i jej ocena jest jednym z głównych zadań w procesie jej budowy. Uzyskuje się to poprzez takie zabiegi weryfikacji rzetelności jak:
• Metoda wielokrotnych pomiarów (test – retest) – stosowanie danej skali do
kilkukrotnych pomiarów na tej samej grupie obiektów i porównywanie
wyników między sobą.

12

R. Mayntz, Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej, Warszawa 1985, s. 84–86; W.J. Goode, P.K. Hatt, Podstawowe problemy pomiaru, [w:] Metody badań socjologicznych, opr. S. Nowak,
Warszawa 1965, s. 265–268; R. Adcock, D. Collier, op.cit., s. 538–543.
13
R. Mayntz, op.cit., s. 83.

Wiktor Szewczak

50

• Zastosowanie wielu wariantów skali (multiple form, alternate form) – porównywanie wyników pomiarów dokonywanych za pomocą różnych wariantów
danej skali.
• Porównanie wyników z dwóch połówek skali (split-half) – continuum skali
dzieli się losowo na dwie części (np. co drugi stopień skali) i sprawdza czy
rozkłady wyników są w nich zbliżone.
• Porównanie ocen różnych sędziów (interrater) – kodujący sędziowie mogą
porównywać swoje interpretacje dostępnych danych14.
Należy jednak pamiętać, że ani sama rzetelność, ani też sama trafność skali nie
zapewniają prawidłowych wyników pomiaru – dopiero obie one łącznie dają
wysokie prawdopodobieństwo tego, że uzyskane wyniki będą adekwatne:

Wyniki poszczególnych pomiarów

WDUWRĞFi zmiennej

Rzeczywista ZDUWRĞü
mierzonej zmiennej

Pomiar nierzetelny i nietrafny
Wyniki poszczególnych pomiarów

WDUWRĞFi zmiennej

Rzeczywista ZDUWRĞü
mierzonej zmiennej

Pomiar rzetelny i nietrafny
Wyniki poszczególnych pomiarów

WDUWRĞFi zmiennej

Rzeczywista ZDUWRĞü
mierzonej zmiennej

Pomiar trafny i nierzetelny
Wyniki poszczególnych pomiarów

WDUWRĞFi zmiennej

Rzeczywista ZDUWRĞü
mierzonej zmiennej

Pomiar trafny i rzetelny
Rysunek 5. Pomiary na skalach o różnym poziomie rzetelności i trafności. Opracowanie własne.

14

W.J. Goode, P.K. Hatt, op.cit., s. 261–265; G.R. Marczyk, D. DeMatteo, D. Festinger, op.cit., s. 105.
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Oprócz trafności i rzetelności skali wskazuje się niekiedy na inne charakterystyki
wpływające na jakość dokonywanych pomiarów. Pożądanym jest na przykład by
skala była możliwie precyzyjna, tzn. żeby rozróżnienia poszczególnych wartości
zmiennej były jak najbardziej subtelne (np. bardziej precyzyjnym byłoby podanie
wieku w latach, aniżeli stwierdzenie, że ktoś jest „stary” lub „młody”; bardziej
precyzyjny jest pomiar odległości w milimetrach niż kilometrach itd.):
Wyniki poszczególnych pomiarów

WDUWRĞFi zmiennej

Pomiar precyzyjny
Wyniki poszczególnych pomiarów

WDUWRĞFi zmiennej

Pomiar nieprecyzyjny

Rysunek 6. Pomiar na skalach o różnym stopniu precyzji. Opracowanie własne.

Pewien stopień precyzji skali pomiarowej jest z pewnością niezbędny do uzyskania wartościowych wyników badawczych, precyzję można zresztą uznać za
jeden z aspektów trafności. Nie jest jednak tak, że każdy pomiar powinien być
prowadzony z maksymalną możliwą do uzyskania precyzją – często dla naszych
celów badawczych wystarczający jest jedynie pomiar dający wyniki przybliżone,
zaś dążenie do większej precyzji narażałoby jedynie na niepotrzebne i niewspółmierne do efektów koszty15. W takim przypadku należałoby – i na to wskazuje
pragmatyka badawcza – poprzestać na pomiarze mniej precyzyjnym, choć przy
równoczesnym uznaniu jego niedoskonałości.
Kolejnym kryterium, jakie winno być brane pod uwagę przy ocenie jakości skali
jest zatem łatwość i niski koszt jej zastosowania. Jest to wprawdzie kryterium
poboczne, o charakterze pomocniczym, jednak przy konstruowaniu skali warto
brać pod uwagę możliwości łatwego i dogodnego jej stosowania: jakie zasoby (np.
materialne, finansowe czy ludzkie) będą potrzebne do przeprowadzenia pomiaru,
czy będzie to proces długotrwały i skomplikowany, czy łatwo dostępne będą źródła
informacji stanowiącej podstawę pomiaru, w jakiej formie występują potrzebne
dane itd.
Jeszcze innym kryterium jest homogeniczność skali, czyli stopień w jakim
poszczególne wchodzące w jej skład wskaźniki cząstkowe są ze sobą zbieżne.
15

E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2003, s. 162–163.

Wiktor Szewczak

52

Zakłada się, że skala winna charakteryzować się jak najwyższym stopniem homogeniczności, gdyż bez tego jej trafność i rzetelność byłyby obniżone. Jest to szczególnie ważny wymóg w przypadku pomiaru zmiennych jednowymiarowych,
natomiast w przypadku pomiaru tzw. zmiennych syndromatycznych czy wielowymiarowych (patrz niżej) dopuszcza się pewien stopień rozbieżności pomiędzy
zmiennymi cząstkowymi. Nawet jednak wówczas winny one być ze sobą skorelowane, świadczy to bowiem o tym, że stanowią pewną spójną całość nie tylko
w założeniu badawczym, ale i w rzeczywistości16. Bardzo niski stopień homogeniczności skali wielowymiarowej świadczyłby o jej nieadekwatnej podstawie teoretycznej.
Powyższy katalog charakterystyk skali pomiarowej nie jest wyczerpujący (np.
istotna jest też reprezentatywność skali, czyli czy mierzy ona całe continuum
zmiennej, jej moc rozdzielcza itd.) Badacz konstruujący skalę pomiarową winien
brać pod uwagę wszystkie z nich (przy szczególnym uwzględnieniu trafności
i rzetelności), starając się znaleźć pomiędzy nimi kompromis. Często bowiem
wchodzą one w konflikt ze sobą. Na przykład w przypadku większości zjawisk, jakie
interesują badacza zjawisk społecznych, istnieje nieusuwalny konflikt pomiędzy
trafnością i rzetelnością pomiaru17. To od konkretnych celów badawczych zależy
której z tych wartości należeć się będzie priorytetowe traktowanie.

SKALOWANIE WIELOWYMIAROWE  POMIAR DEMOKRACJI
W obszarze zainteresowania politologii istnieje w gruncie rzeczy niewiele zjawisk mających charakter naturalnie ilościowy i mogących być zmierzonymi bezpośrednio. Są to na przykład: liczebności elektoratów i wielkości ich przepływów,
wielkość populacji w danym systemie politycznym, liczba partii w parlamencie
bądź systemie politycznym, liczba mandatów jakimi dysponują poszczególne
ugrupowania parlamentarne, liczba głosów oddanych za (lub przeciw) jakiemuś
rozwiązaniu w ciele przedstawicielskim itp. Jednakże większość zjawisk politycznych ma charakter jakościowy, a więc w procesie pomiaru muszą one zostać
poddane kwantyfikacji. Nastręcza to pewnych trudności w pomiarze, jednakże są
16

G. Babiński, Pomiar w naukach społecznych. Problemy ogólne i zasady budowy skal, [w:] Badania
empiryczne w socjologii. Wybór tekstów, opr. M. Malikowski, M. Niezgoda, Tyczyn 1997, s. 285.
17
Ibidem, s. 168–169. Por. S. Ossowski, O osobliwościach nauk społecznych, Warszawa 2001,
s. 157–159.
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one zwykle do pokonania. Niektórzy twierdzą wszak, że pomiarowi poddać można
wszystko co tylko jest obserwowalne i zazwyczaj jest to operacja prostsza niż się
to na pierwszy rzut oka może wydawać18.
Łatwiejszym jest pomiar zjawisk homogenicznych czy zmiennych jednowymiarowych, jednakże w praktyce badawczej politologa ich znaczenie jest ograniczone.
Najbardziej interesujące i poznawczo bogate wyniki daje zwykle pomiar zmiennych
wielowymiarowych, jest on bowiem bliższy teorii politologicznej, koncentrującej
się zazwyczaj na tworzeniu złożonych konstruktów teoretycznych i holistycznym
traktowaniu badanych obiektów. Dla wyróżnienia tego specyficznego rodzaju
pomiaru niektórzy proponują stosowanie odrębnej nazwy: „skalowanie”, przez
którą rozumieją procedurę pomiaru zmiennej ukrytej (niedostępnej bezpośredniemu pomiarowi) poprzez pomiar i zagregowanie jego wyników dla pewnego
zbioru zmiennych obserwowalnych (mogących być bezpośrednio zmierzonymi)19.
Przedstawiając sposób konstruowania skali w politologii skupię się zatem na
pomiarze takich wielowymiarowych, ukrytych zmiennych. Przedstawię ów proces
na przykładzie pomiaru jednej z najbardziej ogólnych charakterystyk systemów
politycznych – stopnia ich demokratyczności20. Demokracja sama w sobie nie jest
bowiem bezpośrednio obserwowalna, jej poziom może być wyznaczony na podstawie analizy szeregu wskaźników odnoszących się do całego spektrum zjawisk
się na nią składających21.
Badacz zamierzający skonstruować skalę pomiaru demokracji ma do wyboru
wiele różnych typów skali. Nie ma tu miejsca na dokładniejsze ich omówienie,
zrobione zostało to już zresztą w literaturze przedmiotu wielokrotnie22. W niniejszym tekście skoncentruję się na zrekonstruowaniu abstrakcyjnie zarysowanych
etapów tworzenia skali wielowymiarowej (w tym przypadku – skali demokracji)
i czynności prowadzących do tego celu oraz wyborów, jakich musi dokonać badacz
w tym procesie. Swoją analizę oprę na schemacie proponowanym przez Gerardo
18

D.W. Hubbard, How to Measure Anything. Finding the Value of „Intangibles” in Business, 2nd
edition, Hoboken (NJ) 2010, s. 3–6.
19
G. Lissowski, J. Haman, M. Jasiński, op.cit., s. 32–33.
20
Omówienie najbardziej znanych w politologii skal demokracji można znaleźć w: W. Szewczak,
Jak zmierzyć demokrację? Skale pomiaru demokracji politycznej stosowane w politologii porównawczej,
„Przegląd Politologiczny” 2011, nr 1, s. 121–138.
21
S. Trier, S. Jackman, Democracy as a Latent Variable, „American Journal of Political Science”
2008, Vol. 52, No. 1, s. 201 i n.
22
Zob. G. Babiński, op.cit., s. 289–299; Metody badań socjologicznych, op.cit., s. 278–325. Także
w języku angielskim: J.P. McIver, E.G. Carmines, Unidimensional Scaling, Newbury Park 1981,
s. 16–71.
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L. Muncka i Jay’a Verkuilena, którzy sprowadzili proces tworzenia skali demokracji do trzech zasadniczych wyzwań przed jakimi stoi badacz: wyzwania konceptualizacji, wyzwania pomiaru i wyzwania agregacji23. Następują one w procesie
tworzenia skali chronologicznie po sobie i są silnie ze sobą powiązane. Na każdym
z tych etapów badacz musi rozstrzygnąć cały szereg dylematów, zaś owe rozstrzygnięcia mają zasadniczy wpływ na jakość i charakterystykę uzyskanego narzędzia
pomiaru.

WYZWANIE KONCEPTUALIZACJI
Jednym z wyznaczników wiedzy naukowej jest wysoki stopień jej teoretyczności24. Niekiedy wskazuje się nawet, że w badaniu politologicznym teoria jest pierwotna względem podmiotu poznania, chociażby w tym sensie, że konstytuuje ona
jego przedmiot25. Konsekwencją tego jest wymóg, by wszelkie analizy empiryczne
miały silne umocowanie teoretyczne, zaś narzędzia naukowego poznania polityki
były budowane o teorię politologiczną. Skala demokracji nie może więc być konstruowana w oderwaniu od teorii demokracji, wprost przeciwnie – winny istnieć
między nimi ścisłe relacje i jak największy stopień odpowiedniości.
Problemem w tym kontekście może być fakt, iż nie istnieje tylko jedna koncepcja demokracji, nie istnieje nawet taka jej definicja, która byłaby przez wszystkich
uznawana i na dodatek stanowiła jeszcze dogodną podstawę do badań empirycznych. Najbardziej rozpowszechnione ujęcia są albo zbyt minimalistyczne (jak na
przykład definicja J. Schumpetera26) albo zbyt ogólnikowe (jak określenie demokracji przez A. Lincolna27) i muszą zostać rozbudowane, doprecyzowane oraz
23
G.L. Munck, J. Verkuilen, Conceptualizing and Measuring Democracy: Evaluating Alternative
Indices, „Comparative Political Studies” 2002, Vol. 35, No. 1, s. 7–27.
24
J. Such, M. Szcześniak, Filozofia nauki, Poznań 2000, s. 37; T. Sozański, Co to jest nauka?, [w:]
Nauka. Tożsamość i tradycja, red. J. Goćkowski, S. Marmuszewski, Kraków 1995, s. 25–29.
25
T. Klementewicz, Politologia tradycyjna a politologia teoretyczna w poszukiwaniu modelu metodologicznego nauki o polityce, „Studia Polityczne” 1992, nr 1, s. 98–101.
26
Demokracja (metoda demokratyczna) jest „rozwiązaniem instytucjonalnym dochodzenia do
decyzji politycznych, w którym jednostki uzyskują moc decydowania poprzez walkę konkurencyjną
o głosy wyborców” Zob. J.A. Schumpeter, Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Warszawa 1995,
s. 336–337.
27
Demokracja to „rządy ludu, przez lud i dla ludu”. A. Lincoln, The Gettysburg Address, za:
R.C. White, Jr., The Words That Moved a Nation, [w:] Abraham Lincoln. A Legacy of Freedom, Washington 2008, s. 58.
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wyrażone w bardziej konkretnych, ale i złożonych kategoriach. Dodatkowo, na
etapie konceptualizacji badacz konstruujący skalę demokracji winien odpowiedzieć
sobie na pytanie o to, do jakich celów będzie ona służyła oraz jaki będzie zasięg
czasowy i przestrzenny zbioru obiektów poddawanych pomiarowi. Inaczej bowiem
będzie konstruowana skala mająca zmierzyć poziom demokratyczności np. krajów
Europy Zachodniej w ostatnich 30 latach (zasadniczo do siebie podobnych pod
względem instytucjonalnego instrumentarium demokracji), a inaczej gdybyśmy
chcieli objąć pomiarem kraje z różnych kręgów cywilizacyjnych i/lub dużo szerszy
horyzont czasowy – wtedy musielibyśmy uwzględnić w większym stopniu zróżnicowanie form demokracji.
Wyzwanie konceptualizacji oznacza zatem dla badacza wymóg wyboru jednej
z koncepcji demokracji, a następnie „rozłożenie jej na czynniki pierwsze” w postaci
drzewka koncepcyjnego. Służy ono do tego, by wyodrębnić w zmiennej wielowymiarowej poszczególne zmienne/wymiary jakie się na nią składają, z kolei w odniesieniu do nich powtórzyć ten zabieg na niższym piętrze drzewka i tak dalej, aż do
momentu dojścia do zmiennych prostych (jednowymiarowych)28. Niekiedy – w
przypadku najprostszych konceptualizacji – stanie się to już na drugim poziomie
drzewka (np. w Indeksie Demokratyzacji Tatu Vanhanena29), niekiedy zaś będzie
ono bardziej rozbudowane i obejmować będzie kilka pięter (na przykład w analizach Freedom House)30. Istotnym w tym miejscu jest zadbanie o to, by zmienne na
poszczególnych piętrach drzewka po pierwsze były rozłączne, a po drugie znajdowały się na tym samym poziomie abstrakcji31.

28
Procedura taka przejrzyście została przedstawiona na przykładzie konceptualizacji kategorii
alienacji przez M. Seemana w: D. Nachmias, Ch. Frankfort-Nachmias, Metody badawcze w naukach
społecznych, Poznań 2001, s. 48–50. Rozrysowane całe drzewko konceptualizacyjne dla jednej ze
skali demokracji (opartego na skali Bollena indeksu demokracji dla państw Ameryki Centralnej)
można znaleźć w: K. Bowman, F. Lehoucq, J. Mahoney, Measuring Political Democracy. Case Expertise, Data Adequacy, and Central America, „Comparative Political Studies” 2005, Vol. 38, No. 8,
s. 952–953.
29
T. Vanhanen, Prospects of Democracy. A Study of 172 Countries, London–New York 2004, s. 34
i n.; T. Vanhanen, A New Dataset for Measuring Democracy, 1810–1998, „Journal of Peace Research”
2000, Vol. 37, No. 2, s. 252–255.
30
A. Puddington, Freedom in the World 2012: The Arab Uprisings and Their Global Repercussions,
[Freedom House] 2012, s. 34–35.
31
G.L. Munck, J. Verkuilen, op.cit., s. 13–14.
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Przykład: konceptualizacja skali Bollena
Definicja teoretyczna demokracji: „demokracja to stopień w jakim władza polityczna elit jest
zminimalizowana, a zmaksymalizowana ta, która elitom nie przynależy”.
Konceptualizacja: Ponieważ nie istnieje wiarygodny sposób bezpośredniego pomiaru władzy, demokracja jest konceptualizowana poprzez dwa wymiary i składające się na nie warunki proceduralne,
mające zagwarantować minimalizację władzy elit i maksymalizację władzy nie-elit:
Demokracja
WolnoĞFL polityczne

Prawa polityczne

Uczciwe
wybory

Pochodzenie
ZáDG]\
ustawodawczej
z wyboru

Pochodzenie
szefa
egzekutywy
z wyboru

WROQRĞü
prasy

Zakres restrykcji
QDNáDGDQ\FK
przez ZáDG]Ċ na
jednostki i grupy

WROQRĞü
zrzeszania VLĊ
i opozycji

Rysunek 7. Konceptualizacja skali Bollena.

Komentarz do konceptualizacji: Można byłoby tu sformułować dużo bardziej szczegółowe zmienne
(np. na zakres restrykcji może się składać wiele zmiennych cząstkowych, dotyczących restrykcji
w różnych sferach życia społecznego), jednak K. Bollen tego nie zrobił, co należałoby uznać za
słabość tej konceptualizacji. Inną słabością jest brak bezpośredniego przełożenia deﬁnicji teoretycznej na konceptualizację.
Źródło: K.A. Bollen, Political democracy: Conceptual and measurement traps, „Studies in Comparaive International Development” 1990, Vol. 25, No. 1.

W praktyce większość najbardziej popularnych skali demokracji odnosi się –
w bardziej lub mniej bezpośredni sposób – do teorii poliarchii Roberta Dahla i na
niej się opiera. Jest to koncepcja zakładająca, że ideowe zasady demokracji (szeroko
omówione w niektórych publikacjach R. Dahla32) nie są w pełni realizowalne,
a zatem demokracja jako taka jest zbiorem normatywnych zasad, ideałem któremu
32
Zob. R.A. Dahl, Demokracja i jej krytycy, Kraków 1995, s. 119–296; R.A. Dahl, O demokracji,
Kraków 2000, s. 37–76.
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żaden realnie istniejący system polityczny nie jest w stanie sprostać. Dlatego do
opisu rzeczywistych systemów R. Dahl proponuje kategorię poliarchii, opartą na
zbiorze zasad proceduralnych, mających zabezpieczyć możliwość realizacji założeń
demokracji w możliwie wysokim stopniu33. To na odwołaniu do tych wymogów
proceduralnych najczęściej budowane są konceptualizacje skal demokracji.

Przykład: konceptualizacja Indeksu Demokratyzacji T. Vanhanena
Podstawa teoretyczna: koncepcja poliarchii R. Dahla (bez sformułowanej explicite deﬁnicji demokracji).
Konceptualizacja: demokracja jest mierzona poprzez pryzmat dwóch zmiennych teoretycznych –
stopnia rywalizacyjności w systemie politycznym oraz stopnia partycypacji:
Demokracja

Rywalizacja

Partycypacja

Rysunek 8. Konceptualizacja Indeksu Demokratyzacji T. Vanhanena.

Komentarz: Jest to konceptualizacja bardzo oszczędna, gdyż ogólne zmienne teoretyczne rywalizacji
i partycypacji nie są w ogóle zdezagregowane i każda z nich jest mierzona poprzez zaledwie jeden
wskaźnik.
Źródło: T. Vanhanen, Polyarchy Dataset Manuscript, http://www.prio.no/CSCW/Datasets/Governance/Vanhanens-index-of-democracy/Polyarchy-Dataset-Manuscript/, odczyt z dn. 18.05.2012.

Sformułowana przez R. Dahla teoria poliarchii jest o tyle wygodna, że – poza
tym, iż jest szeroko znana i cieszy się powszechnym uznaniem – oferuje ona niemalże gotowe drzewko konceptualizacyjne, gdyż zawiera zatem dwa zasadnicze
wymiary: rywalizację i partycypację, przekładające się na zbiór ośmiu gwarancji
proceduralnych, z których każdą z kolei można rozbić na szereg bardziej szczegółowych rozwiązań instytucjonalnych34. Autorzy skal demokracji często wychodzą
33

R.A. Dahl, Polyarchy: Participation and Opposition, New Heaven (CT) 1971, s. 2 i n.
Ibidem, s. 1–10. W przywołanej pracy Robert A. Dahl używa do określenia wymiarów demokracji sformułowań: opozycja (opposition) i partycypacja (participation), jednak często zastępuje się
je innymi, bliskoznacznymi pojęciami, jak np. rywalizacja (competition), kontestacja (contestation)
oraz inkluzyjność (inclusiveness).
34
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od własnej jej definicji (np. K. Bollen – patrz ramka), ale w konceptualizacji
odnoszą się do wymogów proceduralnych R. Dahla bądź też w jej wyniku uzyskują
strukturę teoretyczną zbliżoną do koncepcji tego badacza35.
Przykład: konceptualizacja pomiaru Freedom House
Podstawa teoretyczna: skala jest przeznaczona do mierzenia poziomu wolności na świecie. Jej twórcy przyjmują jednak, że wolność jednostek jest najpełniejsza w krajach demokracji liberalnej, a więc
pomiar jest oparty o proceduralne zabezpieczenia demokracji i ich respektowanie w poszczególnych
systemach politycznych.
Konceptualizacja: w ramach demokracji wyróżniono dwa podstawowe wymiary, a w każdym z nich
10–15 zmiennych. Każdej ze zmiennych przypisane jest kilka wskaźników. Zmienne są też pogrupowane w subkategorie odpowiadające poszczególnym obszarom badania (subwymiarom demokracji).
Dodatkowo w konceptualizacji umieszczono dwie zmienne dyskrecjonalne – odnoszone tylko do niektórych ocenianych systemów politycznych. Drzewko konceptualizacyjne ma więc bardzo rozbudowaną postać:
[Rysunek 9: Konceptualizacja skali Freedom House]
Komentarz: Jest to struktura na tyle rozbudowana, że umieszczenie jej całej jest w tym miejscu niemożliwe. Jej zaletą jest duża szczegółowość i szeroki zakres przedmiotowy, wadą – słabsze uzasadnienie teoretyczne (odwołuje się przede wszystkim do Uniwersalnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ).
Źródło: Freedom in the World 2011 – Checklist Questions and Guidelines, http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world-2011/checklist-questions-and-guidelines, odczyt z dn. 19.05.2012.

W fazie konceptualizacji atrybuty i ich logiczna organizacja winny w jak największym stopniu odpowiadać przyjętej podstawie teoretycznej. Nie oznacza to, że jest to
wymóg absolutny – niekiedy koncepcje teoretyczne wymagają skorygowania, zawierają logiczne niespójności, są niepełne czy ogólnikowe. Konceptualizacja jest procesem
twórczym, gdyż teorie w naukach politycznych rzadko nadają się do bezpośredniego
przełożenia na narzędzia badawcze do analiz empirycznych. Konceptualizacja oznacza więc zwykle doprecyzowanie teorii, jej uporządkowanie logiczne i dokładne
ustrukturyzowanie. Zasadnicza zbieżność między koncepcją teoretyczną a konceptualizacją winna jednak istnieć, gdyż jest ona warunkiem trafności skali.

35

M. Coppedge, A. Alvarez, C. Maldonado, Two Persistent Dimensions of Democracy: Contestation
and Inclusiveness, „The Journal of Politics” 2008, Vol. 70, No. 3, s. 632–638.
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Rysunek 9. Konceptualizacja skali Freedom House
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WYZWANIE POMIARU
Po ukończeniu konceptualizacji wiadomo już jakie zmienne będą mierzone.
Zakłada się, że na podstawie danych empirycznych winny zostać wyznaczone
wartości zmiennych z ostatniego, najniższego piętra drzewka konceptualizacyjnego
(określa się je czasami jako „liście” tego drzewa), zaś wartości zmiennych stojących
wyżej (w tym tej najwyższej – czyli interesującej nas zmiennej demokratyczności
systemu) wyznaczone zostają w drodze ich agregacji. Nie jest jednak na razie
ustalone w jaki sposób zostaną zmierzone wartości zmiennych-liści. Są one nadal
zmiennymi teoretycznymi i nie poddają się bezpośrednio czynności pomiaru. Ich
wartości muszą zostać określone za pomocą odpowiednich wskaźników, czyli
takich zjawisk lub własności badanych obiektów, na podstawie istnienia lub stopnia
intensywności których można wnioskować z wyższym od przeciętnego prawdopodobieństwem o tym, że mierzona zmienna ma określoną wartość36.
Przykład – operacjonalizacja i pomiar w Indeksie Demokratyzacji T. Vanhanena:
Mierzone zmienne
teoretyczne:
Wskaźniki
i operacjonalizacja:

Rywalizacyjno

Partycypacja

Odsetek głosów oddanych na mniejsze partie (łączny procent głosów
oddanych w ostatnich wyborach na
wszystkie partie oprócz tej, która
uzyskała ich najwięcej):

Frekwencja z ostatnich wyborów – ale
liczona nie w stosunku do liczby uprawnionych do głosowania lecz do liczby
wszystkich mieszkańców danego kraju:

C = 100% – g

P=

v
l

×100%

(g – to procent głosów oddanych na
(v – liczba oddanych głosów; l – liczba
zwycięską partię)
ludności danego kraju)
Komentarz: Autor skali oparł się na wskaźnikach obiektywnych i mających charakter czysto ilościowy,
ponadto wskaźniki zakładają wykorzystanie łatwo dostępnych i jednoznacznych danych. W rezultacie
skala charakteryzuje się bardzo wysoką rzetelnością i ekonomicznością pomiaru.
Wskaźniki jednak musiały być doprecyzowane, np. przez wskazanie czy ww. wielkości będą obliczane
w odniesieniu tylko do wyborów parlamentarnych, czy również prezydenckich itd.
Źródło: T. Vanhanen, Polyarchy Dataset Manuscript, http://www.prio.no/CSCW/Datasets/Governance/Vanhanens-index-of-democracy/Polyarchy-Dataset-Manuscript/, odczyt z dn. 18.05.2012.

Niezbędne zatem jest dokonanie operacjonalizacji, czyli ustalenia empirycznego
sensu zmiennych teoretycznych. Polega ona na wskazaniu konkretnych czynności
36

S. Nowak, Metodologia badań społecznych, Warszawa 1985, s. 165.
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badawczych, jakie prowadzić mają do określenia wartości mierzonej zmiennej oraz
sposobu interpretacji ich rezultatów37. Pierwszym krokiem jest określenie poziomu
pomiaru zmiennej demokratyczności. Wyróżnia się cztery podstawowe poziomy
pomiaru: poziom nominalny, porządkowy, interwałowy i ilorazowy38. Przyjmuje
się zwykle, że im wyższy poziom pomiaru, tym lepiej, gdyż możliwe jest stosowanie
wówczas bardziej zaawansowanych i miarodajnych narzędzi analizy statystycznej.
O ile więc to możliwe, najlepiej byłoby by jego wyniki były wyrażone na skali ilorazowej. Jednakże badacz musi w wyborze poziomu pomiaru uwzględniać również
takie czynniki, jak: dostępność odpowiednich danych, teoretyczne uzasadnienie
czy możliwość uzyskania maksymalnej homogeniczności wewnątrz klas wyników
przy równoczesnym ograniczeniu ich ilości.
Przykład – operacjonalizacja i pomiar w Indeksie Demokracji EIU (The Economist Intelligence Unit):
Mierzone zmienne teoretyczne (wybrane):

Zaangaowanie obywateli
w polityk

Uczciwo wyborów

Wskaźniki
i operacjonalizacja:

Procent osób, które się deklarują jako
bardzo lub umiarkowanie zainteresowane polityką – dane ze Światowego
Sondażu Wartości (World Values
Survey):
• Powyżej 60% – 1 pkt
• Między 40% a 60% – 0,5 pkt
• Poniżej 40% – 0 pkt
Jeżeli dane ze Światowego Sondażu
Wartości są dla danego kraju niedostępne, to punktacja jest przydzielana na podstawie subiektywnych
ocen ekspertów:
• Zaangażowanie wysokie – 1 pkt
• Zaangażowanie umiarkowane –
0,5 pkt
• Zaangażowanie niskie – 0 pkt

Częstotliwość i skutki występowania
nieprawidłowości wyborczych w wyborach na poziomie krajowym – ocena ekspertów (nie zostały podane
źródła z jakich mają oni korzystać):
• Brak znaczących nieprawidłowości – 1 pkt
• Występują istotne nieprawidłowości (oszustwa, zastraszanie), ale nie
mają istotnego wpływu na ostateczny wynik wyborów – 0,5 pkt
• Występują poważne nieprawidłowości i mają istotny wpływ na
wyniki wyborów – 0 pkt
W przypadku gdy nie występują wolne wybory (inna zmienna w kwestionariuszu) przydziela się zawsze 0 pkt.

37

Niektórzy postulują odróżnienie procesu nadawania empirycznego sensu wartościom teoretycznym od definiowania wielkości poprzez zespół operacji badawczych, rezerwując nazwę „operacjonalizacja” tylko dla drugiej z tych czynności. Zob. R. Suchocka, B. Suchocki, J. Walkowiak, Techniki
pomiaru w socjologii, Poznań 1985, s. 124–125.
38
S.S. Stevens, On the Theory of Scales of Measurement, „Science” 1946, Vol. 103, No. 2684,
s. 677–680. Niekiedy wyróżniany jest także dodatkowy, piąty poziom – pomiar absolutny, w którym
oprócz powyższych warunków wymaga się też by jednostki pomiaru nie miały charakteru konwen-
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Komentarz: Jest to pomiar mieszany – różne zmienne są mierzone za pomocą obiektywnych wskaźników,
wyników sondaży, ale i subiektywnych ocen ekspertów. Aby zwiększyć rzetelność pomiaru, ograniczono
ilość wartości zmiennych – wszystkie zmienne są zmiennymi dychotomicznymi lub trójwartościowymi.
Źródło: The Economist Intelligence Unit’s Index of Democracy 2008, http://graphics.eiu.com/PDF/
Democracy%20Index%202008.pdf, odczyt z dn. 22.05.2012].

Ponadto na tym etapie budowy skali niezbędne jest określenie:
• Ile wskaźników będzie mierzyło poszczególne zmienne teoretyczne – zakłada
się zwykle, że większa liczba wskaźników daje bardziej precyzyjny i trafny
wynik, gdyż przy takich redundantnych pomiarach błędy losowe oraz systematyczne będą częściowo się znosiły. Z drugiej strony skala winna też być
prosta i ekonomiczna w zastosowaniu, a więc włączanie w nią zbyt wielu
wskaźników jest niepożądane, tym bardziej że im więcej jest wskaźników, tym
trudniej zapewnić porównywalność ich pomiarów.
• Jakie to będą wskaźniki – niezbędne jest precyzyjne określenie tego, który
indykator będzie wskazywał wartość jakiej zmiennej (lub zmiennych – gdyż
mogą być takie zjawiska, które traktować będziemy jako wskaźniki zmiennych
w kilku wymiarach demokracji).
• Jakie wartości wskaźnika będą określały, jakie wartości mierzonej zmiennej
teoretycznej; w przypadku gdyby mierzył ją więcej niż jeden wskaźnik należy
też wskazać w jaki sposób wartości różnych wskaźników będą zagregowane.
W kwestii wyboru sposobu pomiaru badacz ma dość dużą swobodę. Wskaźnikami mogą być bowiem:
• Dane o obiektywnych charakterystykach systemów politycznych, jak np. typ
systemu wyborczego do ciał przedstawicielskich (większościowy/proporcjonalny/mieszany), istniejące cenzusy wyborcze, przepisy prawne cenzurujące
wolność wypowiedzi, konstytucyjne gwarancje praw obywatelskich itd.
• Dane dotyczące sposobu funkcjonowania systemów politycznych i ich otoczenia, np. frekwencja wyborcza, liczba wyroków sądowych ograniczających
wolność słowa, istnienie trwałych podziałów socjopolitycznych w społeczeństwie, poziom korupcji itd.
• Oceny ekspertów lub wypracowujących wspólne stanowisko ich zespołów.
• Subiektywne oceny uczestników danego systemu politycznego.
cjonalnego, ale naturalny (zob. M. Choynowski, Pomiar w psychologii, [w:] Problemy psychologii
matematycznej, op.cit., s. 30–31). Czyni się to jednak dość rzadko, a ponadto pomiar demokracji na
poziomie absolutnym nie jest możliwy.
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Istotne jest by wskaźniki były dobrze uzasadnione. Dla każdego wskaźnika
powinna być przeprowadzona ocena trafności i rzetelności, zarówno na poziomie
teoretycznym, jak i przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi statystycznych na
zgromadzonym materiale empirycznym39. Każda skala musi zostać przetestowana
na realnych danych empirycznych, bez tego ocena rzetelności i trafności byłaby
niemożliwa. Każda skala jest bowiem zakorzeniona w teorii, a ta może i powinna
być testowana w oparciu o dane empiryczne (przy udziale procedury pomiaru)40.
Test trafności i rzetelności skali musi więc obejmować analizę związków teorii
z rzeczywistością empiryczną.

WYZWANIE AGREGACJI
Na podstawie surowych pomiarów możemy orzekać o wartościach prostych
zmiennych teoretycznych (zmiennych-liści). Aby jednak zmierzyć to, co badacza
w tym przypadku najbardziej interesuje, czyli wielowymiarową zmienną demokratyczności, te pojedyncze zmienne na nią się składające muszą zostać zagregowane.
Każda skala wielowymiarowa musi zatem mieć określoną formułę takiej agregacji,
czyli określać w jaki sposób wartości wielu zmiennych cząstkowych powinno się
przekształcać w jedną wartość pojedynczej zmiennej wielowymiarowej.
Najprostszą, i pewnie nasuwającą się jako pierwsza, formułą byłoby uśrednianie
lub sumowanie wartości poszczególnych zmiennych. I rzeczywiście, w części skal
taką właśnie metodę agregacji przyjęto (choć zwykle z niewielkimi modyfikacjami),
jednakże trzeba mieć świadomość, że i ono nie jest jednoznaczne. Należy bowiem
na przykład wskazać i uzasadnić, co zrobić gdy poszczególne zmienne cząstkowe
mają różny zakres zmienności albo gdy zmienne z tego samego piętra drzewka
składają się z różnej ilości zmiennych cząstkowych. Przede wszystkim zaś, taka
forma agregacji zazwyczaj ma słabe uzasadnienie teoretyczne. Jest ona często
zabiegiem czysto matematycznym i nie jest osadzona ani w teorii demokracji, ani
39

Statystyczną ocenę rzetelności wskaźników zmiennych jednowymiarowych przeprowadza się
zwykle za pomocą współczynnika α Cronbacha (zob. G. Wieczorkowska, P. Kochański, M. Eljaszuk,
Statystyka. Wprowadzenie do analizy danych sondażowych i eksperymentalnych, Warszawa 2004,
s. 83–87). Trafność ocenia się natomiast najczęściej na poziomie całej skali mierząc korelację wyników z wynikami uzyskanymi przy zastosowaniu innych skal (zob. T. Vanhanen, op.cit.,
s. 258–262).
40
W.G. Jacoby, Levels of Measurement and Political Research: An Optimistic View, „American
Journal of Political Science” 1999, Vol. 43, No. 1, s. 272–274.
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też w empirii (naturze funkcjonowania systemów demokratycznych). Dlatego
z punktu widzenia metodologicznego, proste sumowanie wartości zmiennych
cząstkowych lub ich uśrednianie nie jest oceniane zbyt wysoko41. Jeżeli już ma być
zastosowane, to powinno być silnie uzasadnione teoretycznie.
Przykład – agregacja zmiennych w Indeksie Demokratyzacji T. Vanhanena:
Formuła agregacji: wartości zmiennych składających się na model demokracji, tzn. zmiennej
rywalizacji (C) i zmiennej partycypacji (P), są przez siebie mnożone: ID = C × P
Wartości progowe: system jest uznawany za demokratyczny gdy spełnia łącznie wszystkie 3
warunki:
• Wartość zmiennej rywalizacji musi wynosić co najmniej 30% (C ≥ 30%)
• Wartość zmiennej partycypacji musi wynosić co najmniej 10% (P ≥ 10%)
• Wartość ich iloczynu musi przekraczać 5% (ID > 5%)
Komentarz: Jest to dość prosta formuła agregacji, możliwa do zastosowania tylko w skali z bardzo
ograniczoną liczbą zmiennych cząstkowych (tu były jedynie 2). U jej podstawy leży założenie, iż
demokratyczność systemu wymaga spełnienia jej postulatów we wszystkich wymiarach łącznie.
Dość skomplikowane reguły wyznaczania wartości progowych zostały ustalone arbitralnie.
Źródło: T. Vanhanen, Polyarchy Dataset Manuscript, http://www.prio.no/CSCW/Datasets/Governance/Vanhanens-index-of-democracy/Polyarchy-Dataset-Manuscript/, odczyt z dn 18.05.2012.

Należy zatem rozważyć możliwość zastosowania bardziej złożonych reguł agregacji. Istnieje tu wiele możliwości, na przykład można:
• Zamiast uśredniania czy dodawania wartości zmiennych cząstkowych,
można mnożyć je przez siebie (np. Indeks Demokratyzacji T. Vanhanena42)
– takie rozwiązanie opiera się na założeniu, że dla orzeczenia demokratyczności systemu muszą być spełnione wszystkie podstawowe przesłanki, zaś
wysokie oceny w jednych wymiarach nie powinny rekompensować deficytów w innych.
• Stosować system wag poszczególnych zmiennych, odzwierciedlających znaczenie danego wymiaru demokracji (np. Indeks Demokracji A. Hadeniusa43) – to
rozwiązanie dobre, jednak wymagające silnego uzasadnienia teoretycznego
(aby wagi te nie odzwierciedlały jedynie subiektywnego odczucia badacza).
41

G.L. Munck, J. Verkuilen, op.cit., s. 23–26.
T. Vanhanen, Prospects of Democracy. A Study of 172 Countries, London–New York 2004, s. 35.
43
A. Hadenius, Democracy and Development, Cambridge 1992, s. 36–61. Reguła agregacji u A. Hadeniusa jest bardziej skomplikowana, system wag jest tylko jednym z jej elementów.
42
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• Wprowadzić agregację warunkową (np. Indeks Demokracji EIU44), w której
punkty na skali (lub jej określonym wymiarze) przyznawane są jedynie przy
spełnieniu pewnych, sformułowanych explicite kryteriów.
• Sporządzić skalogram (np. skala poliarchii M. Coppedge’a i W. Reinicke45) –
jest on złożoną regułą agregacji, jednak – przy odpowiednio wysokim tzw.
współczynniku odtwarzalności, którego poziom należy wyznaczyć46 – bardzo
miarodajną oraz dobrze uzasadnioną empirycznie.
Reguła agregacji winna oczywiście odpowiadać przyjętemu modelowi teoretycznemu demokracji – jest to jeden z warunków koniecznych trafności skali. Przed jej
sformułowaniem badacz powinien również wskazać, jaki będzie zakładany poziom
agregacji: czy rzeczywiście zależy mu na przedstawieniu poziomu demokratyczności za pomocą jednego, najbardziej syntetycznego indeksu (i czy w świetle przyjętej
koncepcji teoretycznej jest to możliwe)? Czy też uznaje on to za nadmierne i nieuzasadnione uogólnienie, a więc poprzestanie na zbiorze współczynników charakteryzujących poszczególne wymiary demokracji? Większość twórców skal demokracji wybiera, chyba często nie do końca świadomie, tą pierwszą opcję, ale pojawiają
się też koncepcje pomiaru zdezagregowanego47.

Przykład – agregacja zmiennych w skali Freedom House:
Formuła punktacji: każda „zwykła” zmienna teoretyczna może przyjmować wartości od 0 do 4
pkt (im wyższa wartość, tym bardziej system jest demokratyczny w danym wymiarze). Dodatkowo
pierwsza ze zmiennych dyskrecjonalnych może przyjmować wartości od 1 do 4, zaś druga – wartości
ujemne od – 4 do – 1. Wartości zmiennych są liczbami całkowitymi.

44
L. Kekic, The Economist Intelligence Unit’s index of democracy, http://www.economist.com/
media/pdf/DEMOCRACY_INDEX_2007_v3.pdf, odczyt z dn. 12.05.2012, s. 8.
45
M. Coppedge, W.H. Reinicke, Measuring Polyarchy, „Studies in Comparative International
Development” 1990, Vol. 25, No. 1, s. 55–57.
46
Por. Metody badań socjologicznych, op.cit., s. 310–313. Niektórzy proponują by zamiast współczynnika odtwarzalności używać innych miar, jednak sens tej operacji pozostaje bez zmian. Por.
J.P. Robinson, Toward a More Appropriate Use of Guttman Scaling, „Public Opinion Quarterly” 1973,
Vol. 37, No. 2, s. 260–267.
47
M. Coppedge, J. Gerring, Conceptualizing and Measuring Democracy: A New Approach, „Perspectives on Politics” 2011, Vol. 9, No. 2; M. Bühlmann, W. Merkel, L. Müller, B. Weβels, The Democracy
Barometer: A New Instrument to Measure the Quality of Democracy and Its Potential for Comparative
Research, „European Political Science” advance online publication 16 December 2011 (doi: 10.1057/
eps.2011.46).
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Formuła agregacji: wartości zmiennych znajdujących się w poszczególnych wymiarach są sumowane
(w wymiarze praw politycznych może być to maksymalnie 40 punktów, zaś w wymiarze wolności obywatelskich – max. 60 pkt. Po zsumowaniu wynik w każdym wymiarze jest podstawą do umieszczenia
na skali od 1 (najwyższy poziom wolności/demokracji) do 7 (najniższy), co czyni się poprzez inwersję
i proporcjonalne przeliczenie punktacji. Ostatecznie owa pozycja na obu skalach jest uśredniona,
zwracając ﬁnalną wartość indeksu (również od 1 do 7).
Punkty progowe: arbitralnie wyznaczono następujące punkty progowe:
• Od 1,0 do 2,5 – kraj (lub terytorium) wolny/demokratyczny
• Od 3,0 do 5,0 – kraj (lub terytorium) częściowo wolny/częściowo demokratyczny
• Od 5,5 do 7,0 – kraj (lub terytorium) nie wolny/niedemokratyczny
Komentarz: Jest to umiarkowanie skomplikowana formuła agregacji, jej wadą jest słabe osadzenie
w teorii demokracji.
Źródło: Freedom in the World 2011 – Methodology, http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world-2011/methodology, odczyt z dn. 22.05.2012.

Dobrą praktyką jest także sprawdzenie, w jakie relacje wchodzą ze sobą poszczególne zmienne cząstkowe i czy rzeczywiście mamy do czynienia z osobnymi
wymiarami tego samego zjawiska. Można to czynić na przykład techniką statystyczną konfirmacyjnej analizy czynnikowej48, czy chociażby za pomocą prostych
tablic krzyżowych49. Nie jest to warunek konieczny, jednak taka weryfikacja pomaga
w ocenie trafności skali oraz sprawdzeniu relacji między przyjętą koncepcją teoretyczną a rzeczywistym funkcjonowaniem systemów demokratycznych.
Ostatecznie badacz może się pokusić o wyznaczenie punktów progowych, czyli
tych punktów skali, które uznaje za rozdzielające jakościowo odmienne systemy
polityczne, na przykład demokratyczne od niedemokratycznych, czy przy bardziej
subtelnych rozróżnieniach np. kraje w pełni demokratyczne od demokracji ułomnych, reżimów hybrydalnych i reżimów autorytarnych (jak w przypadku Indeksu
EIU50). Niektórzy badacze twierdzą, iż żaden taki naturalny punkt nie istnieje –
zmienna demokratyczności jest zmienną ciągłą, zaś wszelkie punkty progowe mają

48
Zob. K.A. Bollen, Issues in The Comparative Measurement of Political Democracy, „American
Sociological Review” 1980, Vol. 45, No. 3, s. 377–379; K.A. Bollen, B.D. Grandjean, The Dimension(s)
of Democracy: Further Issues in the Measurement and Effects of Political Democracy, „American Sociological Review” 1981, Vol. 46, No. 5, s. 651–658.
49
M. Coppedge, W.H. Reinicke, op.cit., s. 55–56.
50
L. Kekic, op.cit., s. 8.
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jedynie charakter konwencjonalny51. Jednakże dla potrzeb niektórych analiz ich
wyznaczenie jest niezbędne, dlatego warto to uczynić już na etapie konstruowania
skali, dbając przy tym o odpowiednie uzasadnienie teoretyczne.
W tym momencie proces konstruowania skali można uznać za prawie zakończony.
Niezbędna jest jeszcze tylko ocena trafności i rzetelności skali oraz naniesienie
ewentualnych poprawek je zwiększających. W przypadku skal demokracji trafność
sprawdza się najczęściej (oprócz logicznej oceny zgodności z teorią) poprzez określenie stopnia korelacji wyników pomiarów z wynikami uzyskanymi za pomocą
innych skal. Rzetelność natomiast testowana jest najczęściej poprzez wielokrotne
kodowanie i sprawdzanie stopnia zbieżności różnych koderów. Po określeniu stopnia
trafności i rzetelności można nanieść niezbędne poprawki na skalę i powtarzać ten
proces aż do uzyskania satysfakcjonującego badacza ich poziomu.

PODSUMOWANIE
Budowa skali wielowymiarowej nie jest zadaniem łatwym, wymaga dość dużych
kompetencji metodologicznych i zorientowania w teorii mierzonego zjawiska. Jest
to ponadto proces bardzo pracochłonny. Dlatego w praktyce badawczej pojawiać
się może pokusa pójścia na skróty – pominięcia niektórych jego istotnych elementów, a nawet stworzenia skali ad hoc, czyli wzięcia kilku wskaźników, luźno ze sobą
powiązanych i dobranych w oparciu o kryterium dostępności danych, a następnie
założenia, iż zsumowane będą one wspólnie mierzyć jakieś zjawisko. Takie podejście nie jest jednak oczywiście godne polecenia, gdyż prowadzi ono jedynie do
powstawania artefaktów badawczych, jest wyrazem pozorowania działalności
naukowej. W przypadku metodycznego i rzetelnego procesu tworzenia skali,
miarodajność i wiarygodność uzyskanego narzędzia z pewnością jest w stanie
zrekompensować nakłady pracy. Tym bardziej, że uzyskane wyniki pomiarów mogą
mieć bardzo szerokie zastosowanie w analizach naukowych52. Z kolei analizy te
mogą prowadzić do znaczących i ciekawych, a równocześnie bardzo dobrze udokumentowanych rezultatów badawczych.

51
K.S. Gleditsch, M.D. Ward, Double Take: A Reexamination of Democracy and Autocracy in
Modern Polities, „Journal of Conflict Resolution” 1997, Vol. 41, No. 3, s. 381, za: D. Reiter, Does Peace
Nurture Democracy?, „The Journal of Politics” 2001, Vol. 63, No. 3, s. 940.
52
Por. W. Szewczak, Jak zmierzyć demokrację? Teoretyczne i metodologiczne podstawy budowy skal
demokracji politycznej w politologii porównawczej, „Przegląd Politologiczny” 2010 nr 4, s. 98–100.
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Wiktor Szewczak

Developing a Measurement Scale in Political Science

THE ARTICLE AIMS to reconstruct and analyze process of developing a measurement scale
in political science, and its methodological foundations. In the first part of the article
a general theory of measurement is presented, focused on criteria for assessing its quality.
A set of such criteria is given, and some procedures providing its fulfillment are presented.
The second part of the article contains an analysis of typical process of developing a scale
in political science. Basing upon a concept of Geraldo L. Munck and Jay Verkuilen, the
author analyses process of building a scale of political democracy, as a set of three challenges for the researcher: a challenge of conceptualization, a challenge of measurement and
a challenge of aggregation. As the analysis is made, some examples of most widespread and
recognized indices of democracy are given, showing how their authors cope with those
challenges.

vol. 36/2012 ISSN 1505-2192

Jacek Haman

TEORIA GIER
JAKO NARZĘDZIE POLITOLOGA

TEORIA GIER NIE jest już teorią młodą – za niespełna dwa lata będziemy obchodzić
siedemdziesięciolecie wydania Theory of Games and Economic Behavior Johna von
Neumanna i Oskara Morgensterna (1944). Jest to teoria matematyczna – poprawność jej modeli zależy od poprawności stojących za nimi obliczeń i dedukcyjnych
wnioskowań, ale została rozwinięta z perspektywą konkretnych zastosowań:
modelowania działań racjonalnych aktorów dążących do osiągnięcia swoich celów
– ekonomicznych, politycznych, czy jakichkolwiek innych. Teoria gier jest jednym
z podstawowych narzędzi w podejściach nauk społecznych zwanych „teorią
racjonalnego wyboru” (rational choice) – w ekonomii (gdzie stanowią nurt
główny), znaczących także w socjologii, a w jeszcze większym stopniu w naukach
politycznych.
Artykuł rozpocznę od przedstawienia miejsca teorii gier w naukach społecznych – a więc rozdzielenia tego, co stricte matematyczne od tej warstwy, która
przynależy już do domen politologa czy socjologa. Następnie omówię kwestię
założenia o racjonalności aktorów, które jest czynnikiem najsilniej ograniczającym wykorzystanie modeli racjonalnego wyboru (a szczególnie teorii gier)
w naukach społecznych. Po przypomnieniu jej podstawowych koncepcji, pokażę,
jakie istotne konsekwencje dla teorii polityki mogą mieć wnioski, które można
wywieść nawet z prostych modeli teoriogrowych. Niezależnie od tego, proste
modele często stawały się punktem wyjścia do znacznie bardziej złożonych
i zaawansowanych modeli, czy nawet całych teorii; te jednak będę mógł tylko
zasygnalizować.
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TEORIA GIER: MIĘDZY MATEMATYKĄ A NAUKAMI
SPOŁECZNYMI
Teoria gier zajmuje się modelowaniem zachowań racjonalnych graczy w warunkach „gry strategicznej”, której wynik, różnie oceniany przez graczy ze względu na
swoją „użyteczność”, zależy od kombinacji przyjętych przez poszczególnych graczy
„strategii”1. W kontekście konkretnych przykładów podaje się często na czym
polegać ma gra, kim są gracze (np. dwóch aresztantów oskarżonych o wspólne
poważne przestępstwo), jak realizowane są poszczególne strategie (np. przyznać
się – nie przyznać się) i jak kombinacje strategii przekładają się na wyniki oraz
wypłaty dla poszczególnych graczy (liczba lat odsiadki w zależności od tego, czy
aresztant się przyznał i czy przyznał się jego kolega). „Graczami” mogą być ludzie,
przedsiębiorstwa, partie czy państwa – generalnie, wszelkie byty, którym mniej lub
bardziej bezpośrednio można przypisać posiadanie zdolności do racjonalnego
planowania działań oraz własnych interesów, którymi można się kierować. „Gry”
to sytuacje interakcji między takimi graczami: interakcje, w których interesy graczy
mogą być ściśle przeciwstawne (im lepszy wynik dla jednego, tym gorszy dla
drugiego), bądź też pozostawiające pole do kooperacji w celu wspólnego osiągnięcia wyniku względnie korzystnego dla obu stron. Interakcjami takimi zajmują się
nauki społeczne – jeśli graczami są podmioty takie, jak partie polityczne czy
państwa, to nauki polityczne, jeśli przedsiębiorstwa – ekonomia itd.
Nie należy jednak dać się zwieść pierwszym pozorom. „Historyjki” towarzyszące
grom są często jedynie ilustracją, mającą ożywić suche przedstawienie problemu
w postaci tabel czy schematów zawierających jedynie liczby i symbole. Teoria gier,
ściśle rzecz biorąc, jest teorią matematyczną. Kryterium poprawności twierdzeń
czy modeli teoriogrowych jest poprawność obliczeń oraz to, czy wnioski dedukcyjnie wynikają z przyjętych założeń. „Racjonalny gracz” jest bytem sztucznym,
nie występującym w przyrodzie ani w społeczeństwie – a jedynie w matematycznej
1

Osobom zainteresowanym dokładniejszym poznaniem założeń teorii gier zalecić można – jako
wprowadzenie – książkę Teoria gier Ph. D. Straffina (Warszawa 2001), warta polecenia jest również
Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych K. Malawskiego, A. Wieczorka,
H. Sosnowskiej (Warszawa 2011). Bardziej zaawansowany (ale wciąż skierowany do nie-matematyków) i systematyczny wykład dostępny jest np. w podręczniku Strategia. Wprowadzenie do teorii gier
J. Watsona (Warszawa 2004). Klasycznym przykładem podręcznika teorii gier dla politologów,
a właściwie teoriogrowego podręcznika nauk politycznych jest A Political Theory Primer P. C. Ordeshooka (New York–London 1992). Z polskiej literatury politologicznej poświęconej teorii gier można
wskazać pracę: Z. J. Pietraś, Teoria gier jako sposób analizy procesów podejmowania decyzji politycznych, Lublin 1997.
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konstrukcji; to samo dotyczy innych założeń teorii. „Więzień” z „dylematu więźnia”
nie musi mieć nic wspólnego z jakimkolwiek pensjonariuszem aresztu śledczego,
podobnie jak nie ma znaczenia, czy sam „dylemat więźnia” zaszedł w tej postaci
w historii jakiegokolwiek śledztwa.
Teorie matematyczne mają wartość same w sobie i mogą być rozwijane niezależnie od tego, czy opisują rzeczywistość – fizyczną, społeczną, ekonomiczną,
polityczną. Ta kwestia nie jest zmartwieniem matematyka; zresztą historia nauki
wielokrotnie pokazywała, że teorie matematyczne wymyślane pierwotnie tylko dla
ich piękna znajdowały z czasem praktyczne zastosowanie. Z punktu widzenia
fizyka, socjologa, ekonomisty czy politologa jest to jednak problem zasadniczy –
czy dana teoria matematyczna może stać się narzędziem w ręku badacza konkretnej rzeczywistości?
Teoria gier jest działem matematyki, ale zastosowania teorii gier należą przede
wszystkim do nauk społecznych. Aby móc opisać rzeczywistość społeczną w kategoriach modelu teorii gier musimy wskazać rzeczywistych graczy, rzeczywiste
strategie, wskazać, jakie są rzeczywiste źródła użyteczności wyników i, co może być
najtrudniejsze, uzasadnić, że spełnione są inne założenia teorii gier, w tym przede
wszystkim założenie o racjonalności graczy. Rzeczywistość rzadko kiedy – jeśli
w ogóle – da się dopasować do ram modelu dokładnie: realni gracze nigdy nie będą
idealnie racjonalni, nasza wiedza o nich niepełna itd. stąd też modele teoriogrowe
będą co najwyżej przybliżeniem konkretnych sytuacji społecznych. I tak jak określenie własności modelu i rozwiązanie danej gry jest zadaniem dla matematyka,
tak wykazanie, że model pasuje do danej sytuacji społecznej, czy ściślej – że pasuje
w wystarczającym stopniu, by formułowane na jego podstawie wnioski dały się
zastosować w praktyce – jest zadaniem dla politologa, socjologa czy ekonomisty,
choćby tym „matematykiem” i „politologiem” była – jak to się często dzieje – ta
sama osoba.
Teorię gier możemy odnieść do rzeczywistości społecznej również w sposób
bardziej bezpośredni – z tym jednak zastrzeżeniem, że musimy ją wtedy traktować
jako teorię normatywną, a nie opisową. Teoria gier mówi o tym, jak powinni zachowywać się racjonalni aktorzy w określonych sytuacjach, a więc, jakie działanie
należy uznać za racjonalne. Teoria gier jako teoria normatywna może być wykorzystywana przy projektowaniu instytucji mających funkcjonować w środowisku
racjonalnych jednostek, bądź w środowisku jednostek, od których racjonalności
oczekujemy: instytucja powinna być tak zaprojektowana, aby racjonalne działania
jednostek nastawionych na realizację własnego interesu prowadziły do pożądanych
przez jej twórców efektów.
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TEORIA RACJONALNEGO WYBORU I JEJ MIEJSCE
W NAUKACH SPOŁECZNYCH
Z obszaru matematyki wróćmy do nauk społecznych. Tym ich nurtem, dla
którego teoria gier stanowi matematyczne zaplecze (a właściwie jego część, choć
bardzo istotną), jest teoria racjonalnego wyboru funkcjonująca w ekonomii,
naukach politycznych i ekonomii. Czym jest rational choice? Jak pisał jeden
z „przywódców” tego nurtu w socjologii, James Coleman:
„Teoria racjonalnego wyboru pojawiła się w socjologii jako podejście wykorzystujące do badania zjawisk społecznych narzędzia ekonomii. Sedno tej perspektywy
stanowi założenie, że ludzie postępują racjonalnie, przy czym celem tych działań
jest zrealizowanie ich preferencji, czy też maksymalizacja użyteczności”2.
Zdanie to odnosi się także do nauk politycznych: teoria racjonalnego wyboru
w naukach politycznych – nurt, który można w zasadzie utożsamić z „formalną
teorią polityki”3 – zakłada możliwość badania zjawisk politycznych za pomocą
narzędzi wypracowanych przez ekonomię4. Jedna z „założycielskich” prac tego
nurtu, An Economic Theory of Democracy A. Downsa (1957), założenie to wyrażała
już w tytule.
Drugim, obok racjonalności jednostek, założeniem teorii racjonalnego wyboru
jest zasada indywidualizmu metodologicznego: nauki społeczne służą badaniu
działania systemów społecznych, politycznych czy ekonomicznych, ale „nie jest to
wyjaśnianie jedynie na poziomie systemowym, lecz odwołuje się ono do działań
jednostek, łącznie ze związkami ich działań z samym systemem, gdyż działania
jednostek tworzą system. W rezultacie teoria ta dotyczy dwóch poziomów:
poziomu aktorów oraz poziomu systemu działania”5. Poziom systemu (makro) jest
zwykle tym, na którym formułowane są wnioski, ale wyprowadza się je poprzez
poziom aktorów (mikro): aktorzy działają w warunkach narzuconych i definiowanych przez system; konsekwencje ich decyzji i działań przekładają się na zmiany
zachodzące na poziomie makro, tak więc początkowy stan rzeczy na poziomie
2

J. Coleman, Perspektywa racjonalnego wyboru w socjologii ekonomicznej, [w:] Współczesne teorie
socjologiczne, red. A. Jasińska-Kania, L. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski, Warszawa 2006, s. 146.
3
Por. K. Shepsle, M. Bonchek, Analyzing Politics, New York–London 1997, s. 15; książkę tę można
zalecić jako wprowadzenie do analizy zjawisk politycznych przy użyciu metod formalnych.
4
Por. D. Lalman, J. Oppenheimer, P. Świstak, Formalna teoria wyboru racjonalnego: kumulatywne
nauki polityczne, „Studia Socjologiczne” 2004, nr 3–4, s. 13–71 (numer w całości poświęcony teorii
racjonalnego wyboru).
5
J. Coleman, op. cit., s. 146.
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makro wpływa na końcowy stan poziomu makro, ale za pośrednictwem działań
indywidualnych aktorów, kierujących się maksymalizacją swojej indywidualnej
użyteczności.

Rysunek 1. Indywidualizm metodologiczny w ujęciu J. Colemana

W teorii racjonalnego wyboru „poziom mikro” jest zasadniczo poziomem jednostek ludzkich. To pojedynczy człowiek ma swoje preferencje i swój rozum,
pozwalający wybierać najwłaściwsze środki do osiągnięcia oczekiwanych efektów.
Z perspektywy politologa „indywiduum” może być wyborca czy polityk, ale także
partia, czy nawet państwo konkurujące i współdziałające z innymi państwami,
zawsze jednak z zastrzeżeniem, że traktowanie takich bytów zbiorowych jako
jednostek jest jedynie uproszczeniem problemu, dopuszczalnym o tyle, o ile preferencje działaczy partyjnych czy polityków sterujących państwem są w danej
kwestii wystarczająco zbieżne, a wewnętrzne procesy decyzyjne na tyle efektywne,
że całą organizację można traktować jako „mówiącą jednym głosem”.

KRYTYKA TEORII RACJONALNEGO WYBORU: KTO JEST
RACJONALNY?
W koncepcji racjonalnego wyboru aktor racjonalny to taki, który gdy ma określony cel, podejmuje takie działania, które wedle jego wiedzy najlepiej przysłużą
się do jego osiągnięcia.
Podstawowym obiektem zarzutów krytyków teorii racjonalnego wyboru jest
założenie o racjonalności indywidualnej. Krytyka ta idzie w dwóch kierunkach. Po
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pierwsze, wskazuje na to, że działania ludzi często nie mają charakteru racjonalnego: ich źródłem mogą być emocje, obyczaj, konformizm itp., a nie rozumowanie,
a jeśli rozumowanie, to niedoskonałe, gdyż człowiek ma ograniczone możliwości
przetwarzania informacji, a także ma do informacji ograniczony dostęp. Po drugie,
wydaje się być niezasadnym ograniczenie motywacji jedynie do egoistycznego
kierowania się własną korzyścią – człowiek jest bowiem zdolny do kierowania się
wyższymi uczuciami, empatią, jest zdolny do poświęceń, a więc świadomego
działania wbrew swojej korzyści.
Zajmijmy się wpierw tym drugim argumentem: jest to o tyle łatwiejsze, że opiera
się on w znacznej mierze na nieporozumieniu. Zasada dążenia do maksymalizacji
użyteczności nie określa, co ma być tej użyteczności źródłem: o ile dla ekonomisty
będzie to zwykle „egoistyczny” zysk, to generalnie źródłem użyteczności może być
zarówno zaspokojenie potrzeb życiowych, przyjemność, ale także korzyść naszych
bliskich, czy wręcz satysfakcja płynąca z faktu, że działamy zgodnie ze swoimi
przekonaniami lub czynimy świat lepszym, niezależnie od tego, że sami możemy
z tego nie skorzystać. Co przynosi, a co nie przynosi „użyteczności” jest wewnętrzną
cechą aktora, nie podlegającą ocenie w ramach teorii racjonalnego wyboru. Działania rozpustnika i ascety postawionych w tej samej sytuacji mogą być zupełnie
różne, ale i jeden, i drugi może się w nich kierować maksymalizacją użyteczności,
a więc być traktowany jako „racjonalny aktor”: tyle, że dla jednego z nich źródłem
użyteczności będzie natychmiastowa przyjemność, zaś dla drugiego – perspektywa
uzyskania wiecznej nagrody.
W politologii nie trzeba zresztą sięgać aż tak daleko. Motywacje aktorów politycznych będą zwykle mniej zróżnicowane, niż motywacje ludzi w różnych sytuacjach społecznych, choć zapewne bardziej, niż motywy przedsiębiorców czy
konsumentów przyjmowane w modelach ekonomicznych. Motywacje polityków,
partii czy państw (w relacjach z innymi państwami) są z zasady „egoistyczne” –
chcą oni maksymalizacji swojej władzy (wpływów), a ich cele – także jako stan
rzeczy, który chcieliby osiągnąć, określany między innymi przez ideologię danej
partii – są zwykle jasno określone. Z drugiej strony taka dwoistość – cel w polityce
określany jako zdobycie władzy lub jako doprowadzenie do realizacji założeń
ideologicznych – komplikuje politologiczne modele racjonalnego wyboru, co
widać na przykład w teoriach koalicji i indeksów siły, w których równolegle funkcjonują modele biorące pod uwagę wyłącznie możliwości i wielkości udziału
poszczególnych graczy w koalicjach rządzących (bez uwzględnienia relacji ideologicznych między partiami tworzącymi koalicję), jak i modele biorące pod uwagę
strukturę przestrzeni ideologicznej.
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Kwestii zdolności jednostki do efektywnej maksymalizacji własnej użyteczności
(czym by ona nie była) nie da się już jednak sprowadzić do nieporozumienia.
Model Homo oeconomicus, czy „człowieka maksymalizującego”, może być przyjęty
w ekonomii (choć i tak jako uproszczenie) – ale nie w socjologii. Rzeczywisty
człowiek ulega emocjom, jest niestały w swych preferencjach, niezdolny do efektywnego wykonywania obliczeń i przetwarzania całości dostępnej informacji. Fakt
ten niewątpliwie ogranicza uniwersalność modeli racjonalnego wyboru – można
by wręcz postawić prowokacyjne pytanie, czy w ogóle pozostawia w socjologii dla
nich miejsce. Nadmierny pesymizm nie jest jednak uzasadniony. Modele racjonalnego wyboru, jeśli mają dobrze opisywać i tłumaczyć rzeczywistość społeczną,
muszą być proste – bo wtedy będą dopasowane do ograniczonych ludzkich możliwości. Z drugiej strony badania psychologii ekonomicznej i ekonomii behawioralnej, choć potwierdzają, że ludzie rzeczywiście systematycznie postępują
w sposób sprzeczny z założeniami o maksymalizacji użyteczności, to pokazują, że
w swoim postępowaniu trzymają się oni pewnych reguł, a niemożność efektywnego
uwzględniania wszystkich informacji zastępują niedoskonałymi, ale mającymi
pewne podstawy heurystykami. Człowiek być może nie jest istotą w pełni „racjonalną”, ale nie jest też „nieracjonalny” – w jego przypadku mamy do czynienia
z „ograniczoną racjonalnością” (bounded rationality)6.
Trzeba jednak wyraźnie zwrócić uwagę na fakt, że problem ograniczonej racjonalności jest w znacznie większym stopniu problemem socjologii, niż nauk politycznych. Nawet, jeśli przedmiotem badania politologa są działania polityków jako
jednostek ludzkich, to polityk – zwłaszcza ten, który ma szanse odegrać w polityce
znaczącą rolę – nie jest jednostką przypadkową: powinien mieć zarówno szeroką
wiedzę, precyzyjnie określone cele, zdolności analityczne i sprawność podejmowania decyzji – a jeśli cech tych nie ma, to zapewne przegra. Jeśli przedmiotem
naszego badania są działania zorganizowanych grup interesów, partii, państw – to
są to organizacje dysponujące sztabami analityków, specjalistami, dostępem do
informacji – i tym bardziej możemy od nich oczekiwać racjonalności. Oczywiście,
w realnym świecie racjonalność ta nigdy nie będzie doskonała i politycy, partie
i państwa popełniają błędy, ale modele racjonalnego wyboru w naukach politycznych są nie mniej naturalne, niż w ekonomii.
6
Przywołajmy tu – jako najsłynniejszy przykład – „teorię perspektywy” D. Kahnemana i A. Tversky’ego; zob. D. Kahneman, A Perspective on Judgment and Choice, „American Psychologist” 2003,
nr 58, s. 697–720 (artykuł będący rozbudowaną wersją noblowskiego wykładu autora). Natomiast
pojęcie bounded rationality wiąże się przede wszystkim z pracami wcześniejszego noblisty, Herberta
Simona.
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TEORIA GIER JAKO CENTRUM TEORII
RACJONALNEGO WYBORU
Teoria gier jest teorią racjonalnego działania w celu maksymalizacji indywidualnej korzyści – ale nie jest jedyną taką teorią w ramach podejść racjonalnego wyboru.
Jeśli analizować będziemy postępowanie, powiedzmy, grupy osadników, którzy
w puszczy muszą wybrać najlepsze miejsce na założenie wioski, wykarczować las
pod pola, chronić zasiewy przed zwierzętami czy niekorzystną pogodą, to podejmowane przez nich decyzje możemy wyjaśniać dążeniem do maksymalizacji użyteczności (w ramach posiadanych przez nich wiedzy i środków), ale nie będziemy
się odwoływali do teorii gier, lecz np. teorii podejmowania decyzji w warunkach
niepewności lub ryzyka. Jeśli jednak nasi osadnicy wejdą w interakcję z innymi
ludźmi, bądź też zaczniemy badać wewnętrzne relacje między członkami grupy,
odwołanie się do teorii gier może stać się uzasadnione. Teoria gier, oprócz wspólnego dla teorii racjonalnego wyboru założenia o racjonalności aktora, przyjmuje
dwa dodatkowe założenia o zasadniczym znaczeniu: założenie o działaniu w środowisku racjonalnych aktorów, oraz założenie, że racjonalność uczestników interakcji
stanowi ich wiedzę wspólną. Innymi słowy, teoria gier analizuje interakcje między
racjonalnymi graczami, którzy wiedzą, że ich przeciwnikiem (czy partnerem)
również jest racjonalny gracz, świadomy, że gra przeciwko racjonalnemu graczowi7.
Co to oznacza? Jeśli racjonalny aktor jest w jakimś środowisku wyjątkiem – może,
mimo swojej wyjątkowości, odegrać w nim znaczącą rolę, a teoria opisująca jego
działania może mieć znaczący udział w wyjaśnianiu całości sytuacji. Wykorzystanie
teorii gier wymaga jednak, by racjonalność aktorów była nie wyjątkiem, ale normą;
podobnie, teoria gier jest znacznie bardziej wrażliwa na niedoskonałości racjonalności aktorów, na ich ograniczenia w dostępie do informacji itd. Jest to oczywiście
poważny problem – ale, znowu, bardziej dla socjologa, niż politologa: polityka
w większym stopniu niż inne działy życia społecznego rozgrywa się w środowisku,
w którym założenie o powszechnej racjonalności graczy i istnieniu wiedzy wspólnej
jest dopuszczalne, choć oczywiście jedynie jako pewne przybliżenie rzeczywistości.
Z drugiej strony, ze względu na te ograniczenia warto korzystać przede wszystkim
z modeli najprostszych: im prostsza struktura problemu, tym większe są szanse, że
gracze „udźwigną” jego racjonalne rozwiązanie. Jak się jednak okazuje, nawet najprostsze modele pozwalają sformułować ważne i nietrywialnie wnioski.
7
O różnicy między wiedzą wspólną a wiedzą podzielaną oraz o znaczeniu wiedzy wspólnej zob.
I. Anuszewska, Wspólna wiedza: intuicje potoczne i ujęcia formalne, „Decyzje” 2008, nr 7, s. 5–26.
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STRUKTURA TEORII GIER
Przejdźmy teraz do samej teorii gier, w jej sformalizowanej postaci. Podstawowe
pojęcia tej teorii to: gracze, strategie graczy, zbiór możliwych wyników, oraz wypłaty,
czyli użyteczności wyników dla poszczególnych graczy.
Ze względu na liczbę graczy, możemy rozpatrywać gry dwuosobowe lub wieloosobowe. Większość twierdzeń dotyczących gier dwuosobowych uogólnia się
również na gry wieloosobowe, natomiast w grach wieloosobowych obecny jest
pewien szczególny, a interesujący zwłaszcza dla politologa aspekt: możliwość
zawierania koalicji przez graczy przeciwko innym graczom. Z tego względu
w postaci gier dwuosobowych analizuje się zwykle problemy konfliktu i kooperacji (proste modele dwuosobowe można zwykle łatwo uogólniać na sytuacje
z wieloma aktorami), natomiast większość analiz z wykorzystaniem gier wieloosobowych związana jest z problematyką tworzenia i zrywania koalicji oraz podziału
korzyści między ich członków.
Strategia w grze określa sposób postępowania gracza. Opis przebiegu gry
możemy ograniczyć do podania, jakie strategie gracze wybrali – kombinacja
wybranych strategii determinuje8 wynik gry. W konsekwencji całą grę możemy
przedstawić w postaci tabelarycznej (tzw. postać normalna), jako tabelę, której
wiersze będą odpowiadały strategiom pierwszego gracza, kolumny – strategiom
drugiego gracza, a poszczególne komórki – możliwym wynikom i związanym
z nimi wypłatami dla graczy. W wielu sytuacjach korzystniej jest jednak przedstawić grę w postaci „drzewka gry” (tzw. postać ekstensywna), w którym grę traktujemy
jako sekwencję ruchów graczy. W takiej sytuacji strategią jest „instrukcja”, w jaki
sposób gracz zamierza postępować wobec każdej możliwej sekwencji ruchów
przeciwnika. Każdą grę w postaci ekstensywnej możemy przedstawić w postaci
normalnej, choć w praktyce może być to trudne: stosunkowo prostym drzewkom
gry mogą odpowiadać tabele liczące setki wierszy i kolumn. Dodatkowo, za
pomocą drzewek gry łatwiej tworzyć modele uwzględniające ograniczenia racjonalności graczy.
Wynikiem gry jest stan rzeczy będący skutkiem realizacji wybranych przez
graczy strategii. Analizując grę, nie jest dla nas bezpośrednio istotne, czym jest
wynik – ważne jest to, jakie są jego użyteczności dla graczy. Zakładamy, że użyteczności wyników gry spełniają kryteria teorii użyteczności oczekiwanej. Oznacza to,
że gracz przedkłada zawsze wynik o wyższej użyteczności nad wynik o niższej
8

„Determinuje” go jednak w pewnym specyficznym sensie, do kwestii tej wrócimy dalej.
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użyteczności i jest indyferentny między wynikami o takiej samej użyteczności9, ale
również, że jest indyferentny między loteriami o takiej samej wartości oczekiwanej
wypłaty. Jeśli więc gracz ma do wyboru podjęcie działania A, które na pewno
doprowadzi do wyniku o użyteczności 5, lub działania B, które z prawdopodobieństwem ½ przyniesie wynik o użyteczności 10 i z prawdopodobieństwem ½ wynik
o użyteczności 1, to podejmie działanie B, gdyż prowadzi do wyniku o oczekiwanej
wartości 5,5, a więc większej, niż w przypadku A.
Kryterium użyteczności oczekiwanej na pierwszy rzut oka może się wydać
całkowicie nienaturalne. Kto mając do wyboru wypłatę miliona dolarów na pewno,
bądź loterię, w której z prawdopodobieństwem 60% uzyska 2 miliony, a z prawdopodobieństwem 40% uzyska wypłatę 0, zdecyduje się na loterię – pomimo, że
wartość oczekiwana wypłaty loterii (1,2 mln) jest znacząco wyższa, niż wypłata
gwarantowana? Paradoks jest jednak całkowicie pozorny. Wybór niższej, ale
pewnej wypłaty może być całkowicie zgodny z kryterium użyteczności oczekiwanej – ponieważ odwołuje się ono nie do wysokości wypłaty, ale do jej użyteczności.
Dla większości z nas użyteczność dwóch milionów dolarów nie jest dwukrotnie
wyższa, niż użyteczność jednego miliona: obie kwoty są wystarczające, by sfinansować nasze najpilniejsze potrzeby, a drugi milion pewnie i tak wydalibyśmy na
przyjemności, bez których ostatecznie moglibyśmy się obejść. Różnica między
użytecznością wartości oczekiwanej wypłaty loterii, a oczekiwaną użytecznością
loterii związana jest ze stosunkiem do ryzyka (w naszym przykładzie z awersją do
ryzyka). Stosunek do ryzyka wpisany jest w funkcję użyteczności gracza i jeśli
posługujemy się użytecznościami wyników, to nie musimy go osobno uwzględniać10.
Jeśli preferencje graczy na wynikach (oraz na loteriach, w których wypłatami są
wyniki) są dokładnie przeciwstawne, mamy do czynienia z grą o sumie zerowej,
nazywanej tak dlatego, że przy takich preferencjach graczy użyteczności jednego
gracza zawsze możemy przedstawić jako ujemną wartość użyteczności danego

9
Ściślej rzecz biorąc: użyteczności poszczególnym wynikom należy przypisywać w taki sposób,
by wynikowi preferowanemu przez danego gracza przypisać wyższą użyteczność, zaś dwóm wynikom,
względem których gracz jest indyferentny – taką samą.
10
W wielu grach wielkości wypłat są podawane w jakiejś „walucie” – zwykle pieniądzu (ale np.
w klasycznej wersji „dylematu więźnia” w latach odsiadki). „Walutę” taką należy jednak traktować
jedynie w kategoriach narzędzia do zogniskowania uwagi czytelnika; w istocie zawsze chodzi
o „jednostki użyteczności”. Z drugiej strony, posługiwanie się „fizycznymi” wielkościami wypłat
jest dopuszczalne, jeśli jednocześnie założy się, że gracze są całkowicie neutralni względem
ryzyka.
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wyniku dla drugiego gracza. Gra taka odpowiada sytuacji ścisłego konfliktu:
cokolwiek przynosi korzyść jednemu z graczy, przynosi stratę drugiemu; nie ma
tu miejsca na jakąkolwiek współpracę lub obopólnie korzystny kompromis. Gry
o sumie zerowej mają pewne szczególne własności, znacznie ułatwiające ich analizę,
rzadko kiedy jednak rzeczywiste sytuacje społeczne dają się przedstawiać jako gry
o sumie zerowej (jeśli już, to jedynie jako dalekie przybliżenie). Pesymista mógłby
tu dodać, że choć w wielu sytuacjach nie istnieją rozwiązania dla obu stron
korzystne, to zwykle są takie, na których obie strony tracą – a to już wyklucza
modelowanie sytuacji jako gry o sumie zerowej, gdzie strata prowadzi zawsze do
zysku drugiej strony.
Jeśli interesy graczy nie są ściśle przeciwstawne, w relacjach między graczami
pojawia się miejsce jednocześnie i na konflikt, jak i kooperację. Będzie tak zawsze,
gdy interesy nie są ściśle przeciwstawne ani nie są dokładnie identyczne, a więc
zarówno wtedy, gdy rozważamy relacje między np. sojusznikami, których cel
zasadniczo jest wspólny, a różnice poglądów dotyczą spraw drobniejszych, jak
i przy analizie konfliktu zbrojnego – gdzie mimo wrogości obie strony są zgodne,
że obustronna anihilacja jest czymś, czego lepiej byłoby uniknąć. Sytuacje takie
modelowane są jako gry o sumie niezerowej, czyli gry nieściśle konkurencyjne.

KONCEPCJA RÓWNOWAGI
Podstawowe pytanie, jakie stawia sobie teoria gier wobec konkretnych modeli
dotyczy tego, jak w danej sytuacji działać będą racjonalni gracze i jakie wypłaty
w związku z tym uzyskają. „Modelowi” gracze racjonalni zawsze działają tak, by
osiągnąć najwyższą, dostępną w danych okolicznościach, wypłatę. Specyfiką
warunków gry strategicznej jest to, że jedną z tych okoliczności, które gracz
uwzględnia, jest przewidywane działanie racjonalnych konkurentów – a przewidując postępowanie konkurenta musimy antycypować to, jak on zareaguje na nasze
– antycypowane przez niego – działanie.
W modelach teoriogrowych, gdzie analizujemy jednoczesne działania wielu
aktorów, oczekiwanym wynikiem gry jest podjęcie przez aktorów takich działań
(wybór takich strategii), że żaden z nich nie poprawiłby swojej sytuacji zmieniając
strategię przy założeniu, że inni pozostaliby przy swoich strategiach. Innymi
słowy, zakładamy, że każdy z graczy wybierze strategię będącą najlepszą odpowiedzią na strategie wybrane przez pozostałych graczy.
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Stan, w którym wszyscy gracze osiągają optymalną wypłatę w warunkach ustalonych przez wybrane strategie innych graczy nazywamy równowagą. Najważniejsze twierdzenia teorii gier dotyczą właśnie istnienia równowag: jeszcze w 1928 r.
John von Neumann udowodnił istnienie równowagi w każdej grze o sumie zerowej;
istnienie co najmniej jednej równowagi w każdej grze o sumie niezerowej wykazał
John Nash w roku 1950, stąd równowagi w teorii gier zwane są równowagami
Nasha11. Pojęcie równowagi Nasha traktowane jest często jako centralne pojęcie
dla teorii racjonalnego wyboru w naukach społecznych12, także w tym zakresie,
w jakim wykracza ona poza właściwą teorię gier.

JAK TEORIA GIER POZWALA NAM LEPIEJ ZROZUMIEĆ
POLITYKĘ
Nie sposób w i tak przydługim artykule wskazać na wszystkie zastosowania
teorii gier w naukach politycznych. Aby pokazać, jak bardzo użyteczne jest to
narzędzie, skupimy się na pewnych prostych modelach, za pomocą których wyjaśnić można pewne paradoksy życia społecznego i politycznego. Wiele obserwacji
może sugerować, że założenie o racjonalności aktorów społecznych jest niesłuszne,
a zasadność ich działań jest negatywnie weryfikowana przez ich skutki. Dokładniejsza analiza, wykorzystująca koncepcje teoriogrowe, często pozwala pokazać,
że pozornie nieracjonalne działania są celowe, ale – jednocześnie – ich skutki
mimo tego mogą być zaskakujące.

RACJONALNE DZIAŁANIE JEDNOSTEK MOŻE PROWADZIĆ DO
EFEKTU NIERACJONALNEGO SPOŁECZNIE
Można by oczekiwać, że efekty działań racjonalnych graczy maksymalizujących
swoje użyteczności powinny być racjonalne społecznie, to znaczy przynajmniej
efektywne w sensie Pareto (takie, by niemożliwe było już jednoczesne poprawienie
sytuacji wszystkich uczestników interakcji); obserwowane w realnym świecie
negatywne skutki naszych działań i rozmijanie się ich efektów ze społecznym
optimum byłoby wtedy efektem właśnie niedoskonałości ludzkiej racjonalności.
11
12

Por. Straffin, op.cit., s. 21 i n., 85 i n.
Por. J. Coleman, op.cit., s. 149.
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Okazuje się jednak, że kryteria racjonalności indywidualnej i racjonalności społecznej są rozłączne, a w pewnych sytuacjach – nie do pogodzenia. Klasycznym
tego przykładem może być gra przedstawiona w tabeli 1, skądinąd pewnie najsłynniejsza gra w dziejach teorii gier:
Tabela 1. Dylemat więźnia / Tragedia wspólnego pastwiska
Gracz 2
K
Gracz 1

D

K

4, 4

0,5

D

5, 0

1, 1

Pierwsza liczba w komórce to wysokość wypłaty Gracza 1, druga – wysokość wypłaty Gracza 2.

Gra taka znana jest pod dwiema nazwami: „dylematu więźnia” lub „tragedii
wspólnego pastwiska”, związanymi z dwiema „historyjkami” ilustrującymi przebieg
gry13. Obie te historyjki dotyczą „dylematu działania zbiorowego”: poszczególni
gracze mają do wyboru dwie strategie – kooperacji (K), lub defekcji14 (D), tj. działania niekooperacyjnego. W dylemacie więźnia/dylemacie wspólnego pastwiska
strategia kooperacji nigdy nie jest opłacalna: każdy z graczy lepiej wyjdzie na
defekcji, niż kooperacji, niezależnie od tego, czy drugi kooperuje, czy nie. W efekcie jedyną równowagą w grze jest obustronna defekcja i wypłata po 1 dla obu
graczy – pomimo, że obaj gracze jednomyślnie woleliby od niego stan odpowiadający obustronnej kooperacji i wypłaty po 4.
Typowa sytuacja społeczna opisywana przez dylemat więźnia to problem dóbr
publicznych: kooperacja polega na ich finansowaniu (na przykład państwa dokładające się do funduszy stabilizacyjnych w strefie euro tworzą dobro w postaci
polepszenia koniunktury w gospodarce światowej), jednakże korzystanie z nich
13

Ponieważ obie te „historyjki” są dobrze znane, nie będę ich już tutaj przytaczał, można je znaleźć
np. w książce Ph. Straffina (op. cit., s. 94 i n., 181 i n.). Gwoli historycznej ścisłości dodajmy, że historyjkę o dwóch więźniach wymyślił A. Tucker, aby zilustrować grę, którą wymyślili w 1950 r. M. Dresher
i M. Flood, natomiast „tragedię wspólnego pastwiska” rozpropagował G. Hardin w 1968 r., przywołując
przykład opisany w 1833 r. przez W. Lloyda.
14
Termin defekcja jest neologizmem, a właściwie kalką z angielskiego defection i jako taki jest
znienawidzony przez redaktorów, przygotowujących do druku prace z dziedziny teorii gier. Niestety,
nie ma on żadnego lepszego, równie uniwersalnego polskiego odpowiednika (terminy „zdrada”,
„dezercja” mają zbyt wąskie zakresy znaczeniowe). A że źródłosłów defekcji – słowo „defekt” – w języku polskim funkcjonuje, wydaje się, że i defekcję można zaakceptować jako techniczny termin
określający „strategię lub działanie niekooperacyjne”.
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jest możliwe także dla stron, które ich nie finansują (nikogo nie da się pozbawić
korzyści z poprawy koniunktury, a nawet jeśli będzie ona słabsza na skutek braku
mojego wkładu w mechanizm stabilizacyjny, to całkowita strata z tym związana
rozłoży się na wszystkich, zaś korzyść z moich oszczędności, choć kwotowo mniejsza, przypadnie tylko mnie). W efekcie każdy woli być „pasażerem na gapę”, ale
jeśli każdy nim będzie – dobro publiczne nie zostanie wytworzone (destabilizacja
strefy euro w przypadku nieuruchomienia mechanizmów stabilizacyjnych przyniesie każdemu stratę większą niż koszty jego ewentualnego wkładu na fundusze
pomocowe).
Inny typ sytuacji, opisywanych przez dylemat więźnia to każda sytuacja obopólnie korzystnej wymiany, w której nasz wkład musimy przekazać wcześniej, niż
możemy zweryfikować, czy druga strona wypełniła zobowiązanie: może to dotyczyć zarówno transakcji zakupu w Internecie, jak i relacji między państwami (np.
porozumienia rozbrojeniowe). W takiej sytuacji obu stronom opłaca się oszukać
partnera (np. lepiej jest dla mnie, jeśli tylko będę pozorował rozbrajanie się – jeśli
druga się rozbraja, uzyskam nad nią przewagę; jeśli też pozoruje – nie stanę się jej
ofiarą), jednakże stan, w którym obie strony oszukują jest dla nich mniej korzystny,
niż gdyby obie były uczciwe.
Rozwiązań problemu zbiorowego działania i „pasażera na gapę” poszukuje się
głównie w takim kształtowaniu instytucji, by nie powielały one struktury dylematu
więźnia, a więc by strategia defekcji przestała być korzystna dla indywidualnych
graczy – kwestia ta jest jednym z przedmiotów analiz teorii neoinstytucjonalnej,
w której jedną z głównych funkcji „instytucji” jest definiowanie „reguł gry”15. Z kolei
uzasadnienie dla możliwości kooperacji i zaufania w relacjach dwustronnych
poszukiwane jest głównie poprzez odwołanie się do faktu, że interakcje rzadko
kiedy mają charakter jednorazowy i odbywają się w pewnym kontekście społecznym, w którym reputacja i wiarygodność jest istotnym kapitałem jednostki.
W ramach tego podejścia rozwinęły się badania z wykorzystaniem iterowanego
dylematu więźnia i gier ewolucyjnych dotyczące ewolucji i kształtowania się norm
społecznych16.

15
Jako klasyczną pracę poświęconą tym zagadnieniom należy wskazać przede wszystkim Logikę
działania zbiorowego Mancura Olsona (Warszawa 2012).
16
Zob. J. Bendor, P. Świstak, Ewolucyjna stabilność kooperacji, „Studia Socjologiczne” 1998, nr 3,
s. 127–171 (tam też ogólne omówienie koncepcji gier ewolucyjnych), a także klasyczna praca R. Axelroda The evolution of cooperation, New York 1984.
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WSPÓŁDZIAŁANIE RACJONALNYCH GRACZY MOŻE PRZYNOSIĆ
NIEPRZEWIDYWALNE EFEKTY
Nawet przy klarownie określonych regułach gry, rozgrywanej przez racjonalnych
graczy, nie zawsze możliwe jest jednoznaczne przewidzenie jej wyniku. Rozpatrzmy
prosty przykład „gry koordynacji”, w której interesy obu graczy są w pełni ze sobą
zbieżne, a mimo tego jej wyniku nie da się ściśle przewidzieć.
Tabela 2. Gra koordynacji
Gracz 2
Przystań
Gracz 1

Dworzec

Przystań

4, 4

0,0

Dworzec

0, 0

2, 2

Dwóch przyjaciół wybiera się na wycieczkę – zapomnieli jednak uzgodnić
miejsca spotkania: czy spotkają się na przystani statków wycieczkowych, czy też
mają na wycieczkę pojechać pociągiem. Jeśli się rozminą, wycieczka się nie uda
(wypłaty po 0); a że wycieczka statkiem jest atrakcyjniejsza od wycieczki pociągiem, spotkanie na przystani wiąże się z wyższymi wypłatami (po 4) niż na
dworcu (po 2). Ponieważ preferencje obu graczy są w pełni zgodne, nie byłoby
żadnego problemu, gdyby mogli się ze sobą skomunikować – tej możliwości
jednak nie mają.
Sytuacja pozornie wydaje się bardzo prosta – skoro obaj wolą statek, obaj
powinni udać się na przystań. Jeśli jednak gracze mają jakikolwiek powód, aby się
spodziewać, że drugi z graczy wybierze się jednak na stację, również on powinien
się na stację udać. Jeśli np. przez całą zimę (kiedy podróż statkiem była nieatrakcyjna) spotykali się na dworcu kolejowym, również tym razem dworzec kolejowy
będzie dla nich bardziej prawdopodobnym wyborem. W grze koordynacji z tabeli
2 są dwie równowagi w strategiach czystych (Przystań, Przystań i Dworzec, Dworzec); choć jedna z nich wyróżniona jest jako korzystniejsza, nie można wykluczyć,
że wynikiem gry będzie ta gorsza. Co gorsza, zwłaszcza, gdy grę traktujemy jako
rozgrywaną jednorazowo, może się zdarzyć, że gracze nie skoordynują swoich
strategii i ostatecznie wynikiem gry w ogóle nie będzie równowaga.
Wielość równowag w grach o sumie niezerowej z jednej strony utrudnia
przewidzenie wyniku gry „zewnętrznemu obserwatorowi”; z drugiej może
utrudnić graczom osiągnięcie satysfakcjonującego wyniku gry – jeśli wybierając
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strategie dążyć będą do różnych równowag, ostatecznie osiągnięty wynik nie
będzie równowagą17.
Wielość równowag nie jest specyfiką jedynie gier koordynacji, ale zatrzymajmy
się na chwilę przy tej szczególnej kategorii gier. Za ich pomocą można modelować
szereg istotnych zjawisk społecznych, gospodarczych i politycznych – przede
wszystkim o charakterze masowym, bo przy takich zjawiskach najpełniej ujawniają
się problemy ze skuteczną komunikacją między licznymi graczami. W kategoriach
gier koordynacji można wyjaśniać trwałość nieoptymalnych standardów technicznych (np. amerykańskiego systemu transmisji telewizyjnej NTSC, mimo konkurencji znacznie doskonalszego systemu PAL, układu klawiatur QWERTY pomimo
istnienia układów pozwalających na efektywniejsze pisanie itp.) – każdy z nich ma
charakter „nieoptymalnej równowagi”, ale przejście do równowagi korzystniejszej
dla wszystkich wymagałoby skoordynowango działania całych społeczności.
W naukach politycznych gry koordynacji mają zastosowanie przede wszystkim
w analizie funkcjonowania systemów wyborczych. W systemach większościowych
duże grupy wyborców mogą być zasadniczo indyferentne względem wielu kandydatów – jeśli jednak wszyscy wyborcy o podobnych poglądach nie zdecydują się
na poparcie tego samego kandydata, ich głosy rozproszą się, a zwyciężyć może
kandydat o zupełnie innym programie. Klasycznym przykładem systemu, w którym problemy koordynacji odgrywają zasadniczą rolę był stosowany niegdyś
w Japonii system SNTV, w którym skuteczna koordynacja musiała doprowadzić
nie do wyłonienie jednego, wspólnego kandydata (co jest łatwiejsze), ale do odpowiedniego podzielenia głosów wyborców pomiędzy kandydatów18.

NIEOKREŚLONOŚĆ MOŻE BYĆ ISTOTNĄ CECHĄ DZIAŁANIA
RACJONALNEGO
Działanie racjonalne powinno być – jak się zdaje – działaniem przewidywalnym,
zwłaszcza w sytuacji, gdy w grze możliwy jest tylko jeden stan równowagi, a więc
wiadomo, do jakiego rozwiązania dążyć powinni gracze. Skoro znany jest cel, to
17
Jeśli jednak sytuacja, której modelem jest gra ma charakter powtarzalny, można oczekiwać, że
po pewnym czasie gracze zaczną osiągać równowagę. Wynika to z faktu, że tak długo, jak wynik nie
jest równowagą, gracze mają motywację do zmiany strategii, ale gdy równowagę (jakąkolwiek)
osiągną, motywację tę tracą.
18
Zob. G. Cox, Making votes count, Cambridge 1997, s. 240 i n. J. Haman, Demokracja, decyzje,
wybory, Warszawa 2002, s. 161 i n.
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określone (co najwyżej – trudne do znalezienia) powinny być środki do nich
prowadzące. Tak też w istocie jest – pod warunkiem, że słowu „znane” przypiszemy
pewne specyficzne, niekoniecznie oczywiste znaczenie.
Rozpatrzmy następującą, bardzo prostą grę:
Tabela 3. Gra pościgu
Ścigający
A
Ścigany

B

A

-2,2

1,-1

B

1,-1

-1, 1

Ścigany ma do wyboru dwie drogi (strategie), A i B. Ścigający również może
wybrać drogę A lub B. Jeśli obaj gracze wybiorą tę samą drogę, wygra ścigający,
jeśli wybiorą różne, wygra ścigany. Dodajmy jeszcze do tego, że dla ścigającego
korzystniejsze, a dla ściganego mniej korzystne jest „złapanie” na drodze A niż na
drodze B (powiedzmy, że droga A przechodzi przez środek wsi, gdzie wielu ludzi
zobaczyłoby tryumf ścigającego i hańbę ściganego, zaś droga B przebiega przez
pustkowie, gdzie wszystko odbyłoby się dyskretnie).
Jakie są optymalne strategie graczy i jaka jest równowaga w tej grze? Zauważmy,
że najlepszą odpowiedzią na strategię A ściganego jest A ścigającego, ale najlepszą
odpowiedzią na A ścigającego jest B ściganego, na które najlepszą odpowiedzią jest
A ściganego, na które najlepszą odpowiedzią jest A ścigającego itd. Tym samym
żadna para strategii: AA, AB, BA, BB nie jest parą strategii będących na siebie
nawzajem najlepszymi odpowiedziami, a zatem nie tworzy równowagi. Ani A, ani
B nie może być po prostu najlepszą strategią ściganego, bo gdybyśmy którąś z nich
tak wyróżnili, automatycznie stałaby się tą gorszą – bo ścigający wiedziałby, którą
drogę ma wybrać sam.
Rozwiązaniem gry typu „pościgu” jest para strategii mieszanych: optymalną
strategią ściganego nie jest ani A, ani B, ale strategia polegająca na wylosowaniu
z określonymi prawdopodobieństwami jednej z tych dwóch. Można obliczyć, że
dla gry z tabeli 2, ścigający powinien wybrać A z prawdopodobieństwem 40%, zaś
B z prawdopodobieństwem 60%; z takimi samymi prawdopodobieństwami drogi
A lub B powinien również wybrać ścigający.
Działania obu racjonalnych graczy są w pewnym sensie ściśle przewidywalne
– w takim, że z kryteriów racjonalności ściśle wynika, jakie działanie powinni
podjąć gracze; pozwala sformułować dokładną „instrukcję”, jak powinien postąpić
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racjonalny gracz. Tyle tylko, że działanie to polega na losowym wyborze spośród
możliwych opcji; to, co jest określane przez „instrukcję”, to rozkład prawdopodobieństwa w losowaniu.
Istnienie optymalnych strategii mieszanych ma istotne znaczenie dla naszego
rozumienia działań w polityce, pokazuje bowiem, że są sytuacje, w których elementem racjonalnego działania musi być właśnie jego nieprzewidywalność, a więc
w pewnym sensie – przypadkowość. Przykładowo, przed rozpoczęciem kampanii
wyborczej lepiej nie ujawniać, czy będzie miała ona bardziej agresywny, czy koncyliacyjny charakter, albo na jakich kwestiach się skoncentruje – tak, by przeciwnik
nie mógł zawczasu wybrać właściwej strategii kontrkampanii. Oznacza to również,
że nawet, jeśli jakaś strategia wydaje się mniej obiecująca, niż inna, nie powinna
być wtedy z góry wykluczana: dla uciekającego „bezpieczniejszym” rozwiązaniem
była strategia B, ale gdyby zawsze ją wybierał, z pewnością by przegrał, dlatego
musi być również nastawiony na używanie strategii A.

EFEKTEM OPTYMALNEGO DZIAŁANIA MOŻE BYĆ
KATASTROFALNY REZULTAT
Istotą strategii mieszanych jest to, że prowadzą do najkorzystniejszego możliwego wyniku, jeśli rozpatrujemy kwestię rozegrania gry a priori, gdy jako wartość
gry traktujemy wartość oczekiwaną użyteczności loterii, związanej z parą optymalnych strategii obu graczy. A posteriori w grze typu „pościg” gracze zastosowali
konkretne strategie i w efekcie jeden z graczy wygrał, zaś drugi – przegrał. Co to
może oznaczać, bardziej dobitnie pokażemy na innej grze, zwanej chicken, podobnej nieco do „dylematu więźnia” (tutaj również gracze mogą przyjąć strategie
„kooperacji” lub „defekcji”), ale o nieco innej strukturze wypłat.
Tabela 4. Chicken
Gracz 2

Gracz 1

K

D

K

0,0

-1,1

D

1,-1

-5,-5

Chicken jest w politologii grą bardzo ważną: jest to bowiem model wielu sytuacji
konfliktowych, zwłaszcza konfliktów zbrojnych, ale także wyścigu zbrojeń, wojen
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handlowych – generalnie sytuacji, gdy walka dwóch stron prowadzi do wzajemnego
wyniszczenia i obustronnych kosztów znacznie wyższych, niż straty, które poniósłby
gracz kapitulujący przed wrogiem od razu na początku konfliktu. Strategia kooperacji (K) polega w tym wypadku na niepodejmowaniu walki, zaś defekcji (D) – na
jej podjęciu (agresja, konfrontacja). Jeśli obie strony nastawione są kooperacyjnie
i nie są skłonne walczyć, stan rzeczy pozostanie niezmieniony (KK, wypłaty po 0).
Jeśli jedna strona rzuci wyzwanie, zaś druga go nie podejmie (DK lub KD), strona
agresywna wygra kosztem pokojowej (1, –1 lub –1, 1). Jeśli jednak obie strony
podejmą walkę, skutkiem będzie wzajemne wyniszczenie i szkody (–5, –5) znacznie
większe niż te, będące skutkiem szybkiego poddania się.
Ze względu na inną niż w dylemacie więźnia strukturę wypłat, chicken ma aż trzy
równowagi, ale żadną z nich nie jest wzajemna kooperacja (KK) – w takiej sytuacji
każda ze stron wolałaby zmienić strategię na agresywną. Równowagi w chicken to
KD, DK – a więc takie, w których jedna ze stron wykorzystując swoją opinię „notorycznego agresora” wygrywa kosztem pokojowo nastawionego sąsiada, oraz, najbardziej dla nas w tym momencie interesująca – symetryczna równowaga w strategiach mieszanych; dla gry o wypłatach podanych w tabeli 3 są to (dla obu graczy)
strategie mieszane (80%K, 20%D), tzn. każdy z graczy powinien kooperować
z prawdopodobieństwem 80%, a działać agresywnie z prawdopodobieństwem 20%.
Co oznacza zastosowanie takich strategii mieszanych? Z prawdopodobieństwem
64% – względnie korzystny dla obu stron pokój, 32% szans na krótki konflikt,
przynoszący niewielką korzyść jednej ze stron kosztem drugiej, i niewielkie (4%)
ryzyko wzajemnego zniszczenia. Wartość oczekiwana wypłaty wynosi – 0,2 – jest
to mniej, niż przy obustronnej kooperacji (KK, wypłaty 0), ale ta, jako niebędąca
równowagą, może być nieosiągalna; jest to jednak więcej, niż – 1, uzyskiwane przy
konsekwentnym ustępowaniu przed agresją.
Przywołajmy tutaj koncepcję polityczności kontrowersyjnego, ale niewątpliwie
wybitnego niemieckiego teoretyka polityki, Carla Schmitta19. Według Schmitta,
kwestią „polityczną” jest tylko ta, w obronie której państwo gotowe jest nawet do
prowadzenia wojny. Podejście Schmitta może wydawać się szokujące, ale jest
w pełni zgodne z analizą teoriogrową. W sytuacji konfliktu o strukturze takiej jak
chicken konsekwentne unikanie stosowania strategii konfrontacyjnej jest „zaproszeniem” do równowagi KD, a więc do bycia wykorzystywanym przez innych.
Jedyną obroną staje się gotowość do zastosowania strategii D z przynajmniej
pewnym minimalnym prawdopodobieństwem, co czyni rzucanie wyzwania
19

C. Schmitt, Pojęcie polityczności, [w:] Teologia polityczna i inne pisma, Kraków 2000.
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takiemu graczowi odpowiednio ryzykownym. Si vis pacem para bellum. Polityka
ta może w większości przypadków pomóc utrzymać korzystny pokój, ale wojny
jako takiej nie wyklucza. W skali makro, w długiej perspektywie czasowej może
okazać się najlepsza, ale co z tego będą mieli ci, którzy staną się ofiarami wojny tu
i teraz?

SIŁA MOŻE BYĆ SŁABOŚCIĄ
Rozważmy następująca grę: Porywacz uwięził swoją Ofiarę i zażądał za jej
zwolnienie okupu, który został już wypłacony. Teraz ma do wyboru jeden z dwóch
ruchów: może swoją ofiarę zabić, lub ją uwolnić. W tym drugim przypadku ofiara
ma do wyboru dwa ruchy: podać policji tożsamość porywacza, lub jej nie podawać.
Z trzech rezultatów, którymi może się skończyć gra, dla Porywacza najlepszy jest
ten, w którym żywa ofiara nie ujawnia jego tożsamości (5), następnie zabicie ofiary
(0), zaś najmniej pożądany jest stan, w którym jego tożsamość jest policji ujawniona
(–5). Dla ofiary najkorzystniej jest, gdy żywa ujawnia tożsamość porywacza (5),
woli jednak przeżyć i milczeć (0), niż zginąć (–5). Na rysunku 2 gra „porwanie”
przedstawiona jest w postaci ekstensywnej, tabela 5 przedstawia ją w postaci
strategicznej (normalnej).
Tabela 5. Porwanie (postać normalna)
Oﬁara

Porywacz

milczeć

donieść

uwolnić

5,0

-5,5

zabić

0,-5

0,-5

Przebieg gry można przewidzieć za pomocą indukcji wstecznej20: Jeśli ofiara
przeżyje, nic jej nie powstrzyma przed złożeniem zeznań na policji: wypuszczenie
ofiary jest równoznaczne z wynikiem 5 dla ofiary i – 5 dla porywacza. W tej sytuacji
porywacz zabije ofiarę, co da mu wypłatę 0, a ofierze – 5. Końcowy wynik jest jednak
dla obu stron mniej korzystny, niż „uwolnić-milczeć” – tyle, że nie istnieje mechanizm, pozwalający taki wynik osiągnąć, pomimo, że chciałyby tego obie strony.
20

Por. Straffin, op.cit., s. 48 i n.
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Rysunek 2. Porwanie (gra w postaci ekstensywnej;
pierwsza liczba to wypłata Porywacza, druga – Ofiary)

Nieszczęściem ofiary jest to, że ma zbyt duże możliwości: jeśli przeżyje, może
skutecznie zaszkodzić porywaczowi. Gdyby możliwości tej nie miała, lub też gdyby
złożenie donosu nie przyniosło jej korzyści – przeżyłaby. Gdyby ofiara była słabsza,
jej sytuacja byłaby lepsza. W tej sytuacji szansą dla ofiary może być obniżenie
swojej wypłaty związanej ze złożeniem donosu: może np. przekazać porywaczowi
jakieś kompromitujące siebie informacje – dzięki temu porywacz zyska gwarancję,
że nie zostanie ujawniony, bo wsypując go ofiara sama narazi się na poważne
kłopoty i ujawnienie własnych grzechów.
Powyższa gra jest w istocie bardzo bliska dylematowi więźnia i tragedii wspólnego pastwiska. Rozwiązaniem dylematów społecznych modelowanych przez te
gry może być właśnie obniżenie pewnych wypłat części lub wszystkich graczy (na
przykład poprzez wprowadzenie kar, podatków, a także poprzez mechanizmy
społeczne takie jak reputacja, którą traci niekooperujący) – paradoksalnie,
korzystne także dla tych, których wypłaty miałyby zostać obniżone. Analogiczna
sytuacja może mieć również miejsce w stosunkach między podmiotami politycznymi: na przykład partiami – potencjalnymi koalicjantami lub między państwami.
Bycie zbyt silnym może uniemożliwić zawarcie korzystnej koalicji – potencjalni
partnerzy mogą się obawiać, że zostaną zdominowani; bycie zbyt silnym może
sprowokować prewencyjne działania ze strony jeszcze silniejszego przeciwnika,
który tolerowałby wroga słabego.
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PODSUMOWANIE:
TEORIA GIER  JĘZYK OPISU POLITYKI
Podane wyżej przykłady użycia teorii gier do wyjaśniania pewnych zjawisk
zachodzących w relacjach społecznych i politycznych to, oczywiście, jedynie ułamek procenta możliwych zastosowań teorii gier w naukach politycznych. Teoria
gier stanowi bowiem najbardziej naturalny język opisu polityki: polityki rozumianej jako, nomen omen, gra pomiędzy świadomymi swoich celów, dobierającymi
optymalne środki do ich realizacji aktorami21. To prawda, że rzeczywistość – także
polityczna – jest zawsze bogatsza od nawet najbardziej złożonego modelu matematycznego, a realni politycy czy wyborcy, nawet ci najbardziej świadomi, nigdy
nie są idealnie „racjonalni”. Nauki społeczne nie są i nigdy nie będą tak zmatematyzowane jak fizyka, czy nawet inne nauki przyrodnicze, a modele formalne zawsze
będą w nich jedynie dalekim odbiciem świata obserwowanego. Ale pomimo tego
modele w naukach społecznych mają do odegrania kluczową rolę: mają pozwolić
zjawiska nie tylko opisać, ale także zrozumieć. Modele teoriogrowe wyjaśniają,
dlaczego w określonych sytuacjach ludzie (partie, państwa) podejmują określone
działania (bądź wyjaśniają, dlaczego w takich samych warunkach mogą być podejmowane działania zasadniczo różne). Jednocześnie, sam opis zjawiska politycznego
w kategoriach teorii gier oznacza wyraźne wskazanie jego najważniejszych elementów i relacji między nimi: kim są aktorzy, jakie są ich interesy, jakie działania mogą
podejmować, jakimi informacjami dysponują.
Dajmy tu kilka przykładów, z różnych obszarów nauk politycznych. Adam
Przeworski w głośnej i wciąż dyskutowanej książce22 za pomocą modeli teoriogrowych opisywał proces przejścia od dyktatury do demokracji; problematyka ta
później była również przedmiotem prac innych autorów23. Monika Nalepa24
w kategoriach teorii gier analizuje problem lustracji i „sprawiedliwości czasu
21

Wczesną historię adaptacji teorii gier w naukach politycznych przedstawia W. H. Riker, The
Entry of Game Theory into Political Science, [w:] Toward a History of Game Theory, E.R. Weintraub,
Durham–London 1992, s. 207–224. William Riker odegrał zasadniczą rolę w rozwoju „formalnej
teorii polityki”, zarówno jako badacz (najbardziej znany ze swych prac nad teorią koalicji), jak i jako
nauczyciel, wychowawca grona wpływowych amerykańskich politologów.
22
A. Przeworski, Democracy and the Market: Political and Economic Reforms in Eastern Europe
and Latin America, Cambridge 1991; zob. A. Przeworski, Błędy: Informacja a przejście do demokracji,
„Studia Socjologiczne” 1997, nr 2, s. 51–66.
23
J. M. Colomer, Strategic Transitions: Game Theory and Democratization, Brookfield 1995.
24
M. Nalepa, Skeletons in the Closet: Transitional Justice in Post-Communist Europe, Cambridge–
–New York 2010.
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przejścia” (transitional justice). Marek Kamiński25, wykorzystując modele gier
kooperacyjnych wskazał na czynniki, które umożliwiły prawicy skuteczną integrację przed wyborami w 1997 r., pomimo że nie udało się jej to cztery lata wcześniej;
w późniejszych pracach26 odwołując się do tych samych metod analizował problem
stabilności systemu partyjnego. Ordeshook, Rose i Niou27 analizują problem równowagi sił w stosunkach międzynarodowych, „testując” teoriogrowe modele na
relacjach między mocarstwami w Europie w okresie 1875–1914. Powell wykorzystywał teorię gier do badania skuteczności strategii nuklearnego odstraszania28.
Szereg prac wykorzystuje podejście teoriogrowe do analizowania funkcjonowania
parlamentów (lub szerzej – systemów konstytucyjnych) – w tym przypadku odwołanie się do teorii gier jest szczególnie korzystne, bo systemy konstytucyjne (szerzej)
czy regulaminy parlamentarne (węziej) determinują ścisłe reguły rozgrywania
gry29.
Z teorii gier wywodzi się szereg istotnych dla politologii koncepcji. Stricte teoriogrowy charakter ma teoria indeksów siły i wywodząca się z niej teoria gier
oceanicznych, pozwalająca, przy użyciu często bardzo zaawansowanego aparatu
matematycznego, na precyzyjne modelowanie politycznych zjawisk masowych30.
Teoria gier stanowi naturalne zaplecze dla teorii politycznych koalicji. Blisko
z teorią gier powiązana jest teoria wyboru społecznego – normatywna teoria
podejmowania decyzji społecznych, obejmująca także teorię głosowań i systemów
wyborczych; szereg twierdzeń tej teorii, jak np. twierdzenie Gibbarda-Satterthwaite’a o nieistnieniu metod głosowania odpornych na zachowania strategiczne31 ma

25

M. Kamiński, Strategiczne konsekwencje łączenia się i dzielenia: analiza konsolidacji polskiego
systemu partyjnego pomiędzy 1993 a 1997 rokiem, „Studia Socjologiczne” 1998, nr 3, s. 19–47.
26
M. Kamiński, Coalitional Stability of Multi-Party Systems: Evidence from Poland, „American
Journal of Political Science” 2001, nr 45, s. 294–312; M. Kamiński, A General Equilibrium Model of
Multi-Party Competition, „Social Choice and Welfare” 2006, nr 26(2), s. 336–361.
27
E. M. S. Niou, P. C. Ordeshook, G. F. Rose, The Balance of Power: Stability in International
Systems, Cambridge–New York 1989.
28
R. Powell, Nuclear Deterrence Theory: The Search for Credibility, Cambridge–New York 1990.
29
Przykładowo, przegląd prac odwołujących się do metod formalnych (w dużej mierze – teorii
gier) poświęconych Kongresowi USA można znaleźć w: C. Volden i A. Wiseman, Formal Approaches
to the Study of Congress, [w:] The Oxford Handbook of the American Congress, red. E. Schickler,
F.E. Lee, G. C. Edwards, Oxford 2011.
30
Zob. M. Jasiński, Decyzje w dużych grupach – gry oceaniczne w naukach społecznych, „Decyzje”
2009, nr 12, s. 25–52, gdzie za pomocą gry oceanicznej modelowana jest kampania przed prawyborami Demokratów w USA w 2008 r.
31
Por. J. Haman, op.cit., s. 114
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charakter w zasadzie teoriogrowy; to samo dotyczy twierdzeń „przestrzennej
teorii głosowania”, jak twierdzenia Blacka o medianowym wyborcy32, McKelveya
o chaosie33. Przestrzenna teoria głosowania, będąca jednym z istotnych obszarów
„formalnej teorii polityki” może być zresztą traktowana zarówno jako część teorii
wyboru społecznego, jak i teorii gier34. Teoriogrowy, ale jednocześnie mocno
osadzony w empirii, a także w teorii systemów politycznych charakter ma teoria
„graczy veto” G. Tsebelisa35 – żeby tylko rzucić kolejną garść przykładów.
Teoria gier jako narzędzie politologa to w pierwszym rzędzie język opisu zjawisk
politycznych. Nie jest to język łatwy i nie wszystko daje się dobrze w tym języku
wyrazić. Poprawnie użyty pozwala jednak osiągnąć niezwykłą precyzję, prowadzi
do skoncentrowania się na tym, co rzeczywiście w zjawisku najistotniejsze i, co
najważniejsze – pozwala nie tylko opisać co, ale także odpowiedzieć na zasadnicze
pytanie: dlaczego?

32

Ibidem, s. 206.
Ibidem, s. 219.
34
O przestrzennej teorii głosowania zob. G. Lissowski, Wprowadzenie do przestrzennej teorii
głosowania, „Studia Socjologiczne” 2003, nr 1, s. 9–37 (numer w całości poświęcony przestrzennej
teorii głosowania), a także przywoływane już: książkę Shepsle’a i Boncheka, artykuł Lalmana, Oppenheimera i Świstaka oraz podręcznik Ordeshooka.
35
G. Tsebelis, Veto players: How political institutions work, Princeton–New York 2002.
33
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Game Theory as a Tool of a Political Scientist

THE PAPER SHOWS the place of rational choice theory and game theory in the social
sciences, and especially political science. Game theory is a mathematical theory, but its use
belong to the realm of social sciences. The main limitation of the applicability of rational
choice, the assumption of individual rationality in political science is met satisfactorily.
Even simple models, like the prisoner’s dilemma, tragedy of the commons, chicken, game
of coordination, allow for an explanation of relevant social and political phenomena. The
game theory is derived, or has strong ties with her, a number of areas of contemporary
research in political science as theories of coalitions, veto players theory, social choice
theory. Game theory models allow for precise to describe political phenomena, but also to
build causal explanations.
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BADANIE ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY SYSTEMEM
WYBORCZYM A SYSTEMEM PARTYJNYM PRZY
WYKORZYSTANIU METODY INDEKSOWEJ.
Przypadek mieszanych systemów wyborczych
w Rosji i na Ukrainie oraz proporcjonalnej
reprezentacji w Polsce

SYSTEM WYBORCZY JEST jedną z trzech zmiennych niezależnych kształtujących
strukturę systemu partyjnego1. Na system partyjny składają się natomiast dwie
płaszczyzny międzypartyjnej rywalizacji: wyborcza i parlamentarna. Dla pierwszej
z nich kluczową jednostką konkurencyjnej przewagi są głosy wyborców. Dla
drugiej, mandaty kontrolowane przez frakcję danej partii w parlamencie. Pomiędzy tymi dwoma aspektami partyjnej rywalizacji znajduje się funkcjonalna
domena systemu wyborczego, którego istotą jest konwersja wyników wyborczych
w parlamentarny system partyjny. Przez kierunek i stopień w jakim prawo wyborcze modyfikuje wyborcze wyniki, system wyborczy będzie wpływać na strukturę
systemu partyjnego w parlamencie. W tym kontekście można wyróżnić dwa
rodzaje wpływu: „bliższy” (proximal impact), gdzie ten wywiera bezpośredni
nacisk na proces transformacji głosów na mandaty zaraz po zakończeniu pojedynczej elekcji oraz „dalszy” (distal impact), gdzie skutki oddziaływania systemu
wyborczego – zarówno dla systemu parlamentarnego, jak i dla niego samego –
następują w ciągu kilku elekcji i stanowią konsekwencję działania jego „bliższych”
efektów2 .

1

Obok struktury podziałów socjopolitycznych i obowiązującego w danym państwie modelu
kultury politycznej.
2
D. Rae, The Political Consequences of Electoral Laws, New Hale 1971, s. 63–64, 133–134.
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Alan Siaroff, w ślad za Dieterem Nohlenem3, opisuje sześć szczegółowych efektów generowanych przez system wyborczy w obrębie systemu partyjnego. Są to:
mechaniczna koncentracja systemu partyjnego, wykluczenie partii małych, wzmacnianie największych partii, wzmocnienie najsilniejszej partii, częstotliwość uzyskiwania większości parlamentarnych przez największą partię w parlamencie oraz
sprzyjanie „sztucznym”4 większościom parlamentarnym5. Co bardzo istotne
w kontekście badań porównawczych, te centralne właściwości każdego systemu
partyjnego z łatwością można poddać analizom ilościowym dzięki wykorzystaniu
metody indeksowej.

CZYM BADAĆ EFEKTY DZIAŁANIA SYSTEMÓW WYBORCZYCH?
By zbadać właściwości systemu partyjnego na arenie parlamentarnej możemy
wykorzystać do tego cały szereg prostych wskaźników opartych na bardzo łatwo
dostępnych, a jednocześnie pewnych danych, które co istotne nie wymagają wykonywania praktycznie żadnych skomplikowanych czynności o charakterze pomiarowym. Wśród tych wskaźników możemy wyróżnić: liczbę partii parlamentarnych,
odsetek mandatów partii posiadającej największą frakcję w parlamencie, odsetek
mandatów dwóch najsilniejszych partii w parlamencie, najmniejszą liczbę partii
niezbędną do uformowania większościowej koalicji w parlamencie (koalicji minimalnie zwycięskiej). Jednak one tylko opisują strukturę systemu partyjnego. Problemem jest natomiast uchwycenie empirycznej relacji pomiędzy nimi, czyli jakie
efekty system wyborczy generuje w obszarze partyjnej rywalizacji?6
Prezentując systemy partyjne często charakteryzujemy je przez pryzmat liczby
partii politycznych w nich funkcjonujących. Mówimy zatem o systemach dwupartyjnych, dwu-i-półpartyjnych czy wielopartyjnych. Tymczasem ilość partii politycznych jest jedną z najczęściej wykorzystywanych zmiennych w politycznych
analizach, kluczową dla badania systemu partyjnego. Oczywiście system partyjny
3

Zob. D. Nohlen, Prawo wyborcze i system partyjny. O teorii systemów wyborczych, Warszawa
2004, s. 124, 180.
4
Czyli takim, które nie wystąpiłyby, gdyby nie deformujące działanie reguł systemu wyborczego.
Z większością „sztuczną” mamy do czynienia wtedy, gdy jakaś partia polityczna posiada bezwzględną
większość mandatów w parlamencie, mimo że nie zdobyła takiej większości głosów.
5
A. Siaroff, Comparative European Party Systems. An Analysis of Parliamentry Elections since
1945, New York-London 2000, s. 89–90.
6
D. Rae, op.cit., s. 64.
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to coś więcej niż tylko suma tworzących go partii, jednak nie jest możliwe badanie
jego struktury bez wiedzy na temat tego ilu graczy znajduje się w jego obrębie7.
Należy jednak pamiętać, że nie każda partia w danym systemie ma takie same
znaczenie polityczne, a zidentyfikowanie struktury systemu partyjnego jedynie
w oparciu o ich nominalną liczbę jest błędem. Najpierw trzeba więc odpowiedzieć
na pytanie „jak liczyć partie polityczne”, by w ten sposób uchwycić liczbę partii
faktycznie decydujących o istocie konkretnego systemu partyjnego. Inaczej ujmując, trzeba poznać liczbę partii relewantnych8.
Do pomiaru liczby partii na poziomie parlamentarnym można wykorzystać trzy
indeksy: podmiotów, które zdobyły co najmniej 1 mandat w parlamencie (N0), siły
partii o największej liczbie mandatów w parlamencie (N∞) oraz efektywnej liczby
partii (Ns)9. Pierwszy ze wskaźników jest najprostszym do skalkulowania i intuicyjnie oczywistym. Zaproponował go klasyk w obszarze badań porównawczych
systemów wyborczych Douglas Rae jeszcze pod koniec lat 60. minionego wieku10.
N0 = liczba podmiotów (partii politycznych) dysponujących co najmniej 1 mandatem
w parlamencie.

N0 daje nam informację o największej możliwej liczbie partii tworzących strukturę systemu partyjnego w badanym organie przedstawicielskim. Załóżmy, że
w hipotetycznym parlamencie rozkład mandatów wygląda następująco: 48%, 25%,
13%, 9%, 4%, 1%. Przy takim składzie parlamentu N0 = 6, co sugeruje układ sześciopartyjny. Jednak już na pierwszy rzut oka widać, że nie wszystkie partie w tym
przypadku są partiami dla tego systemu znaczącymi. W naszych obliczeniach
powinniśmy bowiem uwzględnić rozmiar tych właśnie partii, przede wszystkim
zaś ugrupowania zwycięskiego. W tym celu odsetek mandatów partii o największej
frakcji parlamentarnej (S1) poddamy inwersji według poniżej podanego wzoru. Im
niższy indeks inwersji tym większą siłą w parlamencie dysponuje zwycięskie
7

R. Taagepera, Predicting Party Sizes. The Logic of Simple Electoral Systems. Oxford 2007,
s. 47–48.
8
G. Sartori, Comparative Constitutional Engineering: An Inquiry into Structures, Incentives, and
Outcomes, New York 1997, s. 32–33.
9
Pisząc w tym przypadku o liczbie partii politycznych mam na myśli nie tylko partie polityczne
sensu stricto, ale również wszystkie inne podmioty polityczne, które wg definicji prawnej nie muszą
być partiami politycznymi, ale wprowadziły do parlamentu swoich przedstawicieli. Oczywiście
w warunkach współczesnych demokracji w przytłaczającej większości będą to jednak partie
polityczne.
10
Zob. D. Rae, op.cit., s. 64.
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ugrupowanie. W naszym przykładzie S1 = 0,48, co daje N∞ = 1/0,48 = 2,08, a to
sugeruje układ dwupartyjny.
N∞ =

1
s1

Zestawiając wyniki uzyskane dzięki wykorzystaniu tych dwóch wskaźników
możemy się pokusić o pewną refleksję. Tak jak N0 zdecydowanie przeszacował liczbę
partii relewantnych, tak N∞ ją zaniżył11. Z drugiej strony, obydwa indeksy zarysowały
obszar w jakim będziemy się poruszać by znaleźć ich właściwą liczbę. W naszym
przykładzie wartość ta będzie się sytuowała w przedziale od 2 do 6 partii.
Interesują nas więc nie wszystkie partie obecne w parlamencie, ale tylko te które
są na tym poziomie efektywne, czyli wywierają realny wpływ na system w jakim
funkcjonują. Potrzebujemy zatem wskaźnika uwzględniającego ich rozmiar, czyli
wielkość wynikającą z kontrolowanej liczby mandatów w danym parlamencie.
Efektywna liczba partii12 to hipotetyczna liczba partii o równej sile, a więc takich
które razem wzięte wywierałyby dokładnie taki sam efekt na stopień fragmentacji
systemu partyjnego, jak aktualnie obecne w systemie partie o nierównym rozmiarze.
Liczbę tę można skalkulować posługując się poniższym wzorem, gdzie Si oznacza
wielkość frakcji poszczególnych partii w parlamencie wyrażoną w postaci ich
odsetka13:
Ns =

1
Σ si2

Wykorzystując zaproponowane wcześniej wartości możemy ustalić efektywną
liczbę partii w hipotetycznie rozważanym systemie partyjnym Ns = 1/(0,482 + 0,252
+ 0,132 + 0,092 + 0,042 + 0,012) = 1/0,3196 = 3,13. Wyniki pomiaru sugerują, że
pod pewnymi względami ten system partyjny zachowuje się tak jakby tworzyły go
trzy partie o równej sobie sile, plus czwarta dużo mniejsza. Nie oznacza to bynajmniej, że pod każdym względem system ten zachowuje się jakby istniały w nim
tylko cztery partie. Zależność ta jest oczywiście bardziej subtelna14. Indeks efek11

R. Taagapera, op.cit., s. 48.
Wskaźnik ten został zaproponowany przez Marrku Laakso i Reina Taagepera w 1979 r. Zob.
M. Laakso, R. Taagepera, Effective” Number of Parties: A Measure with Application to West Europe,
„Comparative Political Studies” 1979, vol. 12, nr 1.
13
Ibidem, s. 3–4.
14
R. Taagapera, op.cit., s. 49.
12
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tywnej liczby partii jest w stanie wskazać liczbę partii ważnych w systemie bazując
wyłącznie na łatwych do ustalenia, minimalnych danych ilościowych. Jest on
również w większości przypadków zdolny do oszacowania tej liczby tak dokładnie,
jak tylko pojedynczy indeks bazujący na wielkości frakcji parlamentarnej jest
w stanie to zrobić15. Nie wymaga przy tym, co jest jego ogromną zaletą, żadnej
szczegółowej wiedzy na temat danego systemu partyjnego16. Konceptualnie efektywna liczba partii jest po prostu liczbą partii politycznie istotnych, czy też bardziej
wprost, „politycznie realnych” w obrębie systemów partyjnych składających się
z partii o zróżnicowanym rozmiarze. W badaniach porównawczych musimy umieć
rozróżnić czteropartyjną konstelację składającą się z podmiotów o wielkościach
frakcji parlamentarnych 52%, 45%, 2%, 1% jako „efektywnie” dwupartyjną (Ns =
2,11) od czteropartyjnej konstelacji 40%, 25%, 20%, 15%, która efektywnie jest
przypadkiem wielopartyjności, a ściśle rzecz biorąc niepełnej czteropartyjności
(Ns = 3,51)17.
Gdy siła polityczna poszczególnych partii jest bardzo zbliżona, to efektywna
liczba partii zazwyczaj równa się liczbie partii w parlamencie (np. gdy istnieją trzy
partie o zbliżonym rozmiarze to Ns = 3,0). Jednak w chwili, kiedy pojawia się
dysproporcja w sile politycznej któregoś z ugrupowań, to indeks przybiera wartość
niższą niż faktyczna liczba partii. Wielkość frakcji parlamentarnych pięciu partii
45%, 20%, 15%, 10%, 10% da nam wartość miernika równą 3,5. Z tego też powodu
najbardziej właściwym rozwiązaniem w przypadku stosowania indeksu efektywnej
liczby partii jest skorelowanie go z faktyczną liczbą partii funkcjonującą w parla15
Należy w tym miejscu podkreślić, że indeks efektywnej liczby partii jest obarczony obciążeniami, które w pewnych sytuacjach mogą powodować zniekształcenia pomiaru. Z tego powodu
w literaturze przedmiotu od dawna trwa dyskusja na temat jego zastąpienia innymi miernikami.
Szerzej na ten temat zob. przede wszystkim: R. Taagepera, Supplementing the Effective Number of
Parties, „Electoral Studies” 1999, vol. 18, nr 4; P. Dunleavy, F. Bouçek, Constructing the Number of
Parties, „Party Politics” 2003, vol. 9, nr 3; P. Dumont, J.-F. Caulier, The Effective Number of Relevant
Parties: How Voting Power Improves Laakso-Taagepera’s index; http://centres.fusl.ac.be/CEREC/
document/people/caulier/enrp.pdf; odczyt z dn. 24.06.2012; R. Taggepera, Predicting…, s. 57–59,
63–64; R. Kline, How We Count Counts: The Empirical Effects of Using Coalitional Potential to Measure the Effective Number of Parties, „Electoral Studies” 2009, vol. 28, nr 2; G.V. Golosov, The Effective
Number of Parties. A New Approach, „Party Politics” 2010, vol. 16, nr 2; B. Michalak, The Usefulness
of the Index Method for the Analysis of the Relevance of Political Parties, „Atheaneum. Polish Political
Science Studies” 2011, nr 29; B. Grofman, R. Kline, How Many Political Parties are There, Really?
A New Measure of the Ideologically Cognizable Number of Parties/Party Groupings, „Party Politics”
2011, vol. 18, nr 4.
16
R. Taagepera, Supplementing…, s. 498.
17
G.V. Golosov, op.cit., s. 171.
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mencie N0. Jeżeli wartość obydwu wskaźników różni się w odniesieniu do liczb
całkowitych, mamy wtedy do czynienia z systemem, w którym określona partia
lub partie notują lepsze rezultaty wyborcze od pozostałych, czyli są silniejsze
politycznie18.
Kolejną ważną i bezpośrednio obserwowalną konsekwencją działania systemu
wyborczego jest stopień w jakim redukuje on liczbę partii na poziomie parlamentarnym. Giovanni Sartori twierdzi wprost: „system wyborczy kontroluje
liczbę partii”19. Ten wpływ systemu wyborczego na ilość partii politycznych
nazywany jest efektem redukcyjnym, przy czym może on się różnić ze względu
na swoje natężenie. System wyborczy albo redukuje liczbę partii, albo będzie
nieefektywny. Nie jest ani możliwe technicznie, ani pożądane politycznie, by
absolutnie wszystkie partie polityczne działające w danym kraju miały swoją
reprezentację na forum parlamentu. Jedną z podstawowych funkcji wyborów
jest bowiem selekcja. Nie może być zatem mowy o żadnym zjawisku multiplikacji partii za pośrednictwem systemu wyborczego20. Oznacza to, że wszystkie
systemy wyborcze mają redukcyjny wpływ na liczbę partii politycznych obecnych na arenie parlamentarnej w porównaniu do areny wyborczej. Zwiększenie
liczby partii w parlamencie charakteryzujące rzekomo systemy proporcjonalne
jest swego rodzaju „złudzeniem”, które powstaje kiedy porównujemy efekty ich
działania do systemów większościowych21. Bez względu na rodzaj zastosowanej
formuły wyborczej, liczba partii reprezentowanych w parlamencie jest z reguły
niższa niż partii startujących w wyborach. Im mniejsza redukcja partii na
poziomie parlamentarnym, tym większa fragmentacja systemu partyjnego i na
odwrót.
Porównując ze sobą takie wartości jak liczba partii biorących udział w wyborach z liczbą partii, które znalazły się w parlamencie, uzyskujemy prostą informację na temat stopnia ich redukcji. Nie jest to jednak wiedza, która pozwalałaby nam
precyzyjnie określić siłę działania tego efektu. Jak już wiemy, kluczowe znaczenie
dla systemu partyjnego ma bowiem nie liczba wszystkich obecnych w nim partii,
ale tylko tych efektywnych. Dlatego poziom redukcji systemów wyborczych
powinniśmy badać tylko w odniesieniu do nich. Z pomocą raz jeszcze przychodzi
więc indeks efektywnej liczby partii, którym z powodzeniem możemy się posłużyć
18
19
20
21

B. Michalak, Partie polityczne i systemy partyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2010, s. 139–140.
G. Sartori, The Party-Effects of Electoral Systems, „Israel Affairs” 1999, vol. 6, nr 2, s. 24.
Idem, Comparative…, s. 32.
D. Nohlen, op.cit., s. 124.
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zarówno w odniesieniu do wyborczego, jak i parlamentarnego poziomu funkcjonowania systemu partyjnego22. Konfrontując ze sobą wskazania obydwu indeksów
jesteśmy w stanie precyzyjnie zmierzyć redukcyjną siłę oddziaływania systemu
wyborczego na system partyjny. Wskaźnik na względną redukcję liczby partii
zaproponowali R. Taagepera i M. Shugart23. W polskiej literaturze przedmiotu
indeks ten funkcjonuje pod nieco inną nazwą jako wskaźnik redukcji efektywnej
liczby partii politycznych24.
Wr =

Nv − Ns
x100
Nv

ZASTOSOWANIE METODY INDEKSOWEJ
W KONKRETNYCH BADANIACH
By lepiej zrozumieć możliwości, jakie daje nam metoda indeksowa, rozważmy
dwa przykładowe badania.

Przykład nr 1
Załóżmy, że interesuje nas relacja pomiędzy mieszanym systemem wyborczym25
a stopniem koncentracji systemu partyjnego. Koncentracja jest zjawiskiem odwrotnym do fragmentacji (rozdrobnienia) systemu partyjnego. Systemy wyborcze
poprzez swoje szczegółowe rozwiązania techniczne mogą przyczyniać się do
koncentracji systemów partyjnych na poziomie parlamentarnym. Zgodnie z twier22

Efektywną liczbę partii wyborczych (Nv) obliczamy w ten sam sposób jak efektywną liczbę
partii parlamentarnych, z tym że zamiast odsetka mandatów (Si) podajemy odsetek głosów zdobytych
przez kolejne partie polityczne startujące w wyborach (Sv).
23
Zob. R. Taagepera, S.M. Shugart, Seats and Votes. The Effects and Determinants of Electoral
Systems, New Haven& London 1989, s. 273.
24
Por. Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza, (red.) A. Antoszewski, R. Herbut,
Wrocław 1997, s. 243.
25
Mieszany systemem wyborczy to taki, który w procesie transformacji głosów w mandaty wykorzystuje więcej niż jedną formułę wyborczą, przy czym jedna z nich jest proporcjonalna, a druga
większościowa lub semi-proporcjonalna pod warunkiem, że umożliwia głosowania na indywidualnych kandydatów. F. Ferrara, E.S. Herron, M. Nishikawa, Mixed Electoral Systems: Contamination and
Its Consequences, New York 2005, s. 17.
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dzeniami Maurice Duvergera26, systemy większościowe sprzyjają dwupartyjności
(koncentrują system partyjny), a proporcjonalne wielopartyjności (nie przeciwdziałają fragmentacji systemu partyjnego). Interesujące w tym kontekście jest
zachowanie mieszanych systemów wyborczych zbudowanych w oparciu o połączenie obydwu klasycznych, a przeciwnych sobie formuł wyborczych.
Do badania wybierzemy państwa stosujące ten sam typ mieszanego systemu
wyborczego. Musimy tak dostosować naszą próbę by zminimalizować potencjalne
zakłócenia dla uzyskiwanych wyników wytwarzanych przez wpływ innych czynników. Takimi zmiennymi interweniującymi mogą być stopień ustrukturyzowania
systemu partyjnego (a więc m.in. czy partie polityczne są stabilnym składnikiem
systemu politycznego, czy ich liczba i relacje między nimi zachodzące są względnie
stałe), okres historyczny kiedy wykorzystywano ordynację mieszaną, długość jej
stosowania, wreszcie last but no least kultura polityczna danego kraju. Z tego
powodu do analizy wybierzemy państwa które:
1. mieszany system wyborczy przyjęły i odstąpiły od niego mniej więcej w tym
samym czasie;
2. w momencie jego wprowadzenie ich systemy partyjne były w stadium tworzenia;
3. zmiana reguł wyborczych poprzedzona była ostrym kryzysem ustrojowym;
4. jednym z głównych założeń, jakie legły u podłoża decyzji o ich wprowadzeniu
była chęć decydentów politycznych do wytworzenia impulsu sprzyjającego
konsolidacji systemów partyjnych tych państw;
5. charakteryzowały się tym samym typem kultury politycznej i identycznym
kontekstem historycznym.
Warunki takie wystąpiły w Rosji i na Ukrainie w latach 90. minionego wieku27.

26

Duverger zaobserwował, że w tych państwach, gdzie wybory odbywają się według formuły
większości względnej, system partyjny przybiera kształt rywalizacji dwupartyjnej. Z kolei system
większości bezwzględnej oraz reprezentacja proporcjonalna sprzyjają systemowi wielopartyjnemu.
Zob. M. Duverger, Political Parties. Their Organization and Activity in the Modern State, London
1967, s. 216–255.
27
Rezultaty tego badania zostały dokładnie omówione w odniesieniu do Rosji w: B. Michalak,
Mieszane systemy wyborcze na przykładzie Włoch i Rosji. Ordynacja doskonała czy niespełnione nadzieje?, „Studia BAS” 2011, nr 3, s. 51–71.
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Tabela 1. Założenia badania dotyczącego koncentracji systemu partyjnego
w obrębie mieszanych systemów wyborczych
Problem badawczy: Badanie wpływu mieszanych systemów wyborczych na stopień koncentracji
systemu partyjnego.
Cele poznawcze badania:
1. Zidentyﬁkowanie poziomu koncentracji systemu partyjnego wytworzonego przez funkcjonowanie poszczególnych komponentów (segmentu większościowego i proporcjonalnego) mieszanego
systemu wyborczego.
2. Porównanie koncentracji generowanej przez poszczególne komponenty systemu mieszanego
w różnych państwach stosujących ten sam typ systemu mieszanego.
3. Porównanie uzyskanych wyników do średnich wartości koncentracji rejestrowanych w państwach stosujących klasyczny system większościowy lub proporcjonalny.
Konceptualizacja:
Koncentracja systemu partyjnego oznacza mniej partii politycznych na poziomie parlamentarnym
oraz skumulowanie większości mandatów w obrębie 1–2 największych ugrupowań oraz brak partii
dysponujących bardzo małą liczbą mandatów.
Hipotezy badawcze:
1. Poziom koncentracji systemu partyjnego w segmencie większościowym będzie wyższy niż
w segmencie proporcjonalnym.
2. Koncentracja systemów partyjnych w państwach stosujących mieszane systemy wyborcze będzie
mniejsza niż w państwach stosujących „czysty” system większościowy i wyższa w porównaniu
do systemów proporcjonalnych.
Operacjonalizacja:
Większa koncentracja systemu partyjnego to:
1. mniejsza liczba partii w parlamencie;
2. więcej mandatów w posiadaniu najsilniejszej partii w parlamencie;
3. wszystkie partie dysponują frakcją parlamentarną większą niż 5% ogółu miejsc w parlamencie.
Wskaźniki:
Następujące wskaźniki pozwolą na zidentyﬁkowanie poszczególnych symptomów koncentracji
systemu partyjnego:
1. Liczba partii obecnych w parlamencie (N0) oraz indeks efektywnej liczby partii parlamentarnych
(Ns).
2. Siła partii o największej liczbie mandatów w parlamencie (N∞).
3. Liczba podmiotów, które w danym (sub)systemie zdobyły więcej niż 5% ogólnej liczby mandatów
(N0>5).
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Metoda: Analiza indeksowa.
Okres badania: Wszystkie elekcje przeprowadzone w czasie obowiązywania mieszanego systemu
wyborczego.
Uzasadnienie wyboru okresu badania: Okres badania obejmuje wszystkie elekcje przeprowadzone pod rządami ordynacji mieszanych.
Próba: Rosja, Ukraina.
Uzasadnienie wyboru próby badawczej: Porównywane są państwa, które wprowadziły ten
sam typ systemu mieszanego (paralelny) charakteryzujący się identycznymi rozwiązaniami technicznymi w zakresie zastosowanych formuł wyborczych, liczby obsadzanych mandatów, proporcji
mandatów pomiędzy obydwoma subsystemami, struktury okręgów wyborczych, struktury głosu.
Jednostka analizy: Wyniki poszczególnych elekcji w rozbiciu na obydwa subsystemy.

Tabela 2. Wyniki badania dotyczącego koncentracji systemu partyjnego
w obrębie mieszanych systemów wyborczych
Wskaźnik
N0

1 elekcja
1993
153

2 elekcja
1995
93

3 elekcja
1999
113

4 elekcja
2003
75

Ns
N∞
N0>5
N0

37,2
7,5
1
8

11,59
3,88
1
4

14,3
4,7
2
6

4,42
2,13
1
8

Dla całego systemu

Ns
N∞
N0>5
N0
Ns
N∞
N>5

Ukraina
segment
większościowy

3,31
2,27
4
93
6,14
2,87
4
2002
101

4,57
3,36
4
114
7,96
3,9
4
-

2,79
1,87
4
76
3,6
1,99
4
-

N0

8,22
3,81
3
153
14,25
6,6
6
1998
130

Ns
N∞
N0>5

24,91
6,08
1

8,12
3,41
2

Rosja
segment
większościowy

segment
proporcjonalny
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segment
proporcjonalny

Dla całego systemu

Wskaźnik
N0

1 elekcja
8

2 elekcja
6

Ns
N∞
N0>5
N0
Ns
N∞
N0>5

4,95
2,68
3
130
9,92
3,72
5

4,67
3,21
3
102
7,10
4,05
4

3 elekcja

4 elekcja

Źródło: M. Gallagher, www.tcd.ie/Political_Science/staff/michael_gallagher/ElSystems/index.php,
odczyt z dn. 23.06.2012 oraz obliczenia własne na podstawie danych zawartych w: D. Nohlen,
op.cit., 363–367; S. White, Russia: The Authoritarian Adaptation of an Electoral System, [w:] The Politics
of Electoral Systems, (red.) M. Gallagher, P. Mitchell, Oxford–New York 2005, s. 315; http://en.wikipedia.org/wiki/Ukrainian_parliamentary_election,_1998, odczyt z dn. 24.06.2012; http://en.wikipedia.org/wiki/Ukrainian_parliamentary_election,_2002, odczyt z dn. 24.06.2012.

Na podstawie danych uzyskanych dzięki wykorzystaniu opisanych wyżej wskaźników (indeksów) możemy zauważyć, że:
1. W obydwu państwach liczba podmiotów, które uzyskały reprezentację parlamentarną (N0) była wielokrotnie wyższa dla segmentu większościowego niż
dla proporcjonalnego. Największe różnice pojawiły się podczas pierwszej
elekcji przeprowadzonej zgodnie z regułami nowo przyjętego systemu mieszanego. W Rosji segment większościowy „wprowadził” do parlamentu
dziewiętnaście razy więcej podmiotów politycznych niż segment proporcjonalny, a na Ukrainie ponad szesnaście razy więcej28. Tendencja ta została
utrzymana podczas kolejnych wyborów, przy czym rozpiętość pomiędzy
obydwoma segmentami w kolejnych elekcjach ulegała powolnej redukcji.
2. W obydwu państwach efektywna liczba partii (Ns) była znacząco wyższa
w segmencie większościowym niż proporcjonalnym.
3. W obydwu państwach efektywna liczba partii (Ns) w obu segmentach ulegała
systematycznemu zmniejszaniu z elekcji na elekcję (z wyjątkiem elekcji
rosyjskiej w 1999 r.).
4. Inwersja frakcji partii o największej liczbie mandatów w parlamencie (N∞)
była zawsze wyższa w segmencie większościowym w porównaniu do propor-

28

Przede wszystkim ze wzlędu na sukcesy wielu kandydatów niezależnych. Zob. W. Sokół, Geneza
i ewolucja systemów wyborczych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Lublin 2007, s. 579.
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cjonalnego. W badanych państwach ulegała ona w kolejnych wyborach
redukcji w każdym segmencie (z wyjątkiem elekcji rosyjskiej w 1999 r.).
5. W obydwu państwach liczba podmiotów, które zdobyły w danym (sub)systemie więcej niż 5% ogólnej liczby mandatów obsadzanych w wyborach
(N0>5) była wyższa w segmencie proporcjonalnym.
6. Średnia liczba partii parlamentarnych (N0) w Rosji i na Ukrainie dla segmentu
większościowego i całego systemu wyborczego była dużo wyższa niż średnia
dla państw stosujących zarówno system większościowy, proporcjonalny, jak
również innych państw z systemem mieszanym. Średnia dla segmentów
proporcjonalnych obydwu państw mieściła się pomiędzy średnią systemów
większościowych i proporcjonalnych29.
7. Średnia efektywna liczba partii (Ns) na poziomie całego systemu wyborczego
(ale również jego podsystemów) plasowała się dużo powyżej średnich wartości odnotowanych dla państw stosujących zarówno system większościowy
(zgodnie z przewidywaniami początkowymi), proporcjonalny (niezgodnie
z przewidywaniami), jak również pozostałych systemów mieszanych30.
Analizując te wyniki możemy dojść do następujących wniosków:
1. W interesujących nas państwach fragmentacja systemu partyjnego była dużo
większa niż w systemach większościowych. Segment proporcjonalny okazał
się przy tym, paradoksalnie, komponentem koncentrującym system partyjny.
Mniej partii politycznych dostawało się do parlamentu przy pomocy tego
subsystemu. Oznacza to, że najsilniejsze ugrupowania zdobywały tutaj więcej
mandatów niż w części większościowej, co w odniesieniu do zwycięskich
ugrupowań bezpośrednio potwierdza wskaźnik N∞.
2. I w Rosji i na Ukrainie system wyborczy nie przyczynił się do koncentracji
systemu partyjnego tak jak planowali jego architekci, a jego komponent
większościowy wręcz sprzyjał partyjnej fragmentacji.
3. W obydwu państwach z elekcji na elekcję, mimo ogólnej bardzo wysokiego
rozdrobnienia systemów partyjnych, następowała powolna ich konsolidacja.
4. Wyniki badań sfalsyfikowały obydwie hipotezy, co oznacza, że oczekiwania
względem systemów mieszanych formułowane na podstawie twierdzeń

29

Porównania wartości średnich dokonuje na podstawie danych opublikowanych w: P. Norris,
Electoral Engineering: Voting Rules and Political Behavior, Cambridge 2004, s. 85.
30
Ibidem, s. 87.
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Duvergera (przynajmniej w odniesieniu do Rosji i Ukrainy) nie sprawdziły
się, a nawet zadziałały przeciwnie do przypuszczeń31.

Przykład nr 2
Załóżmy, że interesuje nas stopień, w jakim system wyborczy danego państwa
redukuję liczbę partii parlamentarnych na przestrzeni kolejnych elekcji. Jak już
zostało napisane, systemy wyborcze nie przenoszą w prosty sposób rozkładu preferencji politycznych wśród elektoratu na podział miejsc w parlamencie pomiędzy
partie polityczne. Transformacja głosów na mandaty, jakiej dokonuje system
wyborczy powoduje nie tylko zniekształcenie wyniku głosowania (dysproporcjonalność systemu wyborczego), ale również pociąga za sobą działanie redukcyjne
(zmniejsza liczbę partii politycznych). Na poziomie parlamentarnym partii politycznych jest mniej niż na poziomie wyborczym. W zależności od szczegółowych
rozwiązań technicznych danego systemu wyborczego, przede wszystkim zaś
rodzaju formuły wyborczej, metody podziału głosów na mandaty, poziomów
dystrybucji mandatów, obecności klauzul zaporowych oraz wielkości okręgów
wyborczych, siła redukcji może się zmieniać. Wybierając do porównania państwo,
w którym modyfikacji ulegały takie właśnie parametry, możemy zaobserwować
w jakim zakresie zmiana określonego elementu systemu wyborczego przekładała
się na stopień jego możliwości redukcyjnych. Określone powyżej założenia spełnia
Polski system wyborczy do Sejmu RP.
Tabela 3. Założenia badania dotyczącego redukcyjnych właściwości
systemu wyborczego
Problem badawczy: Badanie efektu redukcyjnego polskiego systemu wyborczego w wyborach do
Sejmu RP.
Cele poznawcze badania:
1. Pomiar redukcji efektywnej liczby partii na przestrzeni kolejnych elekcji.
2. Porównanie wielkości siły redukcyjnej systemu wyborczego w zależności od zmiany jego
parametrów.
31

Osobnym problemem wymagającym odrębnych badań, przy wykorzystaniu jednak innych metod
niż tu omawiane, jest to na ile systemy wyborcze były i są dominującymi w hierarchii czynników determinujących kształt systemów partyjnych tych państw. Szerzej na temat uwarunkowań i konsekwencji
reform wyborczych na Ukrainie i w Rosji zob. W. Sokół, op.cit. s. 482–517, 548–587.
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Konceptualizacja: Zjawisko redukcji liczby partii politycznych oznacza, że system wyborczy powoduje zmniejszenie (zredukowanie) liczby podmiotów politycznych uzyskujących reprezentację
w parlamencie (partii politycznych) w stosunku do liczby podmiotów zabiegających o tę reprezentację (startujących w wyborach).
Hipotezy badawcze:
1. System wyborczy zawsze wpływa redukująco na system partyjny.
2. Obecność w systemie wyborczym elementów wpływających deformująco na wyniki wyborów
zwiększa siłę redukcyjną takiego systemu.
Operacjonalizacja:
Większy efekt redukcyjny systemu wyborczego oznacza mniejszą liczbę partii politycznych
w parlamencie.
Wskaźniki:
1.
2.
3.
4.

Liczba partii obecnych w parlamencie (N0).
Indeks efektywnej liczby partii wyborczych (Nv).
Indeks efektywnej liczby partii parlamentarnych (Ns).
Wskaźnik redukcji efektywnej liczby partii politycznych (Wr).

Metoda: Metoda indeksowa.
Okres badania: Wszystkie wybory do Sejmu RP przeprowadzone po 1989 r.
Jednostka analizy: Wyniki poszczególnych elekcji.

Tabela 4. Wyniki badania dotyczącego redukcyjnych właściwości
systemu wyborczego
Elekcja
Metoda podziału
mandatów
Liczba mandatów
rozdzielana na
poszczególnych
poziomach
dystrybucji
Klauzula
zaporowa

1991

1993

1997

Hare-Niemeyer/
d’Hondd’HondSt. Laguë t/d’Hondt t/d’Hondt
(1,4)

2001

2005

2007

2011

St. Laguë
(1,4)

d’Hondt

d’Hondt

d’Hondt

391/69*

391/69*

391/69*

460

460

460

460

-/5%

5%/7%

5%/7%

5%

5%

5%

5%
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Elekcja
Średnia
wielkość okręgu
wyborczego

1991

1993

1997

2001

2005

2007

2011

10,6/69

7,5/69

7,5/69

11,2

11,2

11,2

11,2

N0

29

7

6

8

7

5

6

Nv

13,86

9,80

4,59

4,50

5,86

3,32

3,74

Ns

10,45

3,88

2,95

3,60

4,63

2,82

3,00

Wr

24,60

60,41

35,73

20,00

20,99

15,06

19,79

* – liczba mandatów obsadzanych z tzw. list krajowych
Źródło: R. Alberski, Ewolucja systemu wyborczego w Polsce, [w:] Transformacja w Polsce i na Ukrainie,
red. A. Antoszewski, A. Kolodia, K. Kowalczyk, Wrocław 2010, s. 147, 151–152 oraz obliczenie własne
na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej.

Analiza uzyskanych wyników prowadzi do następujących wniosków:
1. Pozytywnie zweryfikowana została hipoteza nr 1. Bez względu na szczegółowe rozwiązania techniczne i czas przeprowadzania elekcji, wystąpiło zjawisko redukcji efektywnej liczby partii politycznych.
2. Najwyższy współczynnik redukcji wystąpił w 1993 r. po zasadniczej zmianie
ordynacji wyborczej polegającej na wprowadzeniu metody d’Hondta dla
podziału głosów w mandaty, ustanowienia klauzuli zaporowej dla pierwszego
poziomu dystrybucji mandatów z list okręgowych oraz zmniejszeniu średniej
wielkości okręgów wyborczych. Wszystkie te zmiany miały na celu ograniczenie proporcjonalności systemu wyborczego do Sejmu by przeciwdziałąćfragmentacji systemu partyjnego. Cel ten został osiągnięty. Efektywna liczba
partii parlamentarnych spadła z niecałych 10,5 do prawie 4, a wskaźnik
redukcji efektywnej liczby partii przekroczył 60.
3. Te same rozwiązania techniczne systemu wyborczego w kolejnej elekcji nie
przyniosły już tak znaczącej redukcji partii politycznych, choć nadal była ona
wyższa niż dla wyborów z 1991 r. Prowadzi to do wniosku, że siła efektu
redukcyjnego zależy nie tylko od parametrów systemu wyborczego, ale
również od zachowań uczestników rywalizacji wyborczej. Tezę tę potwierdzają także dane uzyskane z elekcji za lata 2005–2011, gdzie system wyborczy
pozostał bez zmian, a mimo to poziom redukcji podlegał wahaniom.
4. Wyniki badań nie potwierdziły uniwersalności hipotezy nr 2. Co prawda
wprowadzenie do systemu wyborczego elementów ograniczających proporcjonalność przekłada się na wzrost siły efektu redukcyjnego (świadczą o tym
rezultaty elekcji z 1993 i 2005 r.), jednak jego największy wpływ wystąpił

Badanie zależności pomiędzy systemem wyborczym…

109

w momencie zasadniczej zmiany systemu wyborczego. W późniejszym
czasie siła jego działania ulega pomniejszeniu nawet w porównaniu do rozwiązań mniej deformujących (por. dane z elekcji 2005–2011 z danymi
z elekcji 1991 i 2001). Wydaje się więc, że teza o tym, że uczestnicy rywalizacji politycznej „uczą się” reguł nowego systemu wyborczego i stopniowo
adaptują do nowej sytuacji zyskuje dodatkowe potwierdzenie. Oznacza to, że
partie polityczne szacują swoje możliwości wyborcze i kiedy nie widzą szansy
na sukces, same wycofują się z rywalizacji o mandaty. W ten sposób zmniejsza się nie tyle siła redukcyjna danego systemu, ile przenosi na inny poziom.
System wyborczy nie redukuje już tak bardzo partii politycznych „mechanicznie”, co bezpośrednio rejestrują omawiane tutaj indeksy, ale raczej „psychologicznie” wskutek samoistnego zmniejszenia liczby podmiotów startujących w wyborach w obawie przed spodziewaną porażką spowodowaną
redukcyjnymi możliwościami tego systemu.

PODSUMOWANIE
Przy pomocy zaprezentowanych powyżej wskaźników możemy zbadać relację
pomiędzy kształtem systemu wyborczego i strukturą systemu partyjnego w danym
państwie, a następnie dokonać porównania uzyskanych wyników z danymi zarejestrowanymi dla innych jednostek. W tym miejscu należy podkreślić, że zaprezentowane tutaj indeksy nie są bynajmniej jedynymi służącymi do badania relacji
pomiędzy systemem wyborczym a systemem partyjnym32. Wśród innych, coraz
częściej stosowanych wskaźników o dużych walorach eksplanacyjnych należy
wskazać przede wszystkim indeks proporcji mandatów najsilniejszej partii (pod
względem liczby głosów lub mandatów) do drugiej z kolei oraz drugiej do trzeciej33.
Im wartości te bliższe są jedności, tym różnice pomiędzy danymi partiami są mniej
wyraźne. W systemach o wysokim stopniu koncentracji różnice pomiędzy ugrupowaniem pierwszym a drugim są zwykle niewielkie, w przeciwieństwie do tych
jakie występują pomiędzy ugrupowaniem drugim a trzecim. Zaletą metody
indeksowej jest to, że spośród szerokiego spektrum wskaźników kalkulowanych

32

Rudymentarny przegląd większości tych indeksów znaleźć można w: A. Siaroff, op.cit.,
s. 27–33.
33
Indeksy te zaproponował A. Siaroff. Zob. ibidem, s. 32.
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w oparciu o takie same dane wejściowe, badacz jest w stanie wybrać te, które najlepiej uwypuklą interesujące go zjawiska.
Metodą indeksową możemy przeprowadzać porównania zarówno pomiędzy
wieloma systemami, jak i w obrębie tylko jednego z nich, poddanego badaniu na
przestrzeni pewnego czasu. W ten sposób możemy obserwować jak różne rozwiązania techniczne z obszaru prawa wyborczego zmieniają system partyjny. Wniosek
taki można sformułować oczywiście przy założeniu, że nie występują inne czynniki
(np. typ kultury politycznej) mogące mieć wpływ na system partyjny, są one obecne
we wszystkich badanych systemach w ten sam sposób albo potrafimy dokładnie
określić siłę wpływu tych czynników. Dobierając do analizy systemy wyborcze
różniące się tylko wybranym parametrem jak np. formuła wyborcza, wielkość
okręgów wyborczych, metoda podziału głosów na mandaty, klauzula zaporowa,
metoda głosowania itd., przy identycznych pozostałych zmiennych, możemy
zbadać czy i w jaki sposób różniący się element wpływa na systemy partyjne
interesujących nas państw. Jeśli zaś wpływ tego parametru jest taki sam we wszystkich państwach, w których systemy wyborcze wyposażone są w dokładnie tą samą
wersję owego parametru, to możemy sformułować uniwersalne twierdzenie
o wpływie takiego elementu systemu wyborczego na system partyjny. Z drugiej
strony, jeśli do porównania wybierzemy systemy wyborcze o dokładnie takich
samych rozwiązaniach technicznych (chodzi oczywiście tylko o te parametry, które
mają bądź mogą mieć znaczenie dla transformacji głosów wyborczych w mandaty
parlamentarne), to możemy obserwować jak w stosujących je państwach system
wyborczy kształtował ilość i rozmiar partii parlamentarnych. To natomiast wyznacza, a czasami wręcz definiuje pole możliwych interakcji w jakich uczestniczą
partie polityczne.
Jak pokazały powyższe przykłady, zestawiając ze sobą i właściwie porównując
poszczególne indeksy, jesteśmy w stanie uzyskać bardzo dużo informacji o interesujących nas systemach partyjnych oraz konsekwencjach stosowania określonych
rozwiązań wyborczych. Jeśli przez metodę rozumiemy zespół teoretycznie uzasadnionych zabiegów koncepcyjnych i praktycznych obejmujących całość postępowania w toku procedury badawczej, to w mojej opinii możemy w tym przypadku
mówić z powodzeniem o metodzie, którą ze względu na charakter zastosowanych
technik i narzędzi pomiaru, można nazwać „indeksową”. Podejście to, za Reinem
Taageperą nazywane jest często „mechanicznym”, gdyż nie bierze ono pod uwagę
nic poza liczbą partii i mandatów jakie kontrolują one w parlamencie. Tym samym
ignoruje inne ważne dla funkcjonowania każdego systemu partyjnego zmienne,
przede wszystkim zaś jego kontekst polityczny, strukturę podziałów socjopolitycz-
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nych występujących w danym społeczeństwie itd. Co więcej, praktyka polityczna
pokazuje, że niektóre małe partie (w sensie uzyskiwanych głosów i/lub mandatów)
mogą w procesie przetargów koalicyjnych znaczyć więcej niż np. duże partie
antysystemowe. Omawiane w tym artykule podejście ilościowe z założenia oparte
na liczbach, nie da nam informacji pozwalających zidentyfikować tego typu partie.
Jednak wykorzystanie metody indeksowej ma tę przewagę, że umożliwia przeprowadzenie dość zaawansowanych i rozległych czaso-przestrzennie porównań bez
konieczności gromadzenia i analizowania wielu szczegółowych danych oraz
związanego z tym ryzyka powstania zakłóceń spowodowanych „szumem informacyjnym”. Poza tym analiza indeksowa jest tak naprawdę jedyną metoda badawczą,
którą możemy zastosować w sytuacji kiedy, poza wynikami wyborów, nie mamy
żadnej innej wiedzy na temat systemów partyjnych, które badamy34. Należy też
zdać sobie sprawę z tego, że żaden pojedynczy indeks czy nawet ich zestawienie
nie da nam nigdy pełnego obrazu konsekwencji politycznych wynikających z danej
struktury partyjnej. Porównywanie i klasyfikowanie różnych systemów wiąże się
niestety z utratą pewnych informacji na ich temat35.
Poczynione wcześniej obserwacje i refleksje prowadzą do wniosku, że postawione przez Maurice Duvergera pytanie – jaka jest relacja pomiędzy systemem
wyborczym a liczbą partii politycznych? – bardzo dobrze nadaje się do analiz ilościowych. Badanie systemów wyborczych podlega kwantyfikacji dużo łatwiej niż
wiele innych obszarów zainteresowania politologii porównawczej. Jest to rezultat
dużej dostępności wielu „twardych” danych36. W porównaniu do innych politycznych fenomenów, systemy wyborcze wiążą się z takimi ilościowymi danymi jak:
liczba głosów i mandatów, wielkość okręgów wyborczych, liczba partii politycznych
itd. Opierając się na łatwo konceptualizowanych i operacjonalizowanych zmiennych, takich jak mandaty czy głosy oraz – nieco trudniej mierzalnych jak liczba
partii – można formułować precyzyjne definicje operacyjne. To ilościowe podejście
w analizach relacji łączących systemy wyborcze i systemy partyjne może posłużyć
jako wzór do naśladowania w badaniach politologicznych w ogóle. Zdaniem Reina
Taagepery i Matthew Shugarta, głosy wyborców mogłyby stać się dzięki temu takim
parametrem w politologicznych analizach ilościowych jak masa w fizyce czy pie-

34

R. Taagepera, Predicting…, s. 63.
R. Taagepera, M.S. Shugart, op.cit., s. 80.
36
M.S. Shugart, Comparative Electoral Systems Research: The Maturation of a Field and New
Challenges Ahead, [w:] The Politics of Electoral Systems, (red.) M. Gallagher, P. Mitchell, Oxford–New
York 2001, s. 27.
35
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niądz w ekonomii37. Kompleksowa informacja statystyczna umożliwia badanie
skutków działania konkretnych systemów wyborczych w danym państwie. Liczne
wskaźniki dostępne przy analizie systemów wyborczych umożliwiają przedstawienie danych w interesującej i czytelnej formie. Badanie konsekwencji politycznych
systemów wyborczych (przede wszystkim zaś w obszarze systemów partyjnych)
przy wykorzystaniu metod ilościowych daje więc duże możliwości poznawcze38.
Wielość indeksów i możliwości ich różnorodnego (w zależności od potrzeb badania) zestawiania w połączeniu z dobrze opisanymi i stosowanymi w naukach
społecznych narzędziami statystycznymi stanowi o dużych walorach tego podejścia.
Warto więc korzystać z metody indeksowej w komparatystyce systemów politycznych pamiętając jednocześnie o jej ograniczeniach, które mogą być jednak niwelowane przez triangulację metod. Uzupełnienie analizy ilościowej o informacje
pozyskane przy wykorzystaniu np. metody obserwacyjnej czy modelu podziałów
socjopolitycznych39 może dać pełną wiedzę na temat relacji pomiędzy systemem
wyborczym i systemem partyjnym interesującego nas państwa.

37

R. Taagepera, M.S. Shugart, op.cit., s. 5.
M. Pierzgalski, Zastosowanie wybranych metod statystycznych w badaniach systemów wyborczych, „Studia Wyborcze” 2010, t. 9, s. 41.
39
Szerzej na temat zastosowania modelu podziałów socjopolitycznych do analizy systemów
partyjnych zob. w: B. Michalak, Partie…, op.cit., s. 204–215.
38
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MODELE REGRESYJNE
W BADANIU ZACHOWAŃ WYBORCZYCH

WPROWADZENIE

ANALIZA ZALEŻNOŚCI MIĘDZY zmiennymi społeczno-politycznymi z zastosowaniem modeli regresyjnych jest powszechnie stosowaną metodą w politologii
zorientowanej na badania empiryczne. Wykorzystanie stochastycznych modeli
formalnych, zapisanych w postaci równań, do opisu i wyjaśniania zjawisk społeczno-politycznych pomaga uściślić i zwiększyć przejrzystość wyników badań.
Niestety, stopień skomplikowania badanej rzeczywistości jest tak duży, że zwykle
bardzo trudno jest zbudować model, który uwzględniałby wpływ na zmienną
objaśnianą wszystkich istotnych czynników. Z tego powodu modele regresyjne
często nazbyt upraszczają opis badanych zjawisk społecznych. Trzeba jednak
podkreślić, że nie powinno to wpływać negatywnie na częstotliwość ich stosowania,
ponieważ okazuje się, że prowadzone przez analityków społeczno-politycznych
badania skutkują powstaniem doskonalszych postaci modeli, coraz lepiej opisujących zjawiska życia społeczno-politycznego.
W artykule autor dowodzi, że zastosowanie w badaniach politologicznych, w tym
w analizie zachowań wyborczych i systemów wyborczych, modeli regresyjnych jest
potrzebne, ponieważ pomaga udoskonalić opis badanych zjawisk i przyczynia się
do ich lepszego wyjaśnienia.
Spośród modeli regresyjnych interesujące i użyteczne dla politologów są
w szczególności specjalistyczne modele dla tzw. danych panelowych, oraz modele
regresji logistycznej1.
1
Przygotowując artykuł, autor założył, że Czytelnik posiada podstawową wiedzę na temat metod
analizy danych statystycznych.

Modele regresyjne w badaniu zachowań wyborczych

115

Dwa podstawowe cele artykułu są następujące:
1) Przedstawienie podstawowych informacji teoretycznych dotyczących prowadzenia badań z wykorzystaniem modeli regresyjnych2.
2) Przedstawienie przykładów zastosowania modeli regresyjnych, w tym
modelu dla danych panelowych i modelu regresji logistycznej, w badaniu
zachowań wyborczych i systemów wyborczych.
Aby pokazać użyteczność modeli regresyjnych, posłużymy się dwoma przykładami. Po pierwsze, przeprowadzone zostanie badanie dotyczące zależności między
frekwencją wyborczą w Polsce w wyborach do Sejmu w 2007 i 2011 r. a wybranymi
zmiennymi, takimi jak stopa bezrobocia, poziom płac. Po drugie, w celu przedstawienia sposobu wykorzystania modelu regresji logistycznej zbadana zostanie
zależność między typem struktury osadniczej okręgów wyborczych w wymiarze
wiejski–miejski3 a poziomem nadreprezentacji wyborców (poziomem nierówności
materialnej wyborów) w okręgu wyborczym na przykładzie japońskiego systemu
wyborczego.

TYPY DANYCH SPOŁECZNOPOLITYCZNYCH
Zjawisko społeczne, które mierzymy, nazywane jest zmienną społeczną. Wyróżniamy trzy podstawowe typy danych społecznych4. Po pierwsze, dane indeksowane
czasem nazywamy szeregami czasowymi. Szeregi czasowe charakteryzują się różną
częstotliwością (częstotliwość roczna, kwartalna, miesięczna). Jeżeli badamy stan
obiektów w danym momencie, to analizujemy dane przekrojowe. Na przykład
z danymi przekrojowymi pracujemy, gdy porównujemy stopę bezrobocia dla
poszczególnych powiatów w Polsce w określonym momencie lub gdy porównujemy
poziom frekwencji wyborczej w okręgach wyborczych dla wyborów parlamentarnych w Polsce w danym roku. Ponadto, wyróżniamy jeszcze dane przekrojowo2

Niezbędne elementy teorii analizy regresji zostały przedstawione w sposób zwięzły. Czytelnika
zainteresowanego pogłębieniem wiedzy w zakresie metod analizy regresji odsyłamy do takich publikacji jak: J.H. Stock, M. Watson, Introduction to Econometrics, 2011; P.M. Kellstedt, G.D. Whitten, The
Fundamentals of Political Science Research, 2009.
3
Model wykorzystuje kodowanie okręgów wyborczych wprowadzone przez Asahi Shimbun
(1983 r.) w wymiarze wiejski–miejski. Typom okręgów przyporządkowano rangi na skali porządkowej
od liczby 1 do 4, przy czym 1 oznacza okręgi o strukturze najbardziej agrarnej, a 4 o strukturze
najbardziej miejskiej. Model zbudowano na danych z lat 1958–1993. Zob. S.R. Reed, Japan MMD
Data Set, http://www.fps.chuo-u.ac.jp/~sreed/DataPage.html, odczyt z dn. 6.05.2012.
4
G. Koop, Wprowadzenie do ekonometrii, Warszawa 2011, s. 15–16.
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-czasowe, które zawierają zarówno obserwacje w czasie, jak i w przestrzeni.
Szczególnym rodzajem danych przekrojowo-czasowych są dane panelowe, których
omówienie znajduje się w dalszych częściach tekstu.
Poza tym, dane mogą mieć charakter obserwacji ilościowej (dysponujemy liczbą
przypisaną do danej obserwacji, np. pomiar PKB) lub charakter obserwacji jakościowej (dane nie mają postaci liczbowej). Dane jakościowe można zapisać
w postaci numerycznej poprzez przyporządkowanie rang poszczególnym stanom
danej zmiennej jakościowej5.

METODA
W analizie zależności wykorzystuje się tzw. modele regresyjne. Modele te można
określić jako relacje zapisane w postaci równań matematycznych (np. równań
liniowych postaci y = ax + b), łączące dane empiryczne dotyczące zjawisk społecznych6. Modele regresyjne pozwalają ustalić, które czynniki statystycznie istotnie
wpływają na zmienną objaśnianą, jak również umożliwiają ocenę kierunku zależności między zmiennymi.
Typologizacji modeli regresyjnych można dokonać w oparciu o kilka kryteriów7.
Po pierwsze, modele dzielimy ze względu na liczbę równań na: 1) modele jednorównaniowe i 2) modele wielorównaniowe.
Po drugie, kryterium różnicującym modele może być ewentualny udział czynnika losowego. Ze względu na to kryterium modele wykorzystywane w analizie
zależności dzielimy na:
1) Deterministyczne, które opisują funkcyjne związki między zmiennymi i nie
zawierają składnika losowego: yi  f (x ki ) .

5

Badając zależności między zmiennymi społecznymi, trzeba wiedzieć, jaka skala jest odpowiednia
do wykonania pomiaru danego zjawiska. Za T. Pawłowskim pomiar możemy określić następująco:
pomiar polega na ustaleniu homomorficznego przyporządkowania między jakimś zbiorem przedmiotów
a odpowiednim podzbiorem liczb rzeczywistych”.
Ze względu na precyzję pomiaru można wyróżnić podstawowe cztery typy skal. Zaczynając od
skali najsłabszej, wyróżniamy: 1) skalę nominalną, 2) skalę porządkową, 3) skalę przedziałową (interwałową), 4) skalę ilorazową. O typach skal pomiarowych: D. Hale et al., Nonparametric Comparative
Statics and Stability, 1999, s. 60–63.
6
A. Welfe, Ekonometria, Warszawa 2003, s. 25.
7
Szczegółowe informacje na temat teorii modelowania można znaleźć np. w: Wprowadzenie do
ekonometrii, red. K. Kukuła, Warszawa 2009.
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2) Stochastyczne, które uwzględniają oddziaływania losowe i przyjmują ogólną
postać: yi  f (x ki ;  i ) ,
gdzie:
y – zmienna zależna (objaśniana); x – zmienne niezależne (objaśniające); ε – zmienna
losowa (składnik losowy); k – oznacza kolejne zmienne, k,…, K; i – oznacza numer
kolejnej obserwacji na zmiennych, i,…, n.

Należy dodać, że wśród związków stochastycznych można wyróżnić8: związki
przyczynowo-skutkowe, które występują wtedy, gdy zmienność y jest skutkiem
działania przyczyny x, związki symptomatyczne, które cechuje brak zależności
przyczynowo-skutkowej między zmienną objaśnianą a zmiennymi objaśniającymi,
ale istnieją wspólne przyczyny kształtowania się badanych zmiennych; związki
pozorne, które cechuje brak zarówno bezpośrednich, jak również pośrednich
relacji między zmiennymi. Związki pozorne są skutkiem przypadku. Korzystając
z metod analizy zależności, należy mieć świadomość występowania zależności
pozornych, które nie mogą być nigdy podstawą do formułowania konstatacji.
Po trzecie, ze względu na czynnik czasu wyróżniamy: 1) modele statyczne,
2) modele dynamiczne.
Po czwarte, modele regresyjne różnicuje ich postać analityczna. Stosując czwarte
kryterium, możemy wskazać: 1) modele liniowe, 2) modele nieliniowe (np. model
regresji logistycznej)9.
W procesie budowy modelu regresyjnego można wyodrębnić następujące etapy:
1) ustalenie celu, hipotez i zakresu badań, 2) gromadzenie danych empirycznych
potrzebnych do oszacowania parametrów modelu, 3) ustalenie ostatecznej listy
zmiennych oraz wybór optymalnej postaci analitycznej modelu, 4) estymacja
parametrów równań modelu, np. stosując klasyczną metodę najmniejszych kwadratów (KMNK)10, 5) weryfikacja merytoryczna i statystyczna modelu.
Otrzymany model powinien w sposób zgodny z teorią opisywać relacje między
badanymi zmiennymi. Niemniej w przypadku braku zgodności modelu teore8

M. Piłatowska, Repetytorium ze statystyki, Warszawa 2009, s. 92–93.
Wśród modeli nieliniowych wyróżnia się grupę modeli nieliniowych, które można za pomocą
przekształceń algebraicznych sprowadzić do postaci liniowej i oszacować ich parametry, wykorzystując klasyczną metodę najmniejszych kwadratów – np. model potęgowy. Przykładem modelu ściśle
nieliniowego (nielinearyzowalnego) jest model regresji logistycznej, którego parametry szacuje się
za pomocą metody największej wiarygodności.
10
Opis niektórych metod estymacji parametrów modelu można znaleźć np. w podręczniku:
Wprowadzenie do ekonometrii, op.cit.
9
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tycznego i empirycznego należy poddać rewizji jeden z nich lub obydwa jednocześnie11.
W przypadku regresji liniowej ogólna postać empirycznego równania modelu
regresji jest następująca:
K

yi   0   k x ki   i

(1)

k 1

gdzie: yi oznacza empiryczne wartości zmiennej objaśnianej; xki to wartości zaobserwowane zmiennych objaśniających; β0 i βk to parametry modelu, które należy
oszacowć; εi oznacza składnik losowy, który wyjaśnia tę część zmienności yi, która
nie została objaśniona przez znane i bezpośrednio włączone do modelu zmienne
niezależne xk; K jest równe liczbie zmiennych objaśniających; K+1 jest liczbą szacowanych parametrów. Innymi słowy, zmienna losowa εi obejmuje wpływ na
kształtowanie się zmiennej objaśnianej yi, nieuwzględnionych w modelu, przypadkowych czynników.
Wykorzystując KMNK, możemy oszacować nieznane parametry i zapisać model
w postaci teoretycznego równania regresji:
K

yˆ i  ˆ0  ˆk x ki

(2)

k 1

Symbol (^) umieszczony nad parametrami równania oraz nad zmienną objaśnianą oznacza wielkość estymowaną (szacunkową). Każdy model reprezentuje
rzeczywistość w sposób uproszczony i niedokładny. Miarą tej niedokładności jest
błąd modelu definiowany jako różnica między wartościami empirycznymi a wartościami teoretycznymi (szacunkowymi) ˆi  yi  yˆ i . Błąd modelu jest estymatorem (oszacowaniem) składnika losowego εi.
Przy założeniu, że do modelu włączono tylko jedną zmienną objaśniającą (K = 1),
mamy możliwość wizualizacji badanej zależności na wykresie dwuwymiarowym.
Ponieważ rozpatrujemy model liniowy, równanie modelu możemy przedstawić
graficznie w formie linii prostej12. Punkty, z których składa się ta prosta, wyznaczają
związek pomiędzy wartościami zmiennej niezależnej (odkładanymi w tym przypadku na osi poziomej OX układu współrzędnych) i zmiennej zależnej (odkładanymi na osi OY).

11
12

A. Welfe, Ekonometria, Warszawa 2003, s. 26.
Z elementarnego kursu matematyki wiemy, że równanie linii prostej jest postaci: y   0  1 x
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.3

.4

.5

.6

.7

Dla przykładu, zależność między frekwencją wyborczą w powiatach województwa
mazowieckiego w 2011 r. (VT2011) a przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem
brutto w powiatach tego województwa w relacji do średniej krajowej (WAGES),
przedstawia rysunek 1. Jest to zależność, którą można opisać za pomocą równania
linii prostej. Punkty wykreślone na rysunku 1 przedstawiają zaobserwowane wartości zmiennej objaśniającej (WAGES) i odpowiadające im wartości zmiennej
objaśnianej (VT2011). Dla przedstawionej zależności możemy zbudować liniowy
model regresyjny, którego graficzną reprezentacją jest linia prosta wykreślona na
rysunku 1. W tym celu potrzebujemy dane o przeciętnych wartościach wskazanych
zmiennych na poziomie powiatów dla lat 2011 (VT2011) i 201013 (WAGES).

.6

.8

1
wages
vt

1.2

1.4

Fitted values

Rysunek 1. Diagram rozproszenia dla zależności między zmienną VT2011 i WAGES.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PKW i Banku Danych Lokalnych GUS, http://
www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks, odczyt z dn. 16.05.2012.

13

W analizie frekwencji wyborczej podczas elekcji do Sejmu RP w latach 2011 i 2007 wykorzystano przeciętne roczne wartości zmiennych objaśniajacych, odpowiednio dla lat 2010 i 2006 (poziom
powiatów – NUTS4).
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Na podstawie zebranych danych empirycznych dotyczących relacji pomiędzy
zmiennymi możemy, korzystając z klasycznej metody najmniejszych kwadratów
(KMNK)14, znaleźć oceny ̂ 0 i ̂1 parametrów β0 i β1 liniowego modelu regresyjnego. Należy pamiętać, że parametry ̂ 0 i ̂1 są jedynie oszacowaniami rzeczywistych i nieznanych parametrów β0 i β1.
Dla relacji przedstawionej na rysunku 1 otrzymujemy ostatecznie model postaci:
VT 2011i  0,1505  0,3827  WAGESi

(3)

Analizując równanie modelu, można stwierdzić, że zależność między zmiennymi
jest jednokierunkowa15.
Założenia klasycznego modelu regresji liniowej są następujące:
1) Xk są ustalone (nie są zmiennymi losowymi16);
2) E[εi|Xi] = 0: warunkowa wartość oczekiwana (warunkowa wartość średnia
[przeciętna]) składnika losowego przy danym Xi jest równa 0. Założenia nr
1 i nr 2 implikują, że cov[εi, Xi] = 0 – kowariancja17 składnika losowego
i zmiennej Xi jest równa zeru;
3) var[εi|Xi] = σ2: wariancja18 składnika losowego przy danym Xi jest stała;
4) cov[εi, εj|Xi] = 0: nie występuje autokorelacja składnika losowego;

14

D. Gujarati, Basic Econometrics, 2004, s. 65–93.
W przypadku zależności jednokierunkowej (dodatni współczynnik przy danej zmiennej)
wzrost wartości zmiennej niezależnej powoduje wzrost wartości zmiennej zależnej, natomiast
w sytuacji istnienia zależności odwrotnej (współczynnik jest mniejszy od zera) wzrost wartości
zmiennej niezależnej prowadzi do spadku wartości zmiennej zależnej. Analiza regresji jest wykorzystywana do badania relacji przyczynowo-skutkowych. Wówczas mówimy, że zmienna objaśniająca
jest przyczyną, a zmienna objaśniana skutkiem. Niemniej, w sytuacji, gdy badany związek jest symptomatyczny, modele regresyjne pozwalają jedynie ocenić siłę i kierunek zależności między analizowanymi zmiennymi.
16
Zmienna losowa X jest funkcją odwzorowującą zbiór zdarzeń elementarnych Ω w zbiór
(podzbiór) liczb rzeczywistych R. Dla przykładu, w doświadczeniu losowym polegającym na rzucie
monetą mamy dwa możliwe zdarzenia elementarne –   R, O , R = reszka, O = orzeł. Możemy
ustalić, że jeśli wynikiem doświadczenia losowego jest R, to X = 1, a jeśli O, to X = 0. Do każdego
zdarzenia elementarnego jest przyporządkowane pewne prawdopodobieństwo P  [0,1] .
17
Kowariancja cov[x, y] jest miarą siły związku między zmiennymi x i y. Jeżeli wartość kowariancji podzielimy przez iloczyn odchyleń standardowych zmiennych x i y, to otrzymamy wartość
współczynnika korelacji liniowej C-Pearsona  [ 1,1] .
18
Wariancja var[x] jest miarą stopnia rozproszenia wartości zmiennej x wokół jej wartości
przeciętnej. Pierwiastek z wariancji to odchylenie standardowe. W odróżnieniu od wariancji odchylenie standardowe zmiennej σ jest miarą mianowaną, wyrażoną w jednostkach danej zmiennej.
15
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5) macierz obserwacji na zmiennych X19 ma pełny rząd kolumnowy = K (Rząd
macierzy20 X jest równy liczbie szacowanych parametrów modelu). Zmienne
objaśniające nie są dokładnie współliniowe;
6) model jest liniowy względem parametrów:
K
.
yi   0   k x ki   i
k =1

Spełnienie przedstawionych założeń pozwala przyjąć, że szacując wartości
parametrów modelu za pomocą klasycznej metody najmniejszych kwadratów
(KMNK, OLS – Ordinary Least Squares)21, otrzymaliśmy najlepsze (o najmniejszej
wariancji), liniowe i nieobciążone (unbiased) estymatory parametrów. Ponadto,
mówimy, że dany estymator ̂ jest zgodny (consistent), jeżeli osiąga prawdziwą
wartość β wtedy, gdy liczba elementów badanej próby jest nieskończenie duża (dąży
do nieskończoności (∞)). Nie będziemy tutaj przytaczali formalnych definicji pojęć
obciążenia i wariancji estymatora. Niemniej intuicyjnie można je zrozumieć,
analizując rysunek 2, na którym przedstawiono trzy rozkłady prawdopodobieństwa
estymatora b (f[b1], f[b2], f[b3]) nieznanego parametru β. Estymatory b1 i b2 są
nieobciążone, ponieważ ich wartość oczekiwana jest równa wartości szacowanego
parametru β, przy czym b1 ma mniejszą wariancję. Najmniejszą wariancję spośród
tych trzech estymatorów ma b3, ale jest on obciążony, gdyż jego wartość oczekiwana
jest różna od β. Wśród przedstawionych estymatorów najefektywniejszy jest estymator b1.
Niestety, w przypadku operowania na złożonych strukturach danych spełnienie
wszystkich wskazanych założeń może być trudne, a otrzymane estymatory parametrów nie będą najefektywniejsze (nieobciążone i mające najmniejszą wariancję
spośród nieobciążonych estymatorów).
Dodatkowe problemy w procesie budowy modelu regresyjnego wynikają z faktu,
że bardzo często związek między zmiennymi nie jest liniowy i wówczas równanie
19
Nieformalnie macierz X można postrzegać jako dwuwymiarową tablicę (tabelę) o m wierszach
i n kolumnach. Bazę obserwacji na zmiennych można przedstawić w postaci macierzy, przy czym m
jest równe liczbie obserwacji na zmiennych, a n jest równe liczbie zmiennych.
20
Z pojęciem rzędu macierzy i innymi użytecznymi w analizie zależności pojęciami algebry liniowej można się zapoznać, np. korzystając z podręcznika: J. Gill, Essential Mathematics for Political
and Social Research, 2006.
21
Objaśnienie założeń modelu przystępnie przedstawione zostało w podręczniku: D. Gujarati,
op.cit., s. 65–93. Zwięzłe objaśnienie założeń modelu znajdujemy w podręczniku: P. Kellstedt,
G.D. Whitten, op.cit, s. 177–182.
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f[b3 ]

f[b1 ]

f[b2 ]

–4

–2

0
E[b 1 ]=E[b2 ]=0

2
E[b 3 ]=2

4

Rysunek 2. Trzy możliwe rozkłady prawdopodobieństwa estymatora b parametru β.
Źródło: Opracowanie własne.

liniowe jest nieadekwatne. Należy wtedy dobrać taką funkcję, która najlepiej opisuje
interesujące nas zjawisko. Może to być np. funkcja logarytmiczna lub funkcja
potęgowa.
Krok pierwszy w poszukiwaniu odpowiedniego modelu polega na zbudowaniu,
np. w arkuszu kalkulacyjnym, diagramu rozproszenia wartości empirycznych
relacji między badanymi zmiennymi. Następny krok polega na wybraniu odpowiedniego typu funkcji (np. funkcja liniowa). Dalej, korzystając ze specjalistycznego
programu statystycznego takiego jak STATA lub R, dokonujemy szacowania
parametrów równania funkcji. Ostatecznie dokonujemy weryfikacji statystycznej
i merytorycznej modelu22.
Weryfikacja statystyczna umożliwia zbadanie, czy zastosowany przez nas model
został zbudowany poprawnie, a w szczególności, czy faktycznie istnieje istotny

22

Zob. np. Wprowadzenie do ekonometrii, op.cit., s. 52.
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związek między badanymi zmiennymi. Zmienne niezależne, które włączamy do
modelu, powinny być statystycznie istotne.
Najogólniej aby przeprowadzić weryfikację statystyczną, należy rozważyć następujący układ hipotez:
 H 0 :  0

 H 1 :  0
W celu podjęcia decyzji, którą z hipotez należy przyjąć, a którą odrzucić, należy
skorzystać z dostępnych testów statystycznych. Popularne programy statystyczne,
które możemy wykorzystać w badaniach, podają wartość tzw. prawdopodobieństwa
testowego p. Można przyjąć dla poziomu ufności = 0,9, że hipotezę zerową należy
odrzucić wtedy, gdy wartość p jest mniejsza lub równa 0,1. Oznacza to, że z 90-proc.
prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, że dany parametr modelu, którego
wartość szacujemy na podstawie danych dotyczących badanego zjawiska, statystycznie istotnie różni się od zera (zmienna jest statystycznie istotna).
Ponadto, ważnym parametrem, na który należy zwrócić uwagę jest wartość
współczynnika R2, który definiujemy jako relację wyjaśnionej przez model wariancji zmiennej niezależnej do całkowitej wariancji zmiennej objaśnianej. R2 należy
do przedziału [0, 1], przy czym im wyższa jego wartość, tym lepsze dopasowanie
modelu do danych empirycznych.
Weryfikacja merytoryczna wymaga dokonania oceny, czy wyniki, które otrzymaliśmy, są zgodne z istniejącą dotychczas wiedzą.
W dalszej części artykułu omówione zostaną dwa ważne dla analityków społeczno-politycznych modele, a mianowicie:
1) model dla danych panelowych z efektami ustalonymi,
2) model regresji logistycznej, który stosujemy wtedy, gdy zmienna objaśniana
jest dwuwartościowa.
Model z efektami ustalonymi (Fixed Effects – FE) należy do szerszej klasy
modeli stosowanych w analizie zależności dla danych panelowych. W tej części
artykułu zostaną przedstawione podstawowe zagadnienia teoretyczne dotyczące
wspomnianej klasy modeli.
W części artykułu dotyczącej typów danych w badaniach społecznych określono
ogólnie znaczenie pojęcia danych przekrojowo-czasowych, wśród których wyróżniamy dane panelowe. Jeżeli operujemy na danych panelowych, baza danych
zawiera, po pierwsze, dane przekrojowe o wartościach, jakie przyjmuje dana
zmienna dla badanych jednostek w t-tym momencie i, po drugie, dane w postaci
szeregów czasowych, które informują o wartościach, jakie dana zmienna przyjmuje
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dla i-tej jednostki w badanych punktach czasu. W przypadku danych panelowych
obserwujemy w danym przedziale czasu te same jednostki (np. elementy zbioru
379 powiatów w Polsce). Ostatecznie otrzymujemy bazę danych, która zawiera dla
N jednostek i T momentów, N x T obserwacji na zmiennej objaśnianej y. Stosujemy
notację yit dla oznaczenia obserwacji dla i-tej jednostki w t-tym momencie.
Dla przykładu, badając frekwencję wyborczą w latach 2007 i 2011 w Polsce w wyborach do Sejmu, tworzymy bazę danych o strukturze przedstawionej
w tabeli 1:
Tabela 1. Wycinek bazy danych dotyczących wpływu wybranych zmiennych
społeczno-ekonomicznych na poziom frekwencji wyborczej (wide format)
ID
1
2
…

NUTS4
powiat łódzki
wschodni
powiat m. Łódź
…

VT2007

VT2011

UNEMPL2007 UNEMPL2011

0,5561

0,5195

0,168

0,5682
…

0,5179
…

0,16
…

WAGES2007

WAGES2011

…

0,106

0,736

0,744

…

0,144
…

0,776
…

0,763
…

…
…

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PKW i Banku Danych Lokalnych GUS, http://
www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks [Dostęp: 16 maja 2012].

W celu przeprowadzenia analizy zależności dla danych panelowych należy bazę
danych przekształcić do postaci tabeli 223.
Tabela 2. Wycinek bazy danych dotyczących wpływu wybranych zmiennych
społeczno-ekonomicznych na poziom frekwencji wyborczej (long format)
Lp.
1
2
3
4
5

ID
1
1
2
2
…

NUTS4
powiat łódzki wschodni
powiat łódzki wschodni
powiat m. Łódź
powiat m. Łódź
…

T
2007
2011
2007
2011
…

VT
0,5561
0,5195
0,5682
0,5179
…

UNEMPL
0,168
0,106
0,16
0,144
…

WAGES
0,736
0,744
0,776
0,763
…

…
…
…
…
…
…

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PKW i Banku Danych Lokalnych GUS, http://
www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks, odczyt z dn. 16.05.2012.

23

Tę operację można łatwo wykonać w STATA za pomocą polecenia reshape.
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Analiza zależności dla danych panelowych może być przeprowadzona z zastosowaniem klasycznego modelu regresji liniowej, szacowanego klasyczną metodą
najmniejszych kwadratów (KMNK). Procedurę estymacji można przeprowadzić
np. w programie STATA24.
W ten sposób, o ile nie zostaną naruszone podstawowe założenia klasycznego
modelu regresji liniowej, możemy otrzymać oszacowanie modelu, którego zmienne
są statystycznie istotne i ponadto współczynnik R2 wskazuje na dobre dopasowanie
modelu do rzeczywistych danych.
Dane panelowe bardzo często pojawiają się w badaniach społecznych. Niestety,
ich specyfika powoduje, że istnieje podczas estymacji parametrów możliwość
naruszenia podstawowych założeń klasycznego modelu regresji liniowej (KMRL),
a w szczególności25:
1) może wystąpić autokorelacja składnika losowego, co można sprawdzić
wykorzystując wartości statystyki Durbina–Watsona;
2) może zostać naruszone założenie o stałości wariancji składnika losowego
(heteroskedastyczność).

24
Typowa składnia polecenia w STATA jest następująca: [prefix:] command [varlist] [=exp] [if]
[in] [weight] [using filename] [, options]. Przy czym nawiasy kwadratowe [] oznaczają, że dany parametr jest opcjonalny i może być pominięty. Polecenie wywołujące algorytm estymacji parametrów
modelu regresji liniowej ma następującą postać: regress depvar [indepvars] [if] [in] [weight]
[, options] Dla naszego przykładu najprostsze polecenie może wyglądać następująco: regress vt
unempl wages. Komentarze w STATA oznaczamy symbolem /* */ Do pamięci STATA można importować m.in. pliki z danymi w uniwersalnym formacie csv, które możemy wygenerować za pomocą
np. MS Excel na podstawie danych przechowywanych w plikach arkusza kalkulacyjnego. Czytelnikom
zaineresowanym wykorzystaniem STATA w badaniach można polecić następującą publikację:
P.H. Pollock, A Stata Companion to Political Analysis, 2010. STATA jest obecnie jednym z najpopularniejszych programów wykorzystywanych w badaniach społecznych, ale wymaga zakupienia licencji.
Jako doskonałą alternatywę można polecić program R, który jest darmowy, ale niestety trudniejszy
w obsłudze – w istocie jest to język programowania używany do obliczeń statystyczno-matematycznych. R można bezpłatnie pobrać z: http://www.r-project.org/. Przystępnym wprowadzeniem do R
są np.: R.A. Muenchen, J.M. Hilbe, R for Stata Users, 2010 i P. Daalgard, Introductory Statistics with
R, 2008, a przede wszystkim G.V. Farnsworth, Econometrics in R, http://cran.r-project.org/doc/contrib/Farnsworth-EconometricsInR.pdf, odczyt z dn. 1.07.2012. Ten ostatni dokument można pobrać
bezpłatnie. Warto wspomnieć, że program MS Excel ma proste narzędzie do budowy liniowych
modeli regresyjnych. Zob. np. http://it.usu.edu/plugins/work/sitemaps/107/files/Linear_Regression_using_Excel.pdf, odczyt z dn. 1.07.2012.
25
Zob. T. Plumper, V.E. Troeger, P. Manow, Panel Data Analysis in Comparative Politics: Linking
Methods to Theory, „Europen Journal of Political Research” 2005, nr 44, s. 329.
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Wskutek naruszenia założeń KMNK możemy otrzymać niezgodne i obciążone
estymatory parametrów.
Dla przykładu, szacowany parametr może wówczas błędnie wskazywać kierunek
zależności. Ponadto, może się okazać, że w procedurze weryfikacji statystycznej
popełnimy błąd – przyjmiemy hipotezę zerową (szacowany parametr jest nieistotny
statystycznie) wtedy, gdy jest ona fałszywa. W celu poprawy jakości badania można
skorzystać z modeli dla danych panelowych.
Należy podkreślić, że badanie panelowych struktur danych nie jest dla badacza
li tylko koniecznością. Jeżeli wykorzystamy optymalne narzędzia, wykorzystanie
panelowej struktury danych może się pozytywnie wpłynąć na jakość tworzonych
modeli.
W klasycznym modelu regresji liniowej częstą przyczyną naruszenia założeń
KMNK jest pominięcie statystycznie istotnych zmiennych26. W konsekwencji
estymatory parametrów modelu nie są nieobciążone (unbiased). Modelowanie
danych panelowych daje szansę na uniknięcie obciążenia, którego przyczyną jest
pominięcie istotnych zmiennych objaśniających, a które może być znaczne wtedy,
gdy cov[εit, Xit] ≠ 027.
Dwoma podstawowymi modelami teoretycznymi dla danych panelowych są
model z efektami ustalonymi (Fixed Effects – FE) i model z efektami losowymi
(Random Effects – RE), które wspólnie często określa się mianem modeli z efektami
jednostkowymi, ponieważ uwzględniają one fakt, że badane jednostki lub badane
okresy mogą mieć różne proste regresji28.
W dalszej części artykułu omówiony zostanie po krótce jedynie model FE.
Czytelnik zainteresowany szczegółowymi rozważaniami teoretycznymi na temat
analizy zależności dla danych panelowych może skorzystać z literatury przedmiotu,
która została wyszczególniona w przypisach29.

26
Zwykle bardzo trudno jest określić wszystkie najważniejsze czynniki mające wpływ na zmienną
objaśnianą.
27
Zob. S. Pynnönen, Practical Econometrics for Finance and Economics, http://lipas.uwasa.fi/~sjp/
Teaching/ecmii/lectures/, odczyt z dn. 18.06.2012.
28
Czytelnik zainteresowany omawianym zagadnieniem może sięgnąć do bogatej literatury, np.:
G. Koop, op.cit., s. 288.
29
M.in.: J.H. Stock, M. Watson, Introduction to Econometrics, 2011, s. 349–378; J.M. Wooldridge,
Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, 2010; A. Gelman, J. Hill, Data Analysis Using
Regression and Multilevel/Hierarchical Models, 2007.
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W analizie danych panelowych zakładamy, że błąd losowy jest złożony z trzech
elementów:

 it   i   t  it

(4)

Parametr δi reprezentuje czynniki wpływające na zmienną objaśnianą, które są
różne dla poszczególnych jednostek, ale zakłada się, że są stałe w czasie.
Parametr γt natomiast reprezentuje czynniki wpływające na zmienną objaśnianą,
które są różne dla poszczególnych momentów, ale zakłada się, że przyjmują te same
wartości dla badanych jednostek w danym punkcie czasu.
Parametr μit jest nazywany błędem czysto losowym (idiosyncratic error).
Parametry δi i γt są zwykle skorelowane ze zmiennymi objaśniającymi explicite
włączonymi do modelu, czyli cov[εit, Xit] ≠ 0, co jest w sprzeczności z podstawowym
założeniem KMNK, że E[εit|Xit] = 0. Sytuacja, gdy cov[εit, Xit] ≠ 0, pociąga za sobą
negatywne konsekwencje dla własności estymatorów, jak również dla wnioskowania statystycznego30.
Po uwzględnieniu dekompozycji błędu losowego model regresji dla danych
panelowych można zapisać w następujący sposób:
yit  1 X1it   k X kit   i   t  it

(5)

Stosując model z efektami losowymi, przyjmujemy założenie E[μit|X] = 0.
Prostym sposobem, chociaż nie zawsze najwygodniejszym31, oszacowania
modelu z efektami ustalonymi (FE) w czasie i przestrzeni jest wykorzystanie zero-jedynkowej metody najmniejszych kwadratów (least squares dummy variables –
LSDV). W tym przypadku do standardowego równania regresji wprowadza się
zmienne binarne, które mają reprezentować efekty ustalone wpływające na zmienną
objaśnianą, różne dla poszczególnych jednostek, ale stałe lub bardzo wolno zmieniające się w czasie (np. struktura osadnicza; typ reżimu politycznego, gdy podstawową jednostką badawczą są państwa), oraz efekty ustalone wpływające na
zmienną objaśnianą, różne dla poszczególnych momentów, ale przyjmujące te same
wartości dla badanych jednostek w danym punkcie czasu (np. format
lub/i mechanizm systemu partyjnego; typ systemu wyborczego).

30
31

A. Welfe, op.cit., s. 30.
Zob. J.H. Stock, M. Watson, Introduction to Econometrics, 2011, s. 349–378.
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Formalnie taki model możemy zapisać następująco:
yit   0  1 X1it   k X kit   2 D2i   n Dni   t B2t   T BTt  it (6)
gdzie:
βk, δn, γT – nieznane parametry, które szacujemy np. metodą LSDV; Xk – zmienne niezależne; Dni = 1, gdy i = n i Dni = 0, gdy i ≠ n; BTt = 1, gdy t = T i BTt = 0, gdy t ≠ T.

Początkowo model (6) może się wydawać skomplikowany, ale jeżeli w badaniu
danych panelowych wykorzystamy klasyczny model regresji liniowej, to wyniki
estymacji parametrów mogą być bardzo niedokładne.
W szczególnych przypadkach możemy do modelu dla danych panelowych
wprowadzić jedynie zmienne binarne kontrolujące wymiar czasowy albo tylko
zmienne zero-jedynkowe, które będą reprezentowały wymiar przestrzenny.
Warto pokazać na przykładzie jak bardzo niedokładny może być model, gdy
zignorujemy fakt, że pracujemy z danymi panelowymi.
Posłużymy się opartym na zmyślonych danych przykładem, który dotyczy
badania zależności między czasem edukacji a dochodem, przeprowadzonego na
dwóch przykładowych osobach w okresie 17 lat32. Pierwsza osoba otrzymuje
dochód po ukończeniu szóstego roku nauki, podczas gdy osoba nr 2 zaczyna
uzyskiwać dochody od piętnastego roku edukacji. Przedstawiona sytuacja jest mało
prawdopodobna, ale nie jest niemożliwa. Można podać różne przyczyny, które
powodują, że osoba nr 1, już po ukończeniu sześciu lat nauki w szkole zaczyna
generować relatywnie wysoki dochód, jak również przyczyny, dla których osoba
nr 2 zaczyna otrzymywać dochód dopiero w piętnastym roku edukacji33.
Na rysunku 3 wyraźnie widoczna jest jednokierunkowa zależność między liczbą
lat edukacji (YEARS) a dochodem (y_). Na podstawie danych, które wykorzystano
do wykreślenia diagramu rozproszenia, zbudowano klasyczny model regresji
liniowej oraz model oszacowany po włączeniu zmiennych binarnych (LSDV).

32
Jest to zmodyfikowana wersja przykładu podanego w podręczniku G. Koop, op.cit.,
s. 286–289.
33
Otrzymywanie dochodu we wczesnym okresie edukacji może być np. związane z pracą w charakterze nieletniego aktora. Natomiast osoba nr 2 mogła podjąć pracę dopiero w późniejszym okresie
edukacji i wcześniej nie uzyskiwać dochodów.
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Wyniki estymacji przedstawione w tabeli 3 dowodzą, że model, w którym nie
uwzględniono zmiennych binarnych, jest błędny, ponieważ prawdopodobieństwo
testowe P > |t| wskazuje, że dla powszechnie stosowanych poziomów ufności 0,9,
0,95 lub 0,99 zmienna objaśniająca, która de facto jest statystycznie istotna, okazuje
się nieistotna. Po wprowadzeniu zmiennej binarnej _Idummy_1, którą można łatwo
wygenerować w programie STATA34, otrzymujemy znacznie lepsze estymatory.
Zmienną binarną możemy też utworzyć manualnie. Wystarczy po prostu utworzyć
w bazie danych dodatkową kolumnę (dodatkową zmienną), w której poszczególne
wiersze wpiszemy 1 – jeśli obserwacja dotyczy osoby uprzywilejowanej lub 0 – jeśli
obserwacja odnosi się do osoby nieuprzywilejowanej. Specyfikacja modelu
potwierdza istotność wprowadzonych zmiennych.

5
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25

Rysunek 3. Zależność między liczbą lat edukacji a dochodem dla dwóch przykładowych osób.
Źródło: Opracowanie własne (Wykres wygenerowany w programie STATA 12).

34
Zob. C. Fink, Stata Tutorial. A Short Introduction, http://finanzierung.bwl.uni-mannheim.de/
fileadmin/files/FSS12/Stata_presentation.pdf, odczyt z dn. 12.05.2012.
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Tabela 3. Porównanie wyniku estymacji parametrów z zastosowaniem
klasycznej metody najmniejszych kwadratów i tzw. zero-jedynkowej metody
najmniejszych kwadratów (least squares dummy variables LSDV)
. reg y years /* Instrukcja programu STATA wywołująca algorytm estymacji */

Source |
SS
df
MS
-------------+-----------------------------Model | 1495411.07
1 1495411.07
Residual | 29853856.4
23 1297993.76
-------------+-----------------------------Total | 31349267.4
24 1306219.48

Number of obs
F( 1,
23)
Prob > F
R-squared
Adj R-squared
Root MSE

=
=
=
=
=
=

25
1.15
0.2942
0.0477
0.0063
1139.3

-----------------------------------------------------------------------------y_ |
Coef.
Std. Err.
t
P>|t|
[95% Conf. Interval]
-------------+---------------------------------------------------------------years |
51.66831
48.13714
1.07
0.294
-47.91095
151.2476
_cons |
2921.921
777.3812
3.76
0.001
1313.786
4530.057
-----------------------------------------------------------------------------. reg y_ years _Idummy_1 /* Instrukcja programu STATA */
Source |
SS
df
MS
-------------+-----------------------------Model | 29883552.4
2 14941776.2
Residual | 1465715.06
22 66623.4118
-------------+-----------------------------Total | 31349267.4
24 1306219.48

Number of obs
F( 2,
22)
Prob > F
R-squared
Adj R-squared
Root MSE

=
=
=
=
=
=

25
224.27
0.0000
0.9532
0.9490
258.12

-----------------------------------------------------------------------------y_ |
Coef.
Std. Err.
t
P>|t|
[95% Conf. Interval]
-------------+---------------------------------------------------------------years |
163.0511
12.16766
13.40
0.000
137.8169
188.2853
_Idummy_1 |
2548.701
123.4707
20.64
0.000
2292.638
2804.763
_cons | -530.9456
242.8965
-2.19
0.040
-1034.682
-27.20895
------------------------------------------------------------------------------

Źródło: Opracowanie własne (estymacja przeprowadzona w programie STATA 12). Ponieważ wykorzystano oprogramowanie w języku angielskim, jako separator dziesiętny występują kropki.

Przykład został oparty na nietypowych danych, ale w prosty sposób przedstawia
problem, który może się pojawić w przypadku wyboru nieoptymalnej postaci
modelu lub nieodpowiedniego algorytmu estymacji parametrów.
Podsumowując jeżeli dane mają strukturę panelową, to należy stosować modele
dla danych panelowych, w przeciwnym razie możemy otrzymać błędne oszacowania parametrów modelu.
Drugim modelem, którego przykład wykorzystania zostanie przedstawiony
w artykule, jest model regresji logistycznej. Jest to model ściśle nieliniowy, którego
parametry szacuje się za pomocą metody największej wiarygodności.
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Spośród modeli znajdujących zastosowanie w analizach politologicznych i socjologicznych, model regresji logistycznej jest na pewno jednym z ważniejszych.
Model regresji logistycznej znajduje zastosowanie w badaniach, w których zmienna
objaśniana jest dwuwartościowa. Tego typu zmienne często pojawiają się w badaniach społecznych. Dla przykładu, możemy chcieć przeprowadzić, w oparciu
o losowo wybraną próbę respondentów, badanie, którego celem będzie sprawdzenie relacji między rodzajem wykształcenia a absencją wyborczą. Wówczas zmienna
objaśniana będzie dwuwartościowa – uczestniczył w ostatnich wyborach – 1, nie
uczestniczył w ostatnich wyborach – 0. Tego typu zależności modelujemy wykorzystując model regresji logistycznej (model logitowy). W rozważanym przykładzie
również zmienna objaśniająca jest zmienną jakościową, dlatego przed rozpoczęciem badania musimy przeprowadzić procedurę rangowania35.
Model regresji logistycznej dany jest następującym równaniem:
P Y  1 

1 e

1
K
 k1k xki )

 ( 0 

(6)

W modelu regresji logistycznej lewa strona równania oznacza prawdopodobieństwo, że zmienna Y = 1, tj. prawdopodobieństwo, że jednostka z danym wykształceniem uczestniczyła w ostatnich wyborach. Podstawiając możliwe wartości
zmiennej objaśniającej, otrzymamy odpowiadające im prawdopodobieństwa
uczestnictwa w ostatniej elekcji.
Należy podkreślić, że modelu regresji logistycznej nie można, stosując odpowiednie przekształcenia, sprowadzić do postaci liniowej. Do oszacowania jego
parametrów nie możemy użyć klasycznej metody najmniejszych kwadratów.
W ostatniej części artykułu przedstawione zostaną przykładowe badania przeprowadzone z zastosowaniem przedstawionych modeli regresyjnych.

35

Dla rozważanego przykładu można np. przyjąć, że wykształcenie prawnicze reprezentuje liczba
1, politologiczne – liczba 2 itd.
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ZASTOSOWANIE MODELU Z EFEKTAMI USTALONYMI
Rozważmy przedstawiony w tabeli 4 uproszczony problem dotyczący badania
zależności między frekwencją wyborczą a takimi zmiennymi jak stopa bezrobocia
w powiatach (UNEMPL) oraz przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto
w powiecie w relacji do średniej krajowej (WAGES).
Tabela 4. Specyﬁkacja problemu nr 1
Problem badawczy: weryﬁkacja wpływu wybranych zmiennych warunkujących stan gospodarki na
poziom frekwencji wyborczej w Polsce w wyborach do Sejmu 2007 i 2011.
Okres badania: wybrano dwie ostatnie elekcje, które zakończyły się zwycięstwem Platformy
Obywatelskiej.
Jednostka badawcza: obszar powiatu
Metoda: model regresji z efektami ustalonymi szacowany metodą LSDV
Opis zmiennych: VT – frekwencja wyborcza; UNEMPL – stopa bezrobocia w powiecie; WAGES –
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie w relacji do średniej krajowej.
Cele: sprawdzenie, które zmienne społeczno-gospodarcze istotnie oddziałują na poziom frekwencji
wyborczej. Ustalenie kierunku zależności między badanymi zmiennymi.
Hipoteza:
H1: wśród zmiennych statystycznie istotnie wpływających na poziom frekwencji wyborczej na poziomie
powiatów są stopa bezrobocia (zależność odwrotna) oraz przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto
w relacji do średniej krajowej (zależność jednokierunkowa).
Źródło: Opracowanie własne.

Baza danych potrzebna do rozwiązania przedstawionego problemu ma strukturę
panelową, dlatego modelowanie zależności między zmiennymi, o których informacje znajdują się w bazie, wymaga wykorzystania jednego z modeli dla danych
panelowych.
W rozważanym przykładzie wykorzystamy dwie zmienne objaśniające, które
mogą wpływać na poziom frekwencji wyborczej (VT) – UNEMPL i WAGES. Celem
badania jest sprawdzenie, czy wpływ tych zmiennych na poziom frekwencji wyborczej jest istotny. Weryfikacji przyjętego przypuszczenia dokonamy, wykorzystując
dane dotyczące wyborów do Sejmu RP w 2007 i 2011 r. oraz dane roczne o wartościach zmiennych objaśniających (UNEMPL i WAGES) dla lat poprzedzających
daną elekcję – dla lat 2006 i 2010. Jako podstawową jednostkę badawczą przyjęto
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obszar powiatu. Wszystkie obserwacje na zmiennych dotyczą 379 powiatów,
a zatem mamy dla dwóch badanych lat 379 obserwacji na każdej ze zmiennych.
Należy podkreślić, że chcąc wyczerpująco opisać i wyjaśnić zmienność poziomu
frekwencji wyborczej, należy wziąć pod uwagę znacznie większą liczbę istotnych
zmiennych i zbudować bardziej złożony model. Czytelnik może spróbować rozszerzyć katalog zmiennych objaśniających (np. o takie zmienne jak stopa inflacji
bazowej netto, poziom przestępczości, PKB per capita, struktura poparcia wyborczego na dwie największe partie polityczne itp.) i wówczas przeprowadzić estymację parametrów modelu. W ten sposób można sprawdzić, jakie zmienne istotnie
wpływały na poziom frekwencji wyborczej lub też były skorelowane z jej poziomem. Niemniej w modelowaniu tak skomplikowanych zależności zawsze istnieje
znaczne prawdopodobieństwo pominięcia istotnych czynników, co jest dodatkowym argumentem na rzecz stosowania specjalistycznych modeli dla danych
panelowych. Jak wspomniano, modele te pomagają uniknąć obciążenia estymatorów spowodowanego nieuwzględnieniem ważnych zmiennych objaśniających.
Postać formalna modelu dla rozważanego przykładu jest następująca:

yit   0  1UNEMPLit   2WAGESit   1 B2t  it

(7)

gdzie:
WAGESit – przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie w relacji do średniej
krajowej; UNEMPLit – stopa bezrobocia w powiatach; B2t = 1, gdy t = 2 i B2t = 0, gdy t ≠ 2;
μit – błąd czysto losowy.

W celu przeprowadzenia analizy zależności między wskazanymi zmiennymi
zbudowano bazę danych zawierającą wszystkie obserwacje na tych zmiennych z lat
2007 i 2011 na poziomie powiatów36. Łączna liczba obserwacji na zmiennych jest
więc równa N x T = 379 x 2 = 75937.
Ponieważ w badaniu uwzględniono wszystkie możliwe obserwacje, analiza ma
charakter badania pełnego. W tym przypadku elementy badanej próby są tożsame
z całą populacją jednostek badawczych (powiaty).
Przed rozpoczęciem estymacji parametrów modelu należy wygenerować
zmienną zero-jedynkową.

36
Źródłem danych były strony internetowe Państwowej Komisji Wyborczej, http://pkw.gov.pl/
oraz Banku Danych Lokalnych GUS, http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks,
odczyt z dn. 16.05.2012.
37
Strukturę bazy danych, którą należy zbudować na początkowym etapie badania, przedstawiono
wyżej w tabelach 1 i 2.
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Pozwoli ona uwzględnić efekty ustalone w wymiarze czasowym (time fixed
effects – np. zmiana stanu gospodarki spowodowana kryzysem gospodarczym,
zmiana formatu systemu partyjnego), ponieważ istnieje możliwość, że dla poszczególnych okresów mamy dwie różne linie regresji – różnią się wyrazem wolnym.
Tabela nr 5 zawiera wyniki estymacji wygenerowane przez program STATA.
Tabela 5. Wyniki estymacji modelu LSDV opisującego zależność między
poziomem zmiennej VT a UNEMPL i WAGES
. reg vt unempl wages _It_2011 /* Instrukcja programu STATA */

Source |
SS
df
MS
-------------+-----------------------------Model | 1.67580354
3 .558601179
Residual | 1.70888125
754 .002266421
-------------+-----------------------------Total | 3.38468478
757 .004471182

Number of obs
F( 3,
754)
Prob > F
R-squared
Adj R-squared
Root MSE

=
=
=
=
=
=

758
246.47
0.0000
0.4951
0.4931
.04761

-----------------------------------------------------------------------------vt |
Coef.
Std. Err.
t
P>|t|
[95% Conf. Interval]
-------------+---------------------------------------------------------------unempl | -.4351742
.0288538
–15.08
0.000
–.4918175
-.3785309
wages |
.1665537
.0151075
11.02
0.000
.1368959
.1962116
_It_2011 |
-.059026
.0035252
-16.74
0.000
-.0659464
-.0521056
_cons |
.4375023
.0155454
28.14
0.000
.406985
.4680197
------------------------------------------------------------------------------

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PKW i Banku Danych Lokalnych GUS, http://
www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks, odczyt z dn. 16.05.2012.

Jak zinterpretować otrzymane wyniki? Przede wszystkim wybrane zmienne
niezależne są statystycznie istotne, a więc włączenie do modelu tych zmiennych
jest zasadne. Ponadto, na podstawie otrzymanej postaci równania modelu możemy
wnioskować, że wzrost stopy bezrobocia powoduje spadek wartości oczekiwanej
frekwencji wyborczej w danym powiecie (ujemny parametr przy zmiennej
UNEMPL), podczas gdy dla relacji między przeciętnym poziomem płac a poziomem frekwencji wyborczej zależność jest jednokierunkowa (dodatnia wartość
szacowanego parametru przy WAGES). Poza tym potwierdzenie istotności statystycznej zmiennej zero-jedynkowej _It_2011 potwierdza zasadność wykorzystania
w tym przypadku modelu LSDV.
Podsumowując: stosując przedstawiony model teoretyczny, można potwierdzić
lub odrzucić hipotezy dotyczące ewentualnego wpływu wybranych czynników
społeczno-politycznych na poziom frekwencji wyborczej lub np. na poparcie
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wyborcze dla wybranych partii politycznych. Model regresyjny pomaga zrozumieć
i precyzyjnie opisać układ zależności między analizowanymi zmiennymi społecznymi. Dlatego, modele regresyjne są użytecznym narzędziem m.in. w badaniu
uwarunkowań zachowań wyborczych. Stosując analizę regresji, należy jednak
zawsze mieć świadomość, że istnieje możliwość wyboru nieodpowiedniej postaci
analitycznej modelu, co może skutkować otrzymaniem błędnych wyników.

ZASTOSOWANIE MODELU REGRESJI LOGISTYCZNEJ
Model regresji logistycznej wykorzystany zostanie do rozwiązania problemu
badawczego, którego specyfikacja znajduje się w tabeli 6. Problem dotyczy zależności między prawdopodobieństwem istnienia nadreprezentacji wyborców
japońskich a strukturą osadniczą okręgów wyborczych w okresie 1958–1993.

Tabela 6. Specyﬁkacja problemu nr 2
Problem badawczy: badanie zależności między typem struktury okręgów wyborczych w wymiarze
wiejski–miejski a prawdopodobieństwem nadreprezentacji wyborców w okręgach na przykładzie
wyborów do Izby Reprezentantów w Japonii w latach 1958–1993.
Okres badania: wybrano okres funkcjonowania w Japonii systemu z partią predominujacą, którego
fundament został po raz pierwszy naruszony po wyborach w 1993.
Jednostka badawcza: obszar okręgu wyborczego
Metoda: model regresji logistycznej
Opis zmiennych:
Y – binarna zmienna objaśniana, która dla wartości 1 oznacza istnienie nadreprezentacji wyborców
w okręgu, a dla wartości 0 jej brak. Istnienie nadreprezentacji lub jej brak stwierdzono, posługując się
wskaźnikiem SVRi = procent ogólnej liczby mandatów przyporządkowany i-temu okręgowi w relacji
do procentu ogólnej liczby uprawnionych do głosowania wyborców zamieszkujących w i-tym okręgu
wyborczym.
P(Y=1) – prawdopodobieństwo wystąpienia nadreprezentacji wyborców w danym typie okręgów.
P(Y=0) – prawdopodobieństwo wystąpienia podreprezentacji wyborców w danym typie okręgów.
DISTRICTi – typ okręgu wyborczego, DISTRICTi  1,2,3, 4 , przy czym im wyższa liczba, tym
wyższy jest poziom urbanizacji i-tego okręgu.
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Cele: Cele badania to, po pierwsze, analiza zależności między typem struktury osadniczej japońskich
okręgów wyborczych a prawdopodobieństwem nadreprezentacji wyborców w okręgach i, po drugie,
sprawdzenie, czy specyﬁka tej zależności miała wpływ na wyniki rywalizacji wyborczej.
Hipotezy:
H1: W latach 1958–1993 prawdopodobieństwo nadreprezentacji wyborców japońskich zamieszkujących okręgi o bardziej wiejskiej strukturze osadniczej było istotnie większe od prawdopodobieństwa
nadreprezentacji wyborców zamieszkujących okręgi o strukturze bardziej miejskiej. Innymi słowy,
im bardziej agrarny okręg wyborczy, tym większa siła głosów wyborców.
H2: Większa siła głosów wyborców zamieszkujących wiejskie okręgi wyborcze wzmacniała
dominującą pozycję Partii Liberalno-Demokratycznej w badanym okresie, ponieważ LDP cieszyła się
relatywnie większym poparciem wyborczym w okręgach o bardziej agrarnej strukturze.
Źródło: Opracowanie własne.

Przyczyny wysokiego poziomu nierówności materialnej wyborów w Japonii były
związane z szybkimi zmianami struktury osadniczej ludności w badanym okresie.
W szczególności proces urbanizacji spowodował, że zmniejszył się odsetek ludności zamieszkującej obszary wiejskie. Jednocześnie nastąpił wzrost gęstości zaludnienia na terenach silnie zurbanizowanych. Tym procesom nie towarzyszyły
odpowiednie zmiany odnośnie do kształtu i rozmiaru okręgów wyborczych.
Omawiane tendencje doprowadziły ostatecznie do istotnego wzrostu poziomu
malapportionmentu, którego ilościowy wyraz przedstawia rysunek 438. Szczególnie
wysoki i stabilny poziom nierówności materialnej wyborów występował w Japonii
w latach 70. i 80. XX w.
Japoński dziennik „Asahi Shimbun” stworzył ranking okręgów wyborczych
w wymiarze wiejski–miejski39. Uporządkowano okręgi wyborcze na czterostopniowej skali {1, 2, 3, 4}, przy czym 1 oznacza okręgi o najbardziej wiejskiej strukturze
osadniczej, a 4 o najwyższym poziomie urbanizacji. Ponadto, do bazy danych
38

Poziom malapportionmentu w Japonii określono, posługując się następującą formułą:
MAL 

1

m

v
2

i

 si ,

i 1

gdzie:
vi = względna liczba uprawnionych do głosowania w i-tym okręgu; si = względna liczba mandatów przyporządkowana i-temu okręgowi.
39
S.R. Reed, Japan MMD Data Set. Codebook, http://www.fps.chuo-u.ac.jp/~sreed/DataPage.html,
odczyt z dn. 6.05.2012.
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Rysunek 4: Dynamika malapportionmentu w Japonii w okresie 1947–2005.
Źródło: Opracowanie i obliczenia własne na podstawie danych: S.R. Reed, Japan MMD Data Set,
http://www.fps.chuo-u.ac.jp/~sreed/DataPage.html, odczyt z dn. 6.05.2012.

wprowadzono binarną zmienną objaśnianą Y, która dla wartości 1 oznacza istnienie nadreprezentacji wyborców w okręgu, a dla wartości 0 jej brak. Tabela 7
przedstawia strukturę bazy danych, którą należało utworzyć przed rozpoczęciem
badania. Łączna liczba obserwacji na zmiennych jest równa 1633 – jest to sumaryczna liczba analizowanych okręgów wyborczych w badanym okresie.
Tabela 7. Część bazy danych zbudowanej w celu
rozstrzygnięcia rozważanego problemu
Id

T

SVR

Y

DISTRICT

1

1993

0,613354

0

4

2

1993

1,331414

1

3

3

1993

1,32722

1

3

4

1993

1,258239

1

4

5

1993

1,12134

1

3

6

1993

1,001838

1

2

7

1993

1,364054

1

1
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Id

T

SVR

Y

DISTRICT

8

1993

1,162787

1

2

9

1993

1,229156

1

1

10

1993

0,720118

0

3

…

…

…

…

…

944

1972

1,384857

1

2

945

1972

0,887142

0

4

946

1972

1,074715

1

4

947

1972

0,906564

0

4

948

1972

0,775367

0

4

949

1972

0,706719

0

4

…

…

…

…

…

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych: S.R. Reed, Japan MMD
Data Set, http://www.fps.chuo-u.ac.jp/~sreed/DataPage.html, odczyt z dn.
6.05.2012.

Nawet dość pobieżny przegląd danych dotyczących struktury okręgów wyborczych wskazuje na znaczne odchylenie od proporcjonalności w podziale mandatów
między okręgi wyborcze. Analiza danych ilościowych wskazuje, że wraz z wzrostem
poziomu urbanizacji okręgu wyborczego maleje prawdopodobieństwo istnienia
nadreprezentacji wyborców w okręgach.
Z przeprowadzonej analizy wynika, że okręgi, które otrzymały rangę nr 1
w latach 1958–1990 zawsze cechowała nadreprezentacja.
Ogólne obserwacje dotyczące struktury okręgów w Japonii w omawianym
okresie można przedstawić formalnie za pomocą prostego modelu regresji logistycznej. Oszacowany model ma następującą postać:
P Y  1 

1
1  e (6,3732,035DISTRICTi )

(8)

gdzie:
P(Y=1) jest prawdopodobieństwem, że dany typ okręgu jest nadreprezentowany pod
względem wagi głosów zamieszkujących go wyborców, DISTRICTi jest zmienną niezależną mierzoną na skali porządkowej, która przyjmuje wartość ze zbioru {1, 2, 3, 4}.

Pełną specyfikację modelu zawiera tabela 8.
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Tabela 8. Model regresji logistycznej przedstawiający
zależność między typem okręgu wyborczego a prawdopodobieństwem
nadreprezentacji wyborców
. logit y district /* Instrukcja programu STATA */
Logistic regression

Log likelihood = -626.80417

Number of obs
LR chi2(1)
Prob > chi2
Pseudo R2

=
=
=
=

1633
851.45
0.0000
0.4045

-----------------------------------------------------------------------------y |
Coef.
Std. Err.
z
P>|z|
[95% Conf. Interval]
-------------+---------------------------------------------------------------district | -2.035273
.0963404
-21.13
0.000
-2.224097
-1.846449
_cons |
6.373469
.2962089
21.52
0.000
5.79291
6.954028
------------------------------------------------------------------------------

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych: S. R. Reed, Japan MMD Data Set, http://www.
fps.chuo-u.ac.jp/~sreed/DataPage.html, odczyt z dn. 6.05.2012.

W przypadku typowych danych przekrojowo-czasowych niebędących danymi
panelowymi jakość estymacji może poprawić wprowadzenie do modelu zmiennych
binarnych kontrolujących wymiar czasowy. Dla rozważanego problemu można
podjąć próbę zdefiniowania zmiennych binarnych w taki sposób, że dodatkowe
zmienne _It_T przyjmują wartość 1, gdy obserwacja dotyczy roku T, oraz wartość
0, gdy obserwacja nie dotyczy roku T. Polecenie STATA w tym przypadku ma
postać40:. logit y district _It_1960 _It_1963 _It_1967 _It_1969 _It_1972 _It_1976
_It_1979 _It_1980 _It_1983 _It_1986 _It_1990 _It_1993.
Okazuje się jednak, że wszystkie zmienne zero-jedynkowe są nieistotne, a zatem
moment czasu nie wpływa istotnie na wartości parametrów modelu. Należy model
uprościć i usunąć zmienne dychotomiczne.
Ostatecznie dla poszczególnych wartości zmiennej objaśniającej otrzymujemy
na podstawie równania modelu następujące wartości prawdopodobieństw:
dla DISTRICT = 1, P(Y=1) = 0,987;
dla DISTRICT = 2, P(Y=1) = 0,909;
dla DISTRICT = 3, P(Y=1) = 0,567;
dla DISTRICT = 4, P(Y=1) = 0,146.

40

Dla roku 1958 nie określono zmiennej binarnej, gdyż w przypadku, gdy obserwacja odnosi się
do tego roku, pozostałe zmienne binarne przyjmują wartość zero.
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Otrzymane wyniki potwierdzają przypuszczenie, że w latach 1958–1993 prawdopodobieństwo nadreprezentacji wyborców japońskich zamieszkujących okręgi
o bardziej wiejskiej strukturze osadniczej było istotnie większe od prawdopodobieństwa nadreprezentacji wyborców zamieszkujących okręgi o strukturze bardziej
miejskiej.
W badanym okresie dominującą pozycję na japońskiej scenie politycznej utrzymywała Partia Liberalno-Demokratyczna (LDP). W latach 1958–1993 sprawowała
ona nieprzerwanie władzę w państwie.
Znaczny poziom nierówności materialnej stawiał LDP na uprzywilejowanej
pozycji w procesie rywalizacji wyborczej. Przejawem tego zjawiska była większa
realna siła głosu wyborców w okręgach wiejskich, w których poparcie dla LDP było
relatywnie największe.
Mając świadomość nadreprezentacji wyborców w okręgach o wiejskiej strukturze osadniczej, politycy LDP zbudowali układ relacji patron–klient z mieszkańcami
okręgów wiejskich w celu zwiększenia lub utrzymania wysokiego poparcia wyborczego w grupie rolników japońskich. Popularnym środkiem osiągania tego celu
była m.in. protekcjonistyczna polityka odnośnie do importu produktów rolnych,
jak również dotowanie i subsydiowanie rolnictwa41. Na fakt większego poparcia
dla LDP na wsi wskazuje m.in. to, że LDP nominowała większą liczbę kandydatów
właśnie w okręgach wiejskich42.

PODSUMOWANIE
W artykule wykazano, że wśród stosowanych w politologii metod ilościowych
istotną rolę odgrywa analiza zależności z wykorzystaniem modeli regresyjnych.
Modele regresyjne dla danych panelowych oraz model regresji logistycznej są
użytecznymi narzędziami, których analityk społeczno-polityczny może użyć w celu
podniesienia jakości i uzupełnienia prowadzonych badań. Dzięki zastosowaniu
wskazanych metod badawczych rozwiązano przedstawione w artykule problemy
badawcze i pozytywnie zweryfikowano przyjęte hipotezy.

41

P. Gordon, Rice Policy of Japan’s LDP: Domestic Trends toward Agreement, 2Asian Survey” 1990,
No. 30(10), s. 943–958.
42
G.L. Curtis, Japanese Political Parties: Ideals and Reality, „RIETI Discussion Paper Series” 2004,
No. 04-E-005, s. 6.
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Omówione metody badawcze należą do zbioru metod ilościowych, których
znaczenie w badaniach politologicznych rośnie. Metody ilościowe pomagają
udoskonalić i uściślić wyniki badań uzyskane z zastosowaniem metod jakościowych. Należy jednak podkreślić, że oba typy metod badawczych, ilościowe i jakościowe, są względem siebie komplementarne.
Spośród szerokiej klasy modeli regresyjnych, zdaniem autora, na szczególną
uwagę politologów zasługują przedstawione w tekście modele dla danych panelowych oraz model regresji logistycznej, które można wykorzystać m.in. w analizie
zachowań wyborczych i w badaniach nad systemami wyborczymi.
Podstawowym zamiarem autora było objaśnienie Czytelnikowi wybranych
problemów analizy zależności, która w politologii polskiej nie jest powszechnie
stosowana. Ze względu na specyfikę publikacji treść artykułu przedstawia omawianą problematykę jedynie w ogólny i często uproszczony sposób. Zainteresowani
Czytelnicy mogą jednak sięgnąć do zaawansowanej literatury przedmiotu, która
częściowo została przedstawiona w przypisach.
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Regression Models in Research on Voting Behavior

REGRESSION ANALYSIS IS a very useful research method in electoral studies. In this paper
I examine two types of regression models that are of great importance in studying voting
behavior and electoral systems, that is, logistic regression models and models for panel data.
Both logistic regression and panel data models allow political scientists to deal with problems, where classical linear regression models, estimated using ordinary least squares (OLS),
fail.
In the first part of the paper I provide concise theoretical explanations of the panel data
and logistic regression models and also the motivation to make use of them in research. If
we examine panel data and we use classical OLS method of estimation, we probably violate
some important assumptions of classical linear regression model. Fortunately, we can use
special methods of estimations for panel data models that allow us to relax some classical
linear regression model assumptions. One of them is least squares dummy variables (LSDV)
method.
As for logistic regression, this method is also very useful in electoral studies. We use
logistic regression model if we examine binary dependent variables that often appear in
social sciences.
In the second part of the paper I apply the methods mentioned above to study voting
turnout in Polish 2011 elections and to examine the probability of voters’ overrepresentation in Japanese constituencies.
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METODA RÓWNOWAGI REFLEKSYJNEJ
REFLEXIVE EQUILIBRIUM W FILOZOFII
POLITYKI

CELE NINIEJSZEGO ARTYKUŁU to zaprezentowanie i analiza jednej z najbardziej
popularnych obecnie metod w filozofii polityki – tzw. metody równowagi refleksyjnej (dalej RR)1. Abstrahując od historii powstania i aplikacji tej metody do
filozofii polityki2, podjęte zostaną jedynie zagadnienia związane z jej działaniem,
praktycznym zastosowaniem, statusem i mocą poznawczą. Artykuł ten ma charakter metodologiczny oraz analityczny, a jego celem jest instruktaż w użyciu
metody; z tego względu czyni on metodę RR przedmiotem badania w oderwaniu
od jej historycznego kontekstu.

I. METODA RR  ASPEKT TEORETYCZNY
1. Deﬁnicja metody RR
Celem filozofii polityki – w przeciwieństwie do politologii, która aspiruje do
opisu i wyjaśnienia świata politycznego takim, jakim on jest – jest odpowiedź na
pytanie „jak być powinno?”, np. „jak powinien wyglądać ustrój polityczny?”, „jakie
zasady sprawiedliwości powinny rządzić związkiem politycznym?”. Metoda RR jest
1
Zob. J.D. Arras, The Way We Reason Now: Reflective Equilibrium in Bioethics, [w:] The Oxford
Handbook of Bioethics, red. B. Steinbock, New York 2007, s. 46, gdzie autor pisze o popularności
metody RR.
2
Zob. N. Goodman, Fact, Fiction, and Forecast, Cambridge 1955, s. 65–68. O historii powstania
metody RR zob. N. Daniels, Reflexive Equilibrium, [w:] The Stanford Encyclopedia of Philosophy,
wiosna 2011.
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jednym ze sposobów realizacji tego celu filozofii polityki. Proponuje ona, aby
odpowiadając na pytania o powinność, „postępować z dwóch stron”, z jednej strony
od naszych intuicji moralnych, z drugiej od zasad moralnych, które wyznajemy,
i konfrontując oba elementy ze sobą, modyfikując jeden w świetle drugiego, dojść
lub zbliżyć się do stanu równowagi pomiędzy nimi, osiągając tym samym koherencję w naszym zbiorze twierdzeń i, co za tym idzie, odpowiedź na wyjściowe
pytanie.
Odnośnie do wykonanego po raz pierwszy przez Phillippę Foot3 eksperymentu
myślowego znanego jako trolley problem4 Michael Sandel tak charakteryzuje
metodę RR: „Jak zatem możemy rozumować w obszarze spornych kwestii sprawiedliwości i niesprawiedliwości, równości i nierówności, jednostkowych uprawnień i dobra wspólnego? […] Zaczynamy od opinii lub przekonania na temat tego,
co powinno się zrobić: ‘Skierować tramwaj na boczny tor’. Następnie zastanawiamy
się nad racjami leżącymi za naszym przekonaniem i staramy się wyabstrahować
zasadę moralną, na której przekonanie to jest oparte: ‘Lepiej poświęcić jedno życie
i uniknąć śmierci wielu ludzi’ ”. Następnie skonfrontowani z sytuacją, która komplikuje ową zasadę moralną, popadamy w zakłopotanie: ‘Myślałem, że zawsze
powinno się ocalić tak dużo ludzi, jak to możliwe, a jednak zepchnięcie człowieka
z mostu, aby ocalić wielu, wydaje się złe’. […] Skonfrontowani z tym napięciem,
możemy zrewidować nasz sąd na temat tego, co powinno się uczynić, albo przemyśleć zasadę moralną, którą początkowo wyznawaliśmy. W miarę jak napotykamy
nowe sytuacje, poruszamy się tam i z powrotem pomiędzy naszymi sądami i zasadami, rewidując każde z nich w świetle drugiego”5.
Można zatem zdefiniować RR jako metodę w filozofii moralnej (w tym politycznej) polegającą na dochodzeniu do konkluzji, co powinno się czynić w drodze
3

Ph. Foot, The Problem of Abortion and the Doctrine of Double Effect, „Oxford Review” 1967, No.
5, s. 5–15.
4
Problem ten przedstawia się w skrócie następująco: jedziesz tramwajem, w którym zepsuły się
hamulce, na torze pracuje pięciu robotników; gdy w nich uderzysz, wszyscy zginą. Możesz skręcić
na boczny tor, na którym pracuje jeden robotnik; gdy w niego uderzysz, na pewno zginie. Co robisz?
W większości wypadków odpowiedź brzmiałaby: skręciłbym. Jeśli tak, to wyobraź sobie, że ten sam
zepsuty tramwaj jedzie wprost na pięciu robotników i gdy w nich uderzy, wszyscy zginą i nie ma
żadnego bocznego toru, aby tramwaj skręcił. Tym razem jednak stoisz na wiadukcie nad torami
tramwajowymi jako obserwator. Obok ciebie stoi bardzo gruby mężczyzna i wychyla się przez barierkę. Jeśli go popchniesz, spadnie na tory, zatrzyma tramwaj, ocali pięciu robotników, ale sam zginie.
Co robisz? Czy zepchniesz grubego mężczyznę? Jeśli nie, dlaczego? Dlaczego w pierwszym przypadku
byś skręcił, ale w drugim nie zepchnąłbyś mężczyzny z wiaduktu? Czy naprawdę istnieje jakakolwiek
różnica moralna między tymi przypadkami?
5
M. Sandel, Justice: What’s the Right Thing to Do?, Londyn 2009, s. 28.
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konfrontowania ze sobą, modyfikowania we wzajemnym świetle oraz dopasowywania do siebie sądów moralnych (intuicji moralnych) i zasad moralnych tak, aby
tworzyły koherentny system.
Tak rozumiana metoda RR (określana także jako wąska równowaga refleksyjna,
dalej WRR) obejmuje więc trzy zasadnicze kategorie: 1) sądu moralnego (intuicji
moralnej), 2) zasady moralnej, 3) koherencji (spójności) między nimi. Przejdziemy
teraz do ich kolejnego omówienia w celu bardziej precyzyjnej charakterystyki
metody RR.

2. Kategoria sądu moralnego (intuicji moralnej) w metodzie RR
Sąd moralny w metodzie RR można zdefiniować jako zdanie mówiące, jak
powinno się postąpić w konkretnej sytuacji. Jako przykład można podać następujący sąd moralny: „Powinno się zabić tego terrorystę, aby uratować dwudziestu
zakładników”.
Relacja między sądem moralnym a intuicją moralną w metodzie RR polega na
tym, że sąd moralny jest ujętym w formę słowną intuicyjnym przekonaniem na
temat tego, jak powinno się postąpić w konkretnej sytuacji. Nasze przekonanie, że
powinno się zabić tego terrorystę, aby ocalić dwudziestu zakładników, jest intuicją
moralną, natomiast zdanie „Powinno się zabić tego terrorystę, aby uratować
dwudziestu zakładników” jest sądem moralnym.
Jednak nie każda intuicja moralna i nie każdy odpowiadający jej sąd moralny
biorą udział w wypracowywaniu konkluzji za pomocą metody RR. Zgodnie z twierdzeniem Johna Rawlsa, autora tej metody na niwie filozofii polityki, mogą to być
jedynie „przemyślane sądy moralne” (considered moral judgements). Aby odpowiedzieć na pytanie, czym różnią się przemyślane sądy moralne od sądów moralnych
nieposiadających tego przymiotu, Rawls proponuje pewien eksperyment myślowy
polegający na wyobrażeniu sobie „kompetentnych sędziów moralnych” (competent
moral judges), czyli osób inteligentnych, bezstronnych, roztropnych, posiadających
szeroką wiedzę, dzielność etyczną i dianoetyczną, zdolność do empatii, bogatą
wyobraźnię czy zdolność do wglądu w rzeczywistość moralną. Przemyślane sądy
moralne byłyby więc sądami, które wydaliby kompetentni sędziowie moralni
znajdujący się w następujących warunkach: nie byliby zagrożeni konsekwencjami
(np. karą) za podjęcie danej decyzji ani nie czerpaliby osobistych zysków w związku
z podjęciem danej decyzji (co wyklucza podejmowanie decyzji ze względu na
interes osobisty), byliby poinformowani o okolicznościach faktycznych dotyczą-
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cych wydawanego sądu/podejmowanej decyzji, nie byliby pod wpływem silnych
emocji lub pośpiechu etc.6
Mimo tak w gruncie rzeczy restrykcyjnych warunków (i przypominających
klasyczne rozważania na temat Arystotelesowskiego człowieka roztropnego phronimos czy dojrzałego spoudaios) określających to, które z sądów (intuicji) moralnych są przemyślane, ich status poznawczy nie jest statusem prawdy moralnej ani
wglądu w obiektywną rzeczywistość moralną. Gdyby tak było, cała metoda RR
byłaby pozbawiona sensu. Jako że opiera się ona na ruchu tam i z powrotem
między sądami a zasadami moralnymi i na rewidowaniu jednych w świetle drugich,
musi zakładać, że owe sądy (intuicje) moralne są możliwe do zrewidowania, nie są
więc „wglądem w” czy odkryciem prawdy moralnej (tak jak – aby posłużyć się
popularnym porównaniem – obserwacje w naukach przyrodniczych są co do
zasady takim odsłonięciem obiektywnej rzeczywistości). W przypadku metody RR
nie zachodzi więc analogia między intuicją moralną a obserwacją empiryczną, jak
chcieliby tego niektórzy interpretatorzy; metoda ta nie zakłada istnienia żadnego
zmysłu moralnego, który odpowiadałby innym zmysłom człowieka i tak jak one
zapewniałby poznanie obiektywnej rzeczywistości. To, co Ronald Dworkin określa
mianem „naturalnego modelu” interpretacji metody RR, gdzie intuicje moralne
są analogonami obserwacji faktów w naukach przyrodniczych, jest błędnym
rozumieniem tej metody, na co autor Biorąc prawa poważnie słusznie zwraca
uwagę. „Model naturalny nie jest w stanie wyjaśnić pewnej charakterystycznej
własności tej techniki. Wyjaśnia on, dlaczego nasza teoria sprawiedliwości musi
odpowiadać naszym intuicjom dotyczącym sprawiedliwości, nie wyjaśnia jednak,
dlaczego uzasadnione jest poprawianie owych intuicji, by osiągnąć jeszcze lepsze
dopasowanie”7. W tej sytuacji należy interpretować owe przemyślane sądy moralne
w inny sposób. Ich status odpowiada raczej rozważnym opiniom, które powinno
się traktować jednak jako nolens volens przygodny wynik okoliczności społecznych
i historycznych, aczkolwiek wzmocniony racjonalnym pragnieniem osiągnięcia
koherencji w zbiorze naszych przekonań i dyrektyw działania.

6

J. Rawls, Outline of a Decision Procedure for Ethics, „The Philosophical Review” 1951, vol. 60,
no. 2, s. 178–183.
7
R. Dworkin, Biorąc prawa poważnie, Warszawa 1998, s. 300.
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3. Kategoria zasady moralnej w metodzie RR
Zasadę moralną w metodzie RR można zdefiniować jako zdanie ogólne mówiące,
jak powinno się postępować w danym rodzaju sytuacji. Jako przykład można podać
następującą zasadę moralną: „Należy postępować w taki sposób, aby liczba ludzi
zabitych w celu ratowania innych była mniejsza niż uratowanych”.
W przypadku kategorii zasady moralnej sytuacja wygląda analogicznie do tej
związanej z sądami moralnymi. Po pierwsze, zasada moralna nie może być analogonem teorii w naukach przyrodniczych, choćby na mocy rozważań z paragrafu
2. Intuicje moralne nie odpowiadają obserwacjom empirycznym i stąd zasady
moralne wyjaśniające owe intuicje i projektujące rozwiązania przyszłych dylematów moralnych nie mogą mieć roszczenia do wyjaśniania i przewidywania obiektywnego stanu rzeczy. Po drugie, zasada moralna, inaczej niż w innych koncepcjach
filozoficznopolitycznych (jak np. nowa teoria prawa naturalnego), nie jest oczywista czy niewywodliwa, nie odpowiada więc pierwszym zasadom rozumowania ani
teoretycznego (jak np. zasada niesprzeczności), ani praktycznego (jak według Johna
Finnisa np. zasada, że wiedza jest dobrem). Nie jest oczywista, ponieważ podlega
rewizji, a nawet odrzuceniu. Nie jest niewywodliwa, ponieważ jest wywodzona lub
konstruowana z danego zbioru intuicji moralnych, które implicite „przenika”.
W metodzie RR zasada moralna nie ma ani nadrzędnego, ani podrzędnego statusu
w stosunku do intuicji moralnych – każda strona procesu równoważenia może być
zmieniona w świetle drugiej strony i nie obowiązuje między nimi żaden porządek
precedencji (co jest przyczyną krytyki kierowanej pod adresem tej metody).
Zgodnie z zaproponowanym przez Dworkina „konstruktywistycznym modelem”
interpretacji, zasadę moralną można rozumieć jako „spójny program działania”, do
którego są dopasowane „konkretne osądy, na podstawie których działają” ludzie,
i który jest dopasowany do nich. Model konstruktywistyczny przeprowadza analogię między metodą RR a sposobem pracy sędziego w ramach systemu common
law. „Konkretne precedensy są analogiczne do intuicji; sędzia stara się pogodzić je
ze zbiorem zasad, które mogłyby je uzasadnić uzasadniając zarazem kolejne,
następujące po nich orzeczenia”8. Zasady moralne starają się nadać sens przygodnym intuicjom moralnym tak je uzasadniając, przykrawając i jednocześnie modyfikując same siebie, aby mogły razem być ujęte w jeden spójny system.
Inną możliwą analogią wyjaśniającą status poznawczy zasad moralnych w metodzie RR jest zastosowane przez Normana Danielsa porównanie do zasad gramatyki
8

Ibidem, s. 294–295.
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i pracy lingwisty9. W gramatyce opisowej lingwista dochodzi do poprawnego opisu
zasad gramatycznych na podstawie badania aktualnej praktyki językowej; stara się
odtworzyć lub odczytać zasady gramatyczne, które „przenikają” aktualną praktykę
językową; wysuwa hipotezy co do tego, jakie zasady rządzą praktyką tak dotąd
zaobserwowaną, jak i tą jeszcze niezaobserwowaną, którą prawdopodobnie napotka w przyszłości. Opisane zasady gramatyczne mają wpływ na aktualną praktykę
językową i mogą ją częściowo modyfikować, tak jak i nowo napotkana praktyka
językowa może mieć wpływ na zasady opisywane przez lingwistów i prowadzić do
ich przeformułowania i poprawiania.

4. Kategoria koherencji w metodzie RR
Koherencję w metodzie RR można zdefiniować jako zachodzącą między 1) zbiorem przemyślanych sądów moralnych a zbiorem zasad moralnych (wąska równowaga refleksyjna WRR); 2) zbiorem przemyślanych sądów moralnych, zbiorem
zasad moralnych oraz zbiorem teorii tła (szeroka równowaga refleksyjna SRR).
Założeniem leżącym u podstaw metody RR jest prawo Dunsa Szkota mówiące,
że (p^~p)q, czyli że z dwóch zdań sprzecznych wynika dowolne zdanie, co
w konsekwencji oznacza, że każdy system wewnętrznie sprzeczny jest systemem
fałszywym10. Metoda RR zmierza do zaprowadzenia spójności w naszym systemie
przekonań moralnych, przyjmując fakt, że warunek niesprzeczności jest „pierwszym warunkiem nakładanym na każdy system teoretyczny, czy to empiryczny, czy
nieempiryczny”, i że „system wewnętrznie sprzeczny należy odrzucić, ponieważ
jest fałszywy”11. Metoda RR poszukuje zatem koherencji w obszarze naszych
przekonań moralnych; stoi ona na stanowisku, że dojście do stanu spójności
między naszymi sądami, zasadami i teoriami jest warunkiem wystarczającym
możliwie słusznych decyzji i działań moralnych oraz gwarantuje, że cel, do którego
zmierzaliśmy w naszym procesie poznawczym, zostanie osiągnięty. Celem tym nie

9

D.W. Haslett, What Is Wrong With Reflexive Equilibria?, „Philosophical Quaterly”, no. 37/148,
s. 306.
10
Zob. J. Salamucha, Logika zdań u Wilhelma Ockhama, [w:] Wiedza i wiara. Wybrane pisma
filozoficzne, red. J.J. Jadacki, K. Świętorzecka, Lublin 1997, s. 395; J. Łukasiewicz, O zasadzie sprzeczności
u Arystotelesa, Warszawa 1987, s. 172; idem, Sylogistyka Arystotelesa z punktu widzenia współczesnej
logiki formalnej, Warszawa 1988, s. 108–109.
11
K.R. Popper, Logika odkrycia naukowego, Warszawa 2002, s. 87.
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jest oczywiście absolutna Prawda moralna (przez wielkie „P”) – także dlatego, że
osiągnięta równowaga refleksyjna jest zawsze jedynie prowizoryczna i otwarta na
dalsze modyfikacje – ale najlepsze możliwe uzasadnienie dla odpowiedzi, co
powinno się czynić.
Ze względu na to między jakimi elementami myślenia moralnego miałaby
zachodzić spójność, można wyróżnić dwa rodzaje RR: wąską i szeroką. WRR
dotyczy spójności między sądami a zasadami moralnymi, podczas gdy SRR włącza
do tej diady także tzw. teorie tła (background theories), czyli naukowe i filozoficzne
teorie informujące o świecie i człowieku, jak np. teorie antropologiczne, ekonomiczne, biologiczne etc.12 Przejście od obecnej jeszcze w Teorii sprawiedliwości WRR
do SRR w The Independence of Moral Theory13 było dla Rawlsa istotną modyfikacją
metody, ponieważ RR rozumiana w sposób wąski ma trudny do zaakceptowania
rys subiektywistyczno-relatywistyczny. Jako że sądy/intuicje moralne są wynikiem
przygodnych okoliczności, zaś zasady moralne implicite opierają się na owych
intuicjach, to w dużym stopniu sądy i zasady uzasadniają się wzajemnie i pozostają
jakby zamknięte w danej, relatywnej wizji świata, uodpornione na krytykę płynącą
spoza danego światopoglądu. Włączenie do metody RR teorii naukowych i filozoficznych obiektywizuje tę procedurę dociekania w takiej mierze, w jakiej nauka
i filozofia wykraczają poza przygodność historyczno-kulturową.

II. METODA RR  ASPEKT PRAKTYCZNY
1. Analiza przypadku
Zaprezentujemy teraz sposób, w jaki działa metoda SRR w praktyce. W tym celu
posłużymy się popularnym w filozofii polityki i etyce przykładem aborcji. Poniższe
rozważania nie mają więc na celu rozwiązania prezentowanego tu dylematu moralnego, lecz instruktaż metodologiczny.
Załóżmy, że rozpatrujemy przypadek osoby (może to być ustawodawca, sędzia
w systemie common law, osoba prywatna etc.) – nazwijmy ją, parafrazując Ronalda
Dworkina, sędzią Salomonem – któray zastanawia się, czy kobieta w szóstym
12

N. Daniels, Wide Reflexive Equilibrium and Theory Acceptance in Ethics, „The Journal of Philosophy” 1979, vol. 76, no. 5, s. 258.
13
J. Rawls, The Independence of Moral Theory, „Proceedings and Addresses of the American
Philosophical Association” 1974, no. 75, s. 8.
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miesiącu ciąży powinna mieć prawo do jej przerwania na życzenie. Sytuacja hipotetycznej kobiety przedstawia się następująco (nazwijmy tę sytuację sytuacją A).
Płód rozwija się prawidłowo, ciąża nie stanowi zagrożenia dla zdrowia matki i nie
jest wynikiem czynu zabronionego. Kobieta znajduje się w normalnej sytuacji
bytowo-ekonomicznej. Załóżmy też, że Salomon, idąc za swoją intuicją moralną
(przemyślanym sądem moralnym), uważa, że kobieta znajdująca się w opisanej
sytuacji powinna posiadać uprawnienie do tego, aby poddać się przerwaniu ciąży.
Metoda SRR wychodzi więc od pierwotnej intuicji moralnej Salomona: kobieta
w sytuacji A powinna mieć prawo do przerwania ciąży. Taki sąd Salomona, aby
w ogóle mógł być uważany za sąd racjonalny, a tym bardziej za przemyślany, musi
mieć pewne uzasadnienie, rację za nim stojącą. Tą racją jest zasada moralna, którą
Salomon jest w stanie przytoczyć jako uzasadnienie swojego sądu. Załóżmy, że
Salomon, uzasadniając swój werdykt, powołuje się na zasadę moralną: każdy
człowiek ma prawo decydować o własnym ciele. Przytoczona przez Salomona
zasada moralna jako uzasadnienie dla jego intuicji moralnej to drugi etap metody
SRR.
Trzecim etapem w posługiwaniu się metodą SRR jest próba skonfrontowania
intuicji i uzasadnienia Salomona z przypadkiem, intuicją, zasadą lub teorią podważającą przytoczone uzasadnienie. Załóżmy, że będzie to teoria tła, czyli w tym
wypadku informacje dostarczane przez biologię. Teoria ta informuje: zgodnie z całą
dostępną wiedzą naukową płód w szóstym miesiącu ciąży stanowi odrębny genetycznie i anatomicznie organizm ludzki, a nie ciało matki, i przerwanie ciąży jest
ingerencją w ten odrębny organizm.
Skonfrontowany z powyższą teorią tła Salomon może albo zrewidować swoją
wyjściową intuicję, a wtedy utrzymać w mocy zasadę moralną, która, jak się
okazało po konfrontacji z teorią tła, uzasadnia jednak intuicję przeciwną niż ta
wyjściowa, albo pozostać wiernym intuicji i zmodyfikować zasadę moralną, która
ją uzasadnia.
Załóżmy, że Salomon w wyniku konfrontacji z nowymi faktami dostarczonymi
przez teorię tła postanawia zmodyfikować uzasadnienie swej pierwotnej intuicji,
czyli przeformułowuje zasadę moralną. Stanowisko Salomona wyglądałoby więc
teraz mniej więcej tak: to prawda, że aborcja byłby decydowaniem o ciele płodu,
a nie tylko matki. Jednak nadal uważam, że kobieta w sytuacji A powinna mieć
prawo przerwać ciążę. Dlaczego? Nikt nie ma prawa do użycia cudzej własności
bez zgody właściciela (nowa zasada moralna). Matka, chcąc przerwać ciążę, nie
wyraża zgody na to, aby płód w dalszym ciągu używał jej ciała, które jest jej własnością. Przeformułowanie stanowiska Salomona to czwarty etap metody SRR.
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Choć te cztery etapy (intuicja, uzasadnienie intuicji, przypadek konfrontujący
się z intuicją i uzasadnieniem, przeformułowanie pierwotnego stanowiska) wyczerpują de facto „obieg” metody SRR, to w celu bardziej precyzyjnego wyeksponowania praktyki jej stosowania będziemy kontynuować rozważanie naszego przykładu.
Załóżmy, że tym razem skonfrontujemy nowe stanowisko Salomona z innym
przemyślanym sądem moralnym. Wyobraźmy sobie kobietę karmiącą, która decyduje się zastosować nową zasadę Salomona (nikt nie ma prawa do użycia cudzej
własności bez zgody właściciela) i przerywa karmienie piersią, pozostawiając nowo
narodzone dziecko bez pożywienia, co w przypadku dziecka prowadzi do poważnych skutków zdrowotnych (a w skrajnym przypadku do śmierci). Intuicja moralna
i odpowiadający jej sąd moralny mówią, że czyn ten jest naganny i powinno mu
się zapobiec, a sprawczynię ukarać. Jak można uzasadnić tę intuicję? Przywołując
zasadę moralną: życie człowieka jest wyższą wartością niż własność.
Załóżmy, że Salomon, który podziela tę intuicję moralną oraz uznaje zasadę, że
życie jest wyższą wartością niż własność, stara się jednak pogodzić tę zasadę
i intuicję ze swoim pierwotnym sądem moralnym mówiącym, że kobieta w sytuacji
A ma prawo dokonać aborcji. W tym celu powołuje się na jedną z teorii tła, które
pozwalają na jednoczesne wyznawanie dwóch powyższych zasad i posiadanie
dwóch powyższych intuicji bez popadania w sprzeczność wewnętrzną. Załóżmy,
że Salomon powołuje się na teorię tła mówiącą, że: życie nowo narodzonego
dziecka i życie płodu są dwoma różnymi stanami biologicznymi, ponieważ dziecko
jako organizm żyje samodzielnie, zaś płód nie żyje samodzielnie jako organizm,
lecz tylko dzięki temu, że żyje matka. Życie płodu jest więc jedynie potencjalne
i staje się życiem w pełnym tego słowa znaczeniu w momencie, gdy płód zyskuje
możliwość przetrwania jako samodzielny organizm14.
W tej sytuacji stanowisko Salomona mogłoby z kolei zostać skonfrontowane
z inną teorią tła, mówiącą, że: płód w 6 miesiącu posiada już zdolność do samodzielnego życia poza organizmem matki. Stąd nawet jeśli teoria, na którą ostatnio
powołał się Salomon, jest słuszna, to nie stosuje się do przypadku kobiety w sytuacji
A. Skonfrontowany z tymi faktami Salomon mógłby ostatecznie zmodyfikować
swój przemyślany sąd moralny o kobiecie w sytuacji A i uznać, że nawet jeśli stanowisko, którego bronił, jest racjonalne, spójne i słuszne, to tylko w odniesieniu do
14

Zob. M. Sandel, Moral Argument and Liberal Toleration, [w:] Public Philosophy: Essays on
Morality in Politics, red. M. Sandel, Cambridge–Londyn 2005, s. 134. Podobna argumentacja do
przedstawionej w tym przypadku instruktażowym do metody RR została zastosowana w słynnej
sprawie Roe vs. Wade.
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takich przypadków, gdy płód nie osiągnął jeszcze etapu samodzielności bytowej,
a więc przed 24 tygodniem życia. Zatem kobieta w sytuacji A nie powinna mieć
prawa do przerwania ciąży. Ten moment można by uznać za dojście do stanu
równowagi refleksyjnej w poglądach Salomona: kobieta w sytuacji A nie powinna
mieć prawa przerwania ciąży (przemyślany sąd moralny), ponieważ życie jest
wyższą wartością niż własność (zasada moralna), a płód w szóstym miesiącu ciąży
posiada już zdolność do samodzielnego życia poza łonem matki (teoria tła).

2. Schemat działania metody SRR
Powyższy przykład ilustruje działanie metody SRR w praktyce, rozważając jeden
z możliwych scenariuszy poruszania się tam i z powrotem pomiędzy intuicjami,
zasadami moralnymi i teoriami tła. W poniższej tabeli przedstawiono go na zasadzie schematu, co pozwala wyodrębnić w sposób bardziej wyraźny poszczególne
etapy działania metody SRR.
Etapy dochodzenia
do RR
wyjściowe stanowisko
Salomona

Intuicja moralna

Zasada moralna

Teoria tła

kobieta w sytuacji
każdy ma prawo decydoA powinna mieć prawo
wania o własnym ciele
do aborcji

kontrprzykład

modyﬁkacja stanowiska
Salomona

kobieta w sytuacji
A powinna mieć prawo
do aborcji

nikt nie ma prawa używania czyjejś własności
bez zgody właściciela

kontrprzykład

przerwanie karmienia
(odmowa zgody na użycie przez dziecko piersi
matki) zagrażające życiu
dziecka jest zbrodnią
i powinno być karane

życie jest wyższą
wartością niż własność

modyﬁkacja stanowiska
Salomona

kobieta w sytuacji
A powinna mieć prawo
do aborcji

życie jest wyższą
wartością niż własność

płód jest odrębnym
organizmem, a nie
ciałem matki
płód jest odrębnym organizmem, a nie ciałem
matki (ale używa ciała
matki bez jej zgody)

płód nie żyje w pełni,
lecz potencjalnie, gdyż
nie jest zdolny biologicznie do samodzielnego
życia

Metoda równowagi refleksyjnej (reflexive equilibrium) w filozofii polityki
Etapy dochodzenia
do RR

Intuicja moralna

Zasada moralna

kontrprzykład

równowaga reﬂeksyjna

kobieta w sytuacji A nie
powinna mieć prawa do
aborcji

życie jest wyższą
wartością niż własność
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Teoria tła
płód od 24 tygodnia jest
już zdolny do samodzielnego życia poza łonem
matki
płód od 24 tygodnia jest
już zdolny do samodzielnego życia poza łonem
matki

III. DYSKUSJA
Metoda RR jest sposobem rozumowania stosowanym w filozofii politycznej
i moralnej w sposób naturalny, można by powiedzieć: intuicyjny, i jest w niej
obecna właściwie od samego początku. Jej pierwszym i najbardziej znanym przykładem w historii jest metoda dialektyczna stosowana przez Sokratesa, który
w swych dyskusjach z obywatelami Aten wychodził od ich pierwotnych opinii na
temat tego, czym jest zbożność albo sprawiedliwość, aby następnie, konfrontując
je z kontrprzykładami doprowadzić do ich odrzucenia lub modyfikacji (metoda
elenktyczna). Celem zaś owej dialektyki było wydobycie z rozmówców przekonań
spójnych i prawdziwych (metoda majeutyczna). Gdzie elenktyka odpowiada
konfrontacji wyjściowych sądów moralnych z kontrprzykładami w metodzie RR,
tam majeutyka odpowiada osiąganiu stanu równowagi refleksyjnej.
Abstrahując jednak od podobieństw i różnic między metodą RR sensu stricto
(zaprojektowaną przez Johna Rawlsa), a takimi jej historycznymi antecedencjami,
jak dialektyka Sokratesa (metoda RR sensu largo), można wskazać na ograniczenia
i mankamenty tego sposobu postępowania w filozofii polityki, który zaprezentowaliśmy w niniejszym artykule.
Zasadniczym problemem związanym z metodą RR jest jej relacja do kategorii
prawdy. Koherencja w danym systemie poglądów, której poszukuje metoda RR,
jest czymś innym niż prawda. Spójny wewnętrznie zespół poglądów może być
fałszywy. Spójne zeznania świadków starających się chronić sprawcę przestępstwa
nie stają się prawdziwe na mocy ich koherencji. Jak można to było zaobserwować
w zaprezentowanym tu przypadku instruktażowym, równowaga refleksyjna, do
której doszedł sędzia Salomon (przypominająca w dużym stopniu stanowisko Sądu
Najwyższego w sprawie Roe vs. Wade) jest daleka od satysfakcjonującego rozwiązania problemu aborcji i tak jak wyrok w sprawie Roe vs. Wade może podlegać
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uzasadnionej krytyce i ostatecznie odrzuceniu. Co więcej, z łatwością można sobie
wyobrazić przynajmniej kilka równie racjonalnych równowag refleksyjnych
w omawianym przypadku instruktażowym. Sędzia Salomon mógłby bowiem
przywoływać inne teorie tła – jak np. teorie początku życia ludzkiego, rozróżnienia
na istotę i osobę ludzką, teorie wyjaśniające fenomen totipotencjalności zygot15 etc.
– i wówczas uzyskiwałby inne równowagi refleksyjne. Która z tych kilku równowag
refleksyjnych byłaby tą najbardziej racjonalną? Wedle jakiego kryterium mielibyśmy o tym zadecydować, skoro naszym kryterium jest właśnie równowaga refleksyjna?
Podobnie wygląda sytuacja, gdy zastanowimy się nad statusem intuicji moralnych w metodzie RR. Intuicje moralne nie mają żadnego wyróżnionego statusu.
Nie są ani ważniejsze, ani mniej ważne niż zasady moralne, które je uzasadniają.
Wedle jakich kryteriów decydować, która strona procesu równoważenia powinna
być zmodyfikowana? Intuicja w świetle zasady moralnej czy zasada moralna
w świetle intuicji? A może intuicja w świetle teorii tła? W naszym przypadku
instruktażowym raz zasada moralna była modyfikowana w świetle teorii tła, innym
razem zasada moralna w świetle intuicji, jeszcze innym intuicja w świetle teorii tła.
Równowaga refleksyjna, do której doszedł sędzia Salomon mogłaby wyglądać
inaczej, gdyby rozłożył on inaczej priorytety i dokonał innych modyfikacji. Jakim
kryterium się posłużył podejmując decyzje o takich, a nie innych zmianach
w zespole swych poglądów? Wydaje się, że jedynym możliwym kryterium takich
decyzji jest subiektywne przekonanie o sile czy to intuicji, czy to zasady moralnej.
Jako że metoda RR nie opiera się na żadnej filozoficzne teorii zmysłu moralnego,
intuicje moralne, o których mówi, mają status przekonań uformowanych w procesie socjalizacji w przygodnych warunkach historyczno-kulturowych.
Stąd można wnioskować, że metoda RR lepiej zdawałaby egzamin w ramach
rozumowania prawniczego np. w systemie common law niż w filozofii polityki.
Precedensy w prawie będące – zdaniem takich filozofów jak Dworkin czy Haslett
– analogonami przemyślanych sądów moralnych w filozofii polityki mają powagę
i status, których brak intuicjom. Po pierwsze, na mocy obowiązującej w systemie
prawa common law zasady stare decisis et non quieta movere wcześniejsze decyzje
sędziów muszą być przestrzegane w kolejnych sprawach; intuicje moralne w metodzie RR podlegają relatywnie dowolnym zmianom i nie są wiążące w żaden
15

Zob. J. Burgess, Could a Zygote Be a Human Being?, „Bioethics” 2010, vol. 24, no. 2, s. 62–66,
gdzie autor rozważa alternatywne teorie początku życia ludzkiego w kontekście fenomenu totipotencjalności zygot.
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wyróżniony sposób. Po drugie, precedensy, w oparciu o które procedują sędziowie
rozstrzygający sprawy, są takie same dla wszystkich sędziów; intuicje moralne
różnią się w zależności od kultury, czasu, a nawet osoby16. Stąd procedura RR
w odniesieniu do rozumowania prawniczego ma dużo bardziej obiektywistyczny
charakter. Z drugiej jednak strony kwestią wymagającą oddzielnej dyskusji jest
pytanie, czy analogia między precedensami w common law a intuicjami moralnymi
w metodzie RR zaproponowana przez Dworkina w jego „konstruktywistycznym
modelu” interpretacji głębokiej struktury teorii Rawlsa jest słuszna. Skłanialibyśmy
się raczej do negatywnej odpowiedzi na to pytanie. Rozumowanie prawnicze
w systemie common law przypomina bardziej metodę kazuistyczną w filozofii
polityki, w której filozof odnosi się do tzw. przypadków paradygmatycznych
o wyróżnionym statusie w celu rozwiązania aktualnie problematycznego case’a.
Zamierzeniem Johna Rawlsa było wypracowanie metody, która swoją siłę będzie
czerpała z kategorii koherencji, nie zaś z jakkolwiek rozumianych elementów
o wyróżnionym statusie, jak np. oczywiste zasady moralne czy intuicje stanowiące
wgląd w obiektywną rzeczywistość moralną. Uzyskaliśmy w ten sposób procedurę
rozumowania w filozofii polityki, która ma silny rys relatywistyczno-subiektywistyczny będący wynikiem przygodnego statusu intuicji moralnych oraz umiarkowany wymiar obiektywistyczny gwarantowany przez obecne w niej teorie tła
i wymóg spójności. Biorąc pod uwagę fakt, że już u zarania metody RR, czyli
w myśli Sokratesa, spotykamy się z sytuacją, w której de facto żaden dialog sokratyczny nie kończy się konkluzją, a filozofia rozumiana jest jako nieustanne dociekanie, „wiatr myśli”, zasadne wydaje się pytanie, czy w ogóle można by oczekiwać
czegoś więcej od metody w filozofii polityki.

16

D. W. Haslett, op.cit., s. 309.
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The Method of Reﬂexive Equilibrium in Political Philosophy

THE AIM OF the essay is to present and analyse one of the most well-recognized and ubiquitously deployed method in political philosophy, namely the method of reflexive equilibrium. The focus and scope of the article is a practical employment of the method to solve
such real life moral quandaries as an abortion problem or more thought-experimental
conundrums as the trolley paradox. The author contends that what is recognized as so-called
wide reflexive equilibrium is of a particular merit for moral reasoning, especially by virtue
of the background theories’ contribution to the upshot of the procedure in question.
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MITOMOTORYCZNOŚĆ OPOWIEŚCI:
WYKORZYSTANIE ANALIZY NARRATYWNEJ DO
BADAŃ ZNACZENIA MITÓW KULTUROWYCH
W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH

W NINIEJSZYM ARTYKULE PODJĘTA została próba ukazania analizy narratywnej
jako metody badawczej możliwej do wykorzystania w studiach nad znaczeniem
mitu kulturowego w stosunkach międzynarodowych, czy szerzej naukach politycznych. Mit rozumiany będzie jako emocjonalna, pozaracjonalna i symboliczna
narracja konstytuująca sposoby rozumienia rzeczywistości społecznej, wartości
i scenariusze zachowań oraz charakteryzująca się zbiorową wiarą w jej prawdziwość1. Warto podkreślić także, że ze względu na charakter oraz założenia niniejszego tomu, przyjęte przez jego Redaktorów, artykuł nie ma charakteru polemicznego i krytycznego, lecz jedynie prezentuje praktykę stosowania analizy
narratywnej i nakreśla ramy jej wykorzystywania w odniesieniu do zaproponowanej przez Jana Assmanna kategorii mitomotoryczności (mocy sprawczej) narracji.

1

Definicja ta najbardziej zbliżona jest do koncepcji Mircei Eliadego. Por. M. Eliade, Aspekty mitu,
Warszawa 1998, s. 8–14, s. 179–182; idem, Czas święty i mity, [w:] Antropologia kultury. Wiedza
o kulturze. Część I, red. A. Mencwel, Warszawa 2001, s. 111–112; idem, Mity, sny i misteria, Warszawa
1999, s. 26; idem, Obrazy i symbole, Warszawa 1998, s. 13; idem, Sacrum, mit, historia. Wybór esejów,
Warszawa 1974, s. 40. W dyskursie naukowym obecny jest oczywiście szereg innych definicji mitu.
Zob. R. Barthes, Mitologie, Warszawa 2000; A. Brückner, Mitologia słowiańska i polska, Warszawa
1985; E. Cassirer, Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury, Warszaw 1971; M. Fleischer, Teoria
kultury i komunikacji. Systemowe i ewolucyjne podstawy, Wrocław 2002; A. Kłoskowska, Socjologia
kultury, Warszawa 2007; L. Kołakowski, Obecność mitu, Kraków 1981; D. Leeming, Myth. A biography
of Belief, New York 2002; C. Lévi-Strauss, Antropologia strukturalna, Warszawa 1970; B. Malinowski,
Mit jako dramatyczna forma dogmatu, [w:] idem, Dzieła. Tom 7: mit, magia, religia, Warszawa 1990,
s. 352–267; idem, Mit w psychice człowieka pierwotnego, [w:] idem, Dzieła. Tom 9: Kultura i jej
przemiany, Warszawa 1990, s. 296–351; J. Stachniuk, Człowieczeństwo i kultura, Wrocław 1996;
B. Szacka, Historia i pamięć zbiorowa, „Kultura i Społeczeństwo”; P. Wawrzyński, Mit kulturowy jako
czynnik kształtujący stosunki międzynarodowe, Toruń 2011.
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Z tej przyczyny rozważania teoretyczne zostały w nim zredukowane do niezbędnego minimum, pozwalającego zachować zrozumiałość wywodu2.

WYKORZYSTYWANIE ANALIZY NARRATYWNEJ
John Beverley, kreśląc możliwość wykorzystania metody narratywnej, podkreśla,
że wyzwaniem, które podjąć musi badacz, jest ukazanie politycznego sprawstwa
narracji na poziomie solidarności między nadawcą a odbiorcą poprzez zaangażowanie obu stron w działanie3. Tym, co interesujące, jest więc współdziałanie opowiadającego mit i jego słuchaczy, ich wspólne zaangażowanie4 w jeden akt działania, którym jest tworzenie opowieści w określonym kontekście społecznym czy
politycznym.
Uwagę tę można uznać za punkt wyjścia do wskazówek metodologicznych
formułowanych przez Susan E. Chase. Proponuje ona, by narrację uznać za: (a)
retrospektywne tworzenie znaczenia; (b) szczególne objawienie się osoby narratora
i jego doświadczenia; (c) możliwą dzięki określonym społecznym okolicznościom
i nimi ograniczoną; (d) zjawisko interaktywne; oraz (e) sposób wypowiadania się
badacza o przedmiocie analizy, przejaw uznania siebie za narratora rzeczywistości5.
A więc przyjęcie metody narracyjnej oznacza nie tylko akceptację pewnych schematów poznawczych, lecz również uznanie samego badacza za twórcę narracji,
opowiadającego o przedmiocie studiów, zaś w tym konkretnym przypadku przekazującego mit i jego poszczególne aktualizacje.
Czym jest zatem analiza narracji? By odpowiedzieć na to pytanie, warto zwrócić
uwagę na opublikowany w 1969 r. artykuł Tzvetana Todorova, uznawany za znaczący dla rozwoju badań narratywnych. Postulował on, by skoncentrować uwagę
na fabule opowiadanej historii i wyszczególnić z niej: (a) analogie; (b) cykliczność
i powtarzalność zjawisk (zamknięcie całej opowieści poprzez odtwarzanie pewnego
aktu, który odtwarzany będzie także w przyszłości); (c) ładunek emocjonalny
2

Konieczność uwzględnienia powyższych zastrzeżeń zawdzięczam wnikliwej krytyce i cennym
uwagom recenzenta artykułu.
3
J. Beverley, Narracja świadka, podrzędność i autorytet narracyjny, [w:] Metody badań jakościowych. Tom 1, red. N.K. Denzin, Y.S. Lincoln, Warszawa 2009, s. 770–772.
4
Więcej o znaczeniu zaangażowania dla sprawczości: C.A. Kiesler, The psychology of commitment.
Experiments linking behavior to belief, New York 1971.
5
S.E. Chase, Wywiad narracyjny. Wielość perspektyw, podejść i głosów, [w:] Metody badań jakościowych. Tom 2, red. N.K. Denzin, Y.S. Lincoln, Warszawa 2009, s. 24–26.
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nadawany opisowi wydarzeń i charakterystyce postaci; oraz (d) wyrażane przekonania o porządku świata zawarte w ocenie działania (zwłaszcza poprzez imperatywną funkcję narracji)6.
Będąc strukturalistą, Todorov proponował, by badanie narracji uznać za pierwszy
etap studium, które prowadzić miało do poznania (dzięki analizie porównawczej)
struktury opowieści jako takiej i odniesienia jej do podzielanych praw społecznych,
tak by zobrazować cykl: równowaga – naruszenie porządku – przywrócenie ładu7.
Dzisiaj jest to stanowisko nieco kontrowersyjne. Powszechnie akceptowalne jest
raczej, by jak Beverley skupić się na politycznym sprawstwie narracji, jako uzasadnieniu porządku społecznego i źródła wzorców postępowania w przypadku
naruszenia równowagi. Konkretyzując sugerowane jest badanie opowiadania mitu
jako formy dowodzenia słuszności działań politycznych.
Warto przywołać także spostrzeżenie Jerzego Topolskiego, który odnosząc się
do narracji o przeszłości, zwraca uwagę na selekcję wydarzeń, ich hierarchizację
i łączenie poszczególnych elementów w jedną całość8. I właśnie to symboliczne
wnioskowanie i formułowanie analogii kluczowe jest dla aplikacji metody narratywnej. Wyprzedzając przykład, który wykorzystany zostanie do zobrazowania
procedury badawczej, zjawisko to można zobrazować niniejszą relacją:
jeżeli Ʌ „Stany Zjednoczone są wiernym sojusznikiem” →
→ V „Stany Zjednoczone są najlepszym sojusznikiem dla Polski”.

Zatem narracja poprzez selekcję przypadków (sojusze amerykańskie) prowadzi
do postawienia nacechowanego emocjonalnie wniosku ogólnego (wierność
sojusznicza Amerykanów), co pozwala uzasadnić działanie polityczne (zabieganie
o względy Waszyngtonu) poprzez sformułowanie niepodważalnego, pozaempirycznego sądu (Stany Zjednoczone są najlepszym sojusznikiem dla Polski). Celem
badania narracji jest więc stworzenie narracji o jej opowiadaniu i – przywołując
stanowisko Todorova – zawartych w niej: analogiach, cykliczności dziejów,
ładunku emocjonalnym interpretacji przeszłości i przekonaniach dotyczących
porządku rzeczy, a zarazem umiejscowienie całokształtu w określonych okolicz-

6
T. Todorov, Structural Analysis of Narrative, „NOVEL: A Forum on Fiction” 1969, vol. 3, no. 1,
s. 72–74.
7
Ibidem, s. 75–76.
8
J. Topolski, Historical Narrative: Towards a Coherent Structure, „History and Theory” 1987,
vol. 26, no. 4, s. 82.
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nościach społecznych, tak jak zrobili to choćby Godfrey Hodgson9 lub (częściowo)
Alun Jones10.
William M. Reddy sformułował trzy warunki, których spełnienie umożliwia
weryfikację postawionych hipotez za pomocą analizy narratywnej: (a) badacz musi
odtworzyć pierwotne zależności między sytuacją (opowiadaniem mitu) a działaniem; (b) badacz powinien uwzględnić możliwe wyjaśnienia działania (reaktualizacji mitu11), nawet jeśli nie były one znane w badanej sytuacji; oraz (c) badacz
musi zachować ostrożność wobec wszelkich wyjaśnień działania, nawet jeśli wydają
się one oczywiste, tak by nie przeoczyć zachodzących współzależności między
poszczególnymi zjawiskami (w szczególności opowiadaniem mitu a działaniem
politycznym)12. Niejako zbliżone stanowisko prezentuje Andrew Bank, choć rozbudowuje on pierwszy z warunków Reddy’ego i nadaje mu znaczenie nadrzędne.
Proponuje, by badać polityczny wpływ mitów poprzez ich odniesienie do przemian
ideologicznych i zmiennego kontekstu społecznego, w ramach którego są przywoływane jako uzasadnienie rzeczywistości. Bank sugeruje zatem zespolenie analizy
narratywnej (opowieści) z kontekstualną (momentu opowiadania)13, co wydaje mi
się postulatem zasadnym, zwłaszcza w odniesieniu do przywołanych wcześniej
uwag Chase14.
Do zbliżonych wniosków zdaje się dochodzić Roberto Franzosi w swym artykule
poświęconym możliwościom aplikacji badań narratywnych w przestrzeni nauk
społecznych. I choć koncentruje się on głównie na analizie lingwistycznej (która
nie wydaje się aż tak użyteczna w ramach nauk politycznych), to dostrzega, że
studiowanie narracji pozwala uwypuklić znaczenie oddziaływania tekstów kultury
na rzeczywistość społeczną i ich sprawczość poprzez ustanawianie społecznie

9

G. Hodgson, The Myth of American Exceptionalism, New Haven–London 2009.
A. Jones, Narrative-Based Production of State Spaces for International Region Building: Europeanization and the Mediterranean, „Annals of the Association of American Geographers” 2006, vol. 96,
nr 2, s. 415–431.
11
Reaktualizację mitu rozumiem jako symboliczne (zazwyczaj także rytualne) odtworzenie
wydarzenia, opowiadanego przez narrację. Por. M. Eliade, Czas święty i mity…, op.cit., s. 111–112.
12
W.M. Reddy, The Logic of Action: Interdeterminacy, Emotion, and Historical Narrative, „History
and Theory” 2001, vol. 40, no. 4, s. 30–31.
13
A. Bank, The Politics of Mythology: The Genealogy of the Philip Myth, „Journal of Southern
African Studies” 1999, vol. 25, no. 3, s. 462–463.
14
Thomas Bender sugeruje możliwość zastosowania „opisu gęstego”, wprowadzonego do dyskursu
akademickiego przez Clifforda Geertza. T. Bender, Strategies of Narrative Synthesis in American History, „The American Historical Review” 2002, vol. 107, no. 1, s. 130.
10
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podzielanej wiedzy15. Zaznacza, że ów wpływ ma dla badacza charakter dwojaki:
po pierwsze, pozwala ukazać to, w jakim stopniu opowieść definiuje konkretne
działanie; po drugie, ustanawiając samego badacza jako narratora, angażuje go
w grę społeczną z odbiorcami, którym opowiada nie tylko pierwotną opowieść,
lecz i własną o niej narrację (Franzosi uznaje, że może to być onieśmielające dla
części środowiska akademickiego). Otwiera tym samym możliwość umiejscowienia zjawiska w kontekście i uwarunkowaniach społecznych, osadzenia ich
w mechanizmach językowych czy komunikacji, w relacji między mikro- a makrostrukturą oraz szczegółowym a ogólnym16.
Reasumując, wykorzystanie analizy narratywnej do badania znaczenia mitów
kulturowych sprowadzić można do siedmiu uzupełniających się działań. Są to: (a)
odtworzenie opowieści i hierarchii wydarzeń pierwotnego narratora; (b) przywołanie kontekstu społecznego jej opowiadania; (c) prezentacja emocjonalnego
ładunku narracji oraz uzasadnianych przez nią postaw i wartości; (d) ukazanie
wnioskowania symbolicznego z wydarzeń przeszłych na teraźniejszość i przyszłość;
(e) przedstawienie interakcji (zależności) między nadawcą a odbiorcą i politycznego sprawstwa opowieści; (f) uwzględnienie mnogości różnych wyjaśnień reaktualizacji mitu; oraz (g) stworzenie własnej narracji o zjawisku. Można spostrzec,
że trzy pierwsze odnoszą się głównie do samej treści mitu i aktu jego opowiadania
(„pasywnego” sprawstwa), a trzy kolejne do jego oddziaływania na zachowania
społeczne („aktywnego” sprawstwa), zaś ostatnie pozwala na połączenie wniosków
i opowiedzenie przez badacza własnej narracji.
Trzy pierwsze etapy odpowiadają na podstawowe (uniwersalnie właściwe tak
antropologii, jak i naukom politycznym) pytania dotyczące opowiadania mitu: co?,
kto?, kiedy? i w jakim celu? Kolejne zaś odnoszą się zaś bardziej do dociekania
konsekwencji jego opowiadania, a więc pytań: na jakiej podstawie?, w jaki sposób?
oraz dlaczego tak, a nie inaczej? Wymaga to więc spojrzenia na mit jak na motywację, społeczną zmienną osadzoną w zjawisku superweniencji, gdzie narracja jest

15
R. Franzosi, Narrative Analysis – Or Why (And How) Sociologists Should be Interested in Narrative, „Annual Review of Sociology” 1998, vol. 24, s. 547.
16
Ibidem, s. 549–550. Por. R. Franzosi, From Words to Numbers: A Set Theory Frameworks for the
Collection, Organization, and Analysis of Narrative Data, „Sociological Methodology” 1994, vol. 24,
s. 105–136; idem, From Words to Numbers, Cambridge 2003. Znaczenie analizy narratywnej w badaniach socjologicznych porusza także w swym artykule Peter Abell, który kwestionuje zasadność zawężenia przez Franzosiego analizy narratywnej do wyłącznie badań lingwistycznych i semantycznych,
co spotyka się z mym pełnym zrozumieniem. Por. P. Abell, Narrative Explanation: An Alternative to
Variable-Centred Explanation?, „Annual Review of Sociology” 2004, vol. 30, s. 304–305.
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wyłącznie jednym z możliwych wyjaśnień, a nie jedynym możliwym wyjaśnieniem.
Stąd problemem badawczym powinno być raczej pytanie o stopień oddziaływania
opowiadania mitu w określonych okolicznościach (kontekście) niż o jego przyczynowy wpływ na poszczególne wydarzenia (choć i takie badanie byłoby moim
zdaniem możliwe). A jego rozwiązaniem będzie narracja o micie, jego opowiadaniu i interaktywnym oddziaływaniu na zjawiska polityczne.

ROZUMIENIE POLITYKI POPRZEZ MITY
Dlaczego zatem warto aplikować analizę narratywną do badań nad politycznym
znaczeniem mitów kulturowych? Przede wszystkim, dlatego że stanowią źródło
społecznie podzielanej wiedzy o rzeczywistości i pewien uproszczony model
rozumienia otoczenia. A jednocześnie tempo zachodzących w systemie międzynarodowym zmian, doświadczany równocześnie deficyt i natłok informacyjny
oraz konieczność błyskawicznego dostosowywania działań do zmieniających się
trendów premiują trwałe i stabilne sposoby przekazywania uproszczonej
i powszechnie obowiązującej narracji, którą niezawodnie od tysiącleci dostarczają
właśnie mity17. Stąd właśnie wynika ich moc sprawcza. Wszechobecność różnorodnych i często przeczących sobie komunikatów powoduje dążenie do kierowania się „jedną prawdą”, ponadczasowym i emocjonalnym wytłumaczeniem, które
oparte jest na jednoznacznych obrazach przeszłości i ich uwspółcześnionych
interpretacjach.
W polskiej praktyce badawczej proponowane ujęcie nie należy do najbardziej
popularnych18. A jednak Anna Popławska, jednoznacznie wskazując na potrzebę
aplikacji perspektywy antropologicznej do nauk politycznych, zauważa, że „okazuje
się [ona] przydatna przy analizowaniu zachowań politycznych, w których pierwia-

17
P. Wawrzyński, Mit kulturowy…, s. 8–9. Por. M. Eliade, Aspekty mitu…, s. 11–14; idem, Mity,
sny i misteria, Warszawa 1999, s. 26.
18
Próby takie czynili m.in. W. Szostak, Mity i stereotypy w komunikacji politycznej, [w:] Mity
i stereotypy w polityce. Przeszłość i teraźniejszość, red. A. Kasińska-Metryka, M. Gołoś, Toruń 2010,
s. 21–30; W. Sokała, Mity i stereotypy w polskiej polityce wschodniej, [w:] Mity i stereotypy w polityce,
op.cit., s. 127–146; B. Szklarski, (Anty)demokratyczny potencjał mitu amerykańskiej konstytucji, [w:]
Mity, symbole i rytuały we współczesnej polityce. Szkice z antropologii polityki, red. B. Szklarski, Warszawa 2008, s. 113–124; A. Młynarski, Prezydentura George’a W. Busha. Koniec amerykańskiego mitu,
„Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2009, vol. 21, s. 205–223.
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stek racjonalny odgrywa mniejszą rolę niż czynniki aksjologiczne oraz potrzeba
potwierdzenia przynależności”19.
Warto tym samym zwrócić uwagę na praktykę zachodnią i propozycję Hodgsona, który analizując obecność mitu amerykańskiej wyjątkowości, szczególną
uwagę zwrócił na jego selektywne opowiadanie i rolę, jaką odegrał w konstruowaniu amerykańskiej tożsamości, patriotyzmu i polityki Stanów Zjednoczonych20.
Podobnie Alain Marciano podkreślił, że tym, co interesujące w badaniu mitów, ich
funkcjonalna użyteczność jako uzasadnienia poszczególnych działań i kształtu
systemu jako całości oraz stopień, w jakim wpływają na trwałość porządku i zasad
go regulujących21. Stąd też kluczowe są opowiadanie mitu i emocjonalny ładunek
ich treści, a więc konstytuowanie się mitu jako narracji dominującej, opowieści
wyjaśniających i uzasadniających funkcjonowanie świata (jak przyjęło się je traktować choćby w tradycji krytyki literackiej)22.
Z kolei Jan Assmann zauważa, że „mit jest (przeważnie narratywnym) odniesieniem do przeszłości, które oświetla teraźniejszość i przyszłość. Takie odniesienie
do przeszłości posiada na ogół dwie pozornie przeciwstawne funkcje. Pierwszą
z nich nazwaliśmy fundacyjną. Mit stawia teraźniejszość w świetle historii, która
ukazuje ją jako sensowną, […] konieczną i nieuniknioną. […] Drugą funkcję mitu
można by nazwać kontraprezentną. […] Zakłada ona, że teraźniejszość oznacza
doświadczenie deficytu i przywołuje wspomnienie przeszłości, […] podkreślając
to, czego brakuje, co znikło, zostało utracone lub zmarginalizowane”23. A następnie
dodaje, że „epitety fundacyjny i kontraprezentny dotyczą […] nie tyle mitu jako
takiego, ile jego wpływu na wzorce działania w danej zbiorowości oraz na jej obraz
samej siebie: roli, jaką odgrywa on w teraźniejszości, mocy orientowania, jaką
posiada dla grupy społecznej w jej konkretnej sytuacji. Moc tę nazwać chcemy
mitomotoryką”24. I to właśnie zjawisko – dynamiczna sprawczość narracji – zdaje
19

A. Popławska, Podejście antropologiczne a metody historyczne i socjologiczne na terenie nauk
politycznych, [w:] Mity, symbole i rytuały we…, op.cit., s. 35.
20
G. Hodgson, op.cit., s. XVI. Nie jest to oczywiście podejście całkowicie nowe, podobnie do mitu
Franklina D. Roosevelta podszedł John T. Flynn w swej książce wydanej niedługo po zakończeniu II
wojny światowej. Zob. J.T. Flynn, The Roosevelt Myth, New York 1948.
21
A. Marciano, Introduction: Constitutional Myths, [w:] Constitutional Mythologies. New Perspectives on Controlling the State, red. A. Marciano, New York–Dordrecht–Heidelberg–London 2011,
s. 1–2.
22
C. Barker, Studia kulturowe. Teoria i praktyka, Kraków 2005, s. 32.
23
J. Assmann, Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach
starożytnych, Warszawa 2008, s. 93–94.
24
Ibidem, s. 94.
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się kluczowe dla politologicznej analizy mitów kulturowych, zwłaszcza gdy przyjmie się spostrzeżenie Aleidy Assmann, że współcześnie (niejako wbrew obiegowym
opiniom) pamięć przeszłości stanowi siłę istotnie wpływającą na kształt tożsamości politycznych25.
Przenosząc powyższe uwagi na grunt stosunków międzynarodowych (czy szerzej, nauk politycznych) nie sposób nie odnieść się do koncepcji Alexandra Wendta,
który zauważył, że „przekonania grupy umieszczane są często w pamięci zbiorowej,
mitach, narracjach i tradycjach, które stanowią o tym, czym grupa jest i jakie są jej
relacje do innych. […] To na mocy takich pamięci grupa uzyskuje tożsamość
i ciągłość w czasie”26. Wendt uznaje więc mity za jedno z najważniejszych źródeł
społecznie podzielanej wiedzy, obecne w systemie międzynarodowym. Ma to
kluczowe znaczenie dla interpretacji proponowanego przez niego ujęcia teoretycznego, skoro on sam, zwracając uwagę na czynniki niematerialne, postulował, by
badacze stosunków międzynarodowych w większym stopniu zainteresowali się
intersubiektywnymi przekonaniami, społeczną dystrybucją wiedzy i nadawanymi
przez nią znaczeniami27.

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE METODY
Podpisaniu amerykańsko-polskiej umowy z 20 sierpnia 2008 r. o rozmieszczeniu
w Polsce elementów Ballistic Missile Defence (BMD, pol. System Obrony Antybalistycznej) towarzyszyło przekonanie o wzroście bezpieczeństwa narodowego kraju
poprzez trwałe powiązanie go z militarnymi interesami Stanów Zjednoczonych.
Jednak 17 września 2009 r. prezydent Barack Obama ogłosił amerykańską rezygnację z umowy, oficjalnie wskazując na wysokie koszty realizacji projektu i jego
małą efektywność w odniesieniu do innych możliwości. O ile jednak samej decyzji
spodziewano się tak w Europie, jak i Stanach Zjednoczonych, to nieszczęśliwy

25
A. Assmann, Przestrzenie pamięci. Formy i przemiany pamięci kulturowej [w:] Pamięć zbiorowa
i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, red. M. Saryusz-Wolska, Kraków 2009,
s. 109–111.
26
A. Wendt, Społeczna teoria stosunków międzynarodowych, Warszawa 2008, s. 155.
27
Idem, Anarchy is what states make of it: the social construction of power politics, „International
Organization” 1992, vol. 46, no. 2, s. 396–398.
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i krótkowzroczny okazał się dzień jej ogłoszenia, w który przypadała 70. rocznica
sowieckiej inwazji na Polskę28.
Data ta jest istotną cezurą w relacjach amerykańsko-polskich. Od momentu
decyzji Obamy stosunki między Waszyngtonem a Warszawą ulegały powolnemu
ochłodzeniu i nie powróciły do kształtu nadanego im po atakach terrorystycznych
z 11 września 2001 r. i rozpoczęciu „wojny z terroryzmem”. Równocześnie rezygnacja z rozmieszczenia elementów BMD w Polsce nie wpłynęła na bezpieczeństwo
narodowe, a Roman Kuźniar dopatrywał się w wydarzeniu tym szansy na nowe
otwarcie w stosunkach dwustronnych i rozwiązanie rzeczywistych problemów,
które przyniesie Polsce znaczące korzyści29.
Dlaczego zatem w pierwszej dekadzie XXI w. w Polsce obowiązywało powszechne
przekonanie o konieczności związania własnego bezpieczeństwa z interesami
amerykańskimi? I skąd wzięło się owo ochłodzenie relacji między Waszyngtonem
a Warszawą, mimo że decyzja Obamy nie pociągnęła za sobą znaczących zmian
materialnych, a jeśli już, to obustronnie korzystne?
Dostrzec można tu istotę oddziaływania politycznego mitów kulturowych, które
pozwalają czerpać poza-naukową wiedzę z symbolicznych narracji, obrazów
pamięci i wzorców zachowania. W polskiej debacie publicznej po 1989 r. wpływ
na wizję państwa wywierało postrzeganie USA jako jedynego gwaranta zdolnego
wyrwać losy Polski z geopolitycznych uwarunkowań sąsiedztwa z Niemcami
i Rosją. Wiara w efektywność i unikatowość sojuszu z Waszyngtonem skłaniała do
kolejnych aktów pogłębiania współpracy, by wreszcie przybrać swą (jak dotychczas)
finalną formę w mitologii IV Rzeczypospolitej, będącej lokalnym odbiciem uniwersalnego mitu amerykańskiej wyjątkowości (ang. the Myth of American Exceptionalism). Z kolei, jakkolwiek jest to działanie pozaracjonalne, symboliczność
17 września (a więc pamięci o sowieckiej inwazji) podważyła paradygmat amerykańskiej sojuszniczej wierności, osłabiając tym samym polskie dążenia do pogłębiania współpracy ze Stanami Zjednoczonymi.
Wydaje się, że reprezentatywne dla zwolenników instalacji BMD w Polsce było
stanowisko prezydenta Lecha Kaczyńskiego30, nie tylko zaangażowanego w sam
projekt, lecz i otwarcie podkreślającego jego fundamentalne znaczenie dla bezpie28
A.J. Futter, The Evolution of the US Ballistic Missile Defence Debate 1989–2010. Institutional
Rivalry, Party Politics, and the Progression Towards Political and Strategic Acceptance, Birmingham
2011, s. 229 [dysertacja doktorska].
29
R. Kuźniar, Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej, Warszawa 2012, s. 369–371.
30
Por. P. Wawrzyński, Prezydent Lech Kaczyński. Narracje niedokończone, Toruń 2012,
s. 161–167.

Patryk Wawrzyński

166

czeństwa narodowego kraju. Dlatego też to jego działalność wykorzystana zostanie
do zaprezentowania możliwości aplikacji metody narratywnej do badania wpływu
mitów31.
Tabela 1. Założenia badania dotyczącego wykorzystania narracji mitycznej
jako uzasadnienia konkretnej decyzji politycznej, wpływającej na kształt
stosunków międzynarodowych
Cel badawczy:

przedstawienie znaczenia mitu amerykańskiej wyjątkowości na wsparcie przez
prezydenta Lecha Kaczyńskiego instalacji w Polsce elementów BMD

w jakim stopniu mit amerykańskiej wyjątkowości stanowił uzasadnienie dla
Problem badawczy: wsparcia instalacji elementów BMD w Polsce, udzielonego przez prezydenta Lecha
Kaczyńskiego?
1. opowiadanie przez L. Kaczyńskiego lokalnej narracji o amerykańskiej wyjątkowości miało na celu uzasadnienie konieczności głębszego związania polskiego
bezpieczeństwa narodowego z amerykańskimi interesami militarnymi;
2. przywoływanie mitu w kontekście instalacji elementów BMD w Polsce dowodzić
miało słuszności podejmowanych działań i ukazywać krok ten jako niezbędny dla
Hipotezy badawcze:
zapewnienia uprzywilejowania państwa jako sojusznika USA;
3. postawa prezydenta wskazuje na kierowanie się czynnikami poza-racjonalnymi
i aksjologicznymi, w szczególności specyﬁcznym sprzężeniem narracji o amerykańskiej wyjątkowości i micie zagrożenia ekspansjonizmem rosyjskim (wspieranym
opowieścią o wojnie gruzińsko-rosyjskiej)

Założenia weryﬁkacji hipotez
badawczych:

Metoda badawcza:
Ramy czasowe:
Jednostka analizy:
Próba:

1. im bardziej podkreślany jest charakter emocjonalny i symboliczny mitu, tym
większy jest jego wpływ na podejmowane działania;
2. im częściej narracja przywoływana jest jako bezpośrednie uzasadnienie dla celów
strategicznych, tym większe jest jej sprawstwo polityczne (mitomotoryczność);
3. im mocniej uwypuklane jest znaczenie wartości konstytuowanych opowiadanym mitem, tym głębszy jest jego wpływ na ostateczny kształt działania (funkcja
imperatywna narracji)
analiza narratywna
19–20 sierpnia 2008 r. (podpisanie umowy amerykańsko-polskiej) oraz 18–25
września 2009 r. (reakcja na decyzję administracji Obamy)
Oﬁcjalne wystąpienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego1
4

I

Dostępne w archiwum strony internetowej Kancelarii Prezydenta RP (KPRP), http://www.prezydent.pl/archiwum.
31

Będzie to zatem analiza wyłącznie na poziomie jednostki (wybranego narratora mitu), możliwe
jest również zastosowanie jej na poziomie państwa (zespołu organów wspólnie opowiadających mit)
oraz systemu (mnogości indywidualnych i państwowych narracji mitu), bądź też na wszystkich trzech
łącznie.

Mitomotoryczność opowieści: wykorzystanie analizy narratywnej…

167

PROCEDURA BADAWCZA

Tabela 2. Źródła wykorzystane w przykładowej analizie narratywnej
Data
Treść cytatu
wystąpienia
19.08.2008 „Instalacja tarczy w Polsce to nie tylko wzmocnienie naszej pozycji w świecie, ukazujące
ważną geopolityczną rolę Polski, ale także jasny dowód na umocnienie naszego sojuszu
z najsilniejszym państwem świata – ze Stanami Zjednoczonymi. […] Jest to niezwykle ważne, bo choćby ostatnie dni pokazują, że Stany Zjednoczone są w stanie twardo występować
w obronie swych sojuszników. Właśnie dlatego od samego początku byłem osobiście bardzo
zaangażowany w ten projekt. Robiłem wszystko, by z jednej strony przekonywać do jego
przyjęcia tu w Polsce, a z drugiej strony wskazywać naszym amerykańskim przyjaciołom na
potrzebę ich znaczącego zaangażowania w polityczne i militarne umocnienie naszego sojuszu.
Dziś tak się właśnie dzieje”.
Orędzie prezydenta RP Lecha KaczyńskiegoI
20.08.2008 „Miałem kilka strategicznych celów. […] Jeden z głównych został zrealizowany. I bardzo się
z tego cieszę. […] Podstawowym celem strategicznym […] jest to, żeby nasz amerykański
partner był zainteresowany określonym układem sił w naszym kraju, zablokowaniem odpowiednich wpływów i pod tym względem osiągnęliśmy 100 procent sukcesu. Taki sukces
w polityce zdarza się rzadko. […] Trudno powiedzieć, że każdy dzień w naszej historii jest
wielki, ale to na pewno dzień niezmiernie wręcz znaczący, dzień pogłębienia sojuszu, który
i Polsce, i Europie jest potrzebny. […] Bo niezależnie od tego, że Europa powoli się jednoczy,
ten proces będzie trwał jeszcze długie lata, to świat Zachodu składa się z dwóch części: Europy
i Stanów Zjednoczonych. […] Ten świat musi bronić swoich wartości”.
Wystąpienie Lecha Kaczyńskiego w czasie uroczystego podpisania amerykańsko-polskiej
umowy dotyczącej rozmieszczenia antybalistycznych obronnych rakiet przechwytującychII
18.09.2009 „Od lat Polska aktywnie uczestniczy w politycznych i militarnych zabiegach na rzecz wspólnego międzynarodowego dobra. […] Interes narodowy wymaga również podejmowania innych
działań, które przyczynią się do wzmocnienia stabilizacji i bezpieczeństwa Polski, jak i innych
państw Europy. Służyć temu miała tarcza antyrakietowa – realny gwarant strategicznego
partnerstwa polsko-amerykańskiego. Obecność amerykańskich wojsk i instalacji militarnych umacniałaby nie tylko Polskę, ale także inne państwa regionu centralnej Europy. To
umacniałoby także potęgę NATO i stabilizująco oddziaływało na państwa, których władze nie
podzielają naszych idei i naszego systemu wartości. Gdzie wciąż występuje deﬁcyt wolności
i demokracji, a używanie przemocy jest nie tylko doktryną. […] Moje poparcie dla projektu
tarczy w Polsce wynika również z przekonania, iż stała obecność militarna Stanów Zjednoczonych w Europie po drugiej wojnie światowej była i pozostaje korzystna dla pomyślności
i rozwoju naszego kontynentu. […] W moim przekonaniu inicjatywa budowy tarczy antyrakietowej na naszym terytorium stanowiła szansę na podniesienie poziomu strategicznych
relacji polsko-amerykańskich”.
Artykuł Lecha Kaczyńskiego Decyzję Waszyngtonu przyjąłem z niepokojem opublikowany
w „Fakcie”III
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Data
Treść cytatu
wystąpienia
25.09.2009 „Wydawało mi się, że uzgodnienia z sierpnia 2008 roku były sukcesem. Dołożyłem bardzo
wielu starań, by były one sukcesem. Będę szczery i powiem tylko tyle, że zrobiłem wszystko,
co było w mojej mocy, aby doprowadzić do realizacji tych uzgodnień. Nie mogę powiedzieć,
że jestem szczęśliwy. Dla Polski to była bardzo ważna sprawa. […] Stany Zjednoczone mają
prawo do realizacji własnej polityki. Nie zamierzam jej ani komentować, ani kwestionować.
Jednakże Stany Zjednoczone, tak jak każdy inny kraj, mogą mieć rację lub być w błędzie”.
Rozmowa Lecha Kaczyńskiego z Bretem Baierem, dziennikarzem Fox NewsIV
I

KPRP, Polska jest krajem odważnym i skutecznym, http://www.prezydent.pl/archiwum, odczyt z dn.
28.06.2012.
II
III

Idem, Tarcza to duży sukces Polski, http://www.prezydent.pl/archiwum, odczyt z dn. 28.06.2012.
Idem, Prezydent: Tarcza była szansą, http://www.prezydent.pl/archiwum, odczyt z dn. 28.06.2012.

IV

Idem, Wywiad prezydenta dla Fox News, http://www.prezydent.pl/archiwum, odczyt z dn.
28.06.2012.

Odwołując się do zaprezentowanych uprzednio etapów realizacji analizy narratywnej, przeprowadzić można studium przypadku, opierając się na proponowanej
procedurze badawczej:
1) Odtworzenie opowieści i hierarchii wydarzeń
pierwotnego narratora
Lech Kaczyński uznawał, że Stany Zjednoczone są najsilniejszym państwem
świata zdolnym stanowczo bronić bezpieczeństwa i interesów swych sojuszników.
Z tego powodu postrzegał je jako unikalnego partnera mogącego ustanowić nowy
porządek w Europie Środkowej i Wschodniej, zapewnić jej stabilność oraz przeciwdziałać stosowaniu przemocy jako środkowi realizacji swych celów przez
państwa (zwłaszcza Rosję). Militarną obecność Amerykanów rozumiał jako
warunek konieczny dla pomyślności i rozwoju regionu, wierząc, że gwarantować
ona będzie odtworzenie sytuacji, jaka miała miejsce na zachodzie kontynentu po
1945 r. Przekonywał, że ścisłe partnerstwo z Waszyngtonem oznacza z jednej
strony utrzymywanie jedności Zachodu, a z drugiej stanowi najdoskonalszą formę
realizacji bezpieczeństwa narodowego przez Polskę. Uznawał, że wyłącznie
poprzez współpracę z USA można znacząco wzmocnić pozycję międzynarodową
państwa, która utwierdzona trwałą obecnością wojskową Amerykanów stanowić
będzie swoisty immunitet dla Polski i umożliwi wyrwanie się z ograniczeń uwarunkowań geopolitycznych. Prezydent nadawał Stanom Zjednoczonym znaczenie
unikalnego Jedynego, który stać może na straży globalnego bezpieczeństwa

Mitomotoryczność opowieści: wykorzystanie analizy narratywnej…

169

i dobrobytu, tworząc tym samym regionalną wersję narracji o amerykańskiej
wyjątkowości.
Chcąc zapewnić Polsce stabilność i bezpieczeństwo (cel najważniejszy), pragnął
trwałego i pogłębionego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi (rozmieszczenie
instalacji BMD), wierząc, że obecność amerykańska pozwoli na odtworzenie warunków, w jakich następował rozwój (Europa Zachodnia po 1945 r.), oraz (ewentualne)
bezkompromisowe wsparcie Waszyngtonu dla swych aliantów. A zatem od konkretnych przypadków (reaktualizacji mitu) poprzez narrację o amerykańskiej wyjątkowości dochodził do swego celu nadrzędnego, który – jak uważał – mógł być zrealizowany poprzez podpisanie amerykańsko-polskiej umowy.
2) Przywołanie kontekstu społecznego
jej opowiadania
Kaczyński bezpośrednio wiązał konieczność wzmocnienia sojuszu z Waszyngtonem z odradzającym się ekspansjonizmem rosyjskim oraz hegemonią Niemiec
w strukturach Unii Europejskiej. W szczególności samo podpisanie umowy łączył
z doświadczeniem wojny gruzińsko-rosyjskiej z sierpnia 2008 r., dowodząc, że bez
obecności amerykańskiej Europa Środkowa i Wschodnia ponownie może stać się
przestrzenią dominacji. Mówiąc o Stanach Zjednoczonych, nadawał im tożsamość
jedynego państwa zdolnego do uratowania regionu przed tym zjawiskiem, gwaranta pokoju i dobrobytu oraz obrońcy wartości cywilizacji zachodniej – mitycznego herosa broniącego słabszych przed agresorem.
3) Prezentacja emocjonalnego ładunku narracji,
postaw i wartości
W zaprezentowanych cytatach z wypowiedzi Kaczyńskiego dostrzec można silny
ładunek emocjonalny. Stany Zjednoczone są więc: najsilniejsze, twarde, przyjacielskie czy gwarantujące bezpieczeństwo; pozycja Polski i regionu: umocniona; sukces:
strategiczny i stuprocentowy; zagrożenia zaś wynikają z przemocy, deficytu wolności i demokracji. Podobnie decyzja Obamy o wycofaniu się z projektu (choć nie
wprost) określana jest przez Kaczyńskiego jako błędna. Prezydent konstruował
więc narrację spolaryzowaną, gdzie „dobro” i „zło” są jednoznaczne, a poszczególne
działania ściśle im przypisane, zestawiając choćby pokój (współpraca z USA)
z przemocą (brak współpracy).
Bezpośrednio wiązał także swą narrację z hasłami bezpieczeństwa narodowego,
jedności Zachodu, potęgi NATO, stabilizacji, dobrobytu, sfery wolności i demokracji oraz niepodległością regionu. Wpisywał ją ponadto w rozumienie patrioty-
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zmu i służby państwu, widząc w podpisaniu umowy realizację celu strategicznego,
priorytetu, który wyznaczał istotę jego prezydentury czy też działalności politycznej w ogóle. Jego zaangażowanie nie wynikało z bezstronnej kalkulacji zalet i wad
projektu, lecz ze szczerej wiary w słuszność swoich przekonań32. Podobnie stosowane przez niego argumenty nie miały na celu ukazania działania jako najbardziej
wartościowego lecz zgodnego z pewną przyjętą wizją rzeczywistości, w której Stany
Zjednoczone są sojusznikiem unikalnym i wyjątkowym, a Polska zagrożona.
4) Ukazanie wnioskowania symbolicznego
Wnioskowanie symboliczne Kaczyńskiego opierało się na zaprezentowanym
uprzednio schemacie:
jeżeli Ʌ „Stany Zjednoczone są wiernym sojusznikiem” →
→ V „Stany Zjednoczone są najlepszym sojusznikiem dla Polski”.

Poszerzone zostało jednakże o dwa elementy uzupełniające. Były to: (a) przekonanie o stałym zagrożeniu Polski obcą (rosyjską) dominacją i uczynieniu Europy
Środkowej i Wschodniej strefą wpływu mocarstw; oraz (b) oczekiwanie, że trwała
obecność amerykańska w regionie stanowić będzie negację owego zagrożenia.
Przedstawić można to rozbudowany twierdzeniem:
jeżeli Ʌ „Stany Zjednoczone są wiernym sojusznikiem” i jeżeli Ʌ „Polska jest zagrożona” →
→ V „Stany Zjednoczone są najlepszym sojusznikiem dla Polski”
oraz Ʌ „obecność militarna USA w Polsce” ↔ ¬ Ʌ „Polska jest zagrożona”.

Oznacza to, że prezydent bezpośrednio wiązał uzyskanie pełnej suwerenności
– choć może się zdawać to paradoksalne – z trwałą obecnością obcych (amerykańskich) wojsk na terytorium Polski, czerpiąc swe przekonania z mitycznego rozumienia szczególnej tożsamości Stanów Zjednoczonych. Powodowało to, że uznawał
Waszyngton za altruistycznego obrońcę pokoju, dobrobytu i wartości zachodnich,
którego rola w stosunkach międzynarodowych sprowadzona może być do chronienia słabych przed napaścią ze strony silniejszych33. Wierzył zatem, że instalacja
32

Doskonale ukazuje to mitomotoryczność narracji mitu amerykańskiej wyjątkowości, która
zarówno konstytuowała wartości Kaczyńskiego, jak i ukierunkowywała jego działania (orientowała
go w rzeczywistości).
33
Ponownie ukazując mitomotoryczność narracji o amerykańskiej wyjątkowości, będącej w tym
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elementów BMD w Polsce stanowić będzie najdonioślejszy akt wyrwania się
z ograniczeń uwarunkowań geopolitycznych, a tym samym uczyni państwo w pełni
niepodległym i niezagrożonym obcą dominacją.
5) Przedstawienie politycznego sprawstwa
Kaczyński samodzielnie podkreślał, co widać w przytaczanych cytatach, swe
bezpośrednie zaangażowanie w realizację projektu, krytykując swych oponentów
za brak myślenia w kategoriach interesu państwa i poddawanie się presji sąsiednich
mocarstw. Stawiał się w roli realizatora dziejowego aktu, polityka, który zrobił
wszystko i dołożył wszelkich starań, by możliwe było spełnienie strategicznego celu
amerykańskiej obecności militarnej w regionie.
Jednoznaczne zdaje się, przy uwzględnieniu emocjonalnego i pozaempirycznego
charakteru wykorzystywanych przez niego argumentów, że podejmując swe działania, kierował się lokalną narracją o amerykańskiej wyjątkowości. Przeciwstawiał
ednoznaczne „dobro” projektu i strategicznego partnerstwa z Waszyngtonem
równie wyrazistemu „złu” obcej dominacji, przemocy i deficytu wolności. Jego
osobiste zaangażowanie opierało się nie tylko na opowiadaniu mitu, lecz również
na aktywnym w nim uczestniczeniu – zaś sprzeciw państw sąsiednich i oponentów
politycznych utwierdzał go w przekonaniu, że zaangażowanie w projekt musi być
zasadne, skoro wzbudza opór ośrodków, które uznawał za wrogie swojej koncepcji
suwerenności Polski. Wiara w amerykańską wyjątkowość konstruowała emocjonalne stanowisko, które dalekie było od chłodnej kalkulacji, wynikającej z krytycznego rozważenia zalet i wad przedsięwzięcia. Kaczyński w swych narracjach prezentował dwubiegunową alternatywę, w której nie było miejsca na rozwiązania
pośrednie, gdyż „dobro” jest „dobrem”, a „zło” „złem”.
Można wręcz zaryzykować stwierdzenie, że gotów był realizować projekt za
wszelką cenę właśnie dlatego, że jego założenia opierały się na poza-racjonalnym
i nacechowanym symbolicznie rozumieniu rzeczywistości. Dlatego właśnie bez
podzielania przez prezydenta i jego zaplecze polityczne mitu amerykańskiej wyjątkowości nie byłoby możliwe zawarcie umowy, która miała być fundamentem nowej
pozycji międzynarodowej Polski34.

wypadku źródłem wiedzy o otaczającym świecie, a zarazem ukierunkowującej na określone
działania.
34
Inaczej mówiąc: to podzielanie wiedzy, definiowanej przez mitomotoryczną narrację o amerykańskiej wyjątkowości, współstanowiło konkretną decyzję polityczną.
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6) Uwzględnienie innych wyjaśnień
Sytuacja w przypadku Kaczyńskiego wydaje się oczywista i jednoznaczna. Choć
wydawać może się to zaskakujące, opowiadając o instalacji elementów BMD
w Polsce praktycznie nie wykorzystywał on argumentów wykraczających poza
symboliczne rozumienie rzeczywistości. W zasadzie w swych narracjach operował
jedynie mitem amerykańskiej wyjątkowości (i jego lokalną wersją) oraz opowieścią
o trwałym zagrożeniu Polski obcą dominacją (nazwać można to mitem odradzającego się rosyjskiego ekspansjonizmu), marginalizując znaczenie innych sposobów
dowodzenia swej słuszności. Domniemywać można, że umniejszał, bądź wręcz
bagatelizował, wagę potencjalnych niekorzystnych konsekwencji, zaś eksponował
– wyprowadzane z doświadczeń przeszłości – przypadki dowodzące słuszności
własnych przekonań i założeń swego systemu wartości. Zasadne jest zatem stwierdzenie, że w kluczowym stopniu jego decyzja i działalność powodowane były wiarą
w słuszność mitu amerykańskiej wyjątkowości.
Przedstawiona powyżej analiza narratywna ma jednakże charakter roboczy
i wymaga zespolenia jej poszczególnych elementów w jedną opowieść, co wykraczałoby poza ramy niniejszego artykułu. Zastosowanie tej procedury umożliwia
weryfikację przedstawionych w Tabeli 1 hipotez szczegółowych w oparciu o zawarte
w niej założenia badawcze, a także rozwiązanie problemu badawczego i udzielenie
nań satysfakcjonującej odpowiedzi. Przywołując koncepcję Assmanna, można –
dzięki analizie – dostrzec wpływ mitu amerykańskiej wyjątkowości i jego moc
sprawczą, oddziałującą na działania Kaczyńskiego na rzecz instalacji elementów
BMD w Polsce.

PODSUMOWANIE
Celem niniejszego artykułu było zaprezentowanie możliwości aplikacji metody
narratywnej do badań nad oddziaływaniem mitów kulturowych w stosunkach
międzynarodowych. Oczywiste jest, że przedstawiona propozycja nie wyczerpuje
możliwości zastosowania tej analizy, jak również nie podważa wartości poznawczej
innych sposobów badania mitów w polityce. Nie jest to także procedura deprecjonująca znaczenie stosowania innych, powszechniejszych i bardziej ugruntowanych
w dyscyplinie.
Jednakże jej przydatności dowodzą tak popularność w innych dyscyplinach, jak
i możliwość uwzględnienia narracji jako kulturowej całości, uwzględniającej
doświadczenie przeszłości (treść mitu), teraźniejszość (kontekst społeczny) i przy-
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szłość (program działania). Równocześnie, jak spostrzegł Roberto Franzosi,
pozwala ona badaczowi stać się nie tylko obiektywnym obserwatorem rzeczywistości, lecz i narratorem własnej opowieści, w której ukazuje mit jako czynnik
aktywny i stanowiący. Umożliwia bowiem przedstawienie zależności między
poszczególnymi formami uczestniczenia w micie: podzielaniem jego narracji,
opowiadaniem go i kierowaniem się przekazywaną przez niego wiedzą o rzeczywistości. Wreszcie jej zastosowanie umożliwia uchwycenie dynamiki zjawisk
politycznych poprzez ukazanie mnogości konkretnych reaktualizacji mitów i ich
znaczenia jako uzasadnienia decyzji politycznych.
Reasumując, przekonany jestem, że zastosowanie analizy narratywnej pozwala
badaczowi polityki ukazać tę siłę sprawczą, którą Jan Assmann określa mianem
mitomotoryczności opowieści. Umożliwia ukazanie mitu jako czynnika kształtującego stosunki międzynarodowe i politykę w ogóle, zarazem dostarczając badaczowi narzędzi niedostępnych przy zastosowaniu innych dostępnych metod
badawczych.
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The Myth-Motorics of Narration: applying the Narrative Analysis
to the Examination of Cultural Myth’s Inﬂuence
(in International Relations)

THE BASIC AIM of cultural myths is to afford simplified explanations of the Reality and to
establish social-shared beliefs and expectations about present and future events. Often these
symbolic and emotional narrations constitute particular political decisions and programs
or social acting, regardless of the situation, if it effects every-day individual choice whether
state’s policy. In this article I would like to present a possibility of examining cultural myth’s
influence on International Relations (and politics at all) thanks to applying the narrative
method. The article explains not just theoretical assumptions, but step-by-step presents
how to deal with the method in relation to cases of myths’ influence, basing on the output
of international academic discourse. The proposition is also supported by an example of
application of the Narrative Analysis of myths in international politics.
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EUROPEIZACJA A SYTUACJA KOBIET
W SPOŁECZEŃSTWIE TURECKIM  PRÓBA
DIAGNOZY

WPROWADZENIE

CELEM NINIEJSZEGO TEKSTU jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, do
jakiego stopnia sytuacja kobiet w Turcji pozostawała i pozostaje pod wpływem
zachodnich wartości i praktyki w zakresie równouprawnienia płci. Analizie poddane zostaną zmiany prawne wprowadzone pod wpływem dwóch faz europeizacji
– w okresie budowania podstaw Republiki (lata 20. XX w.) oraz w procesie negocjowania przez Turcję akcesji do Unii Europejskiej (UE) na początku XXI stulecia.
Turcja stanowi interesujący przypadek badawczy jako kraj geograficznie bliższy
Azji Środkowej i Bliskiemu Wschodowi bardziej niż Europie kontynentalnej,
o kulturze patriarchalnej, opartej na tradycyjnym podziale ról i stereotypowym
postrzeganiu kobiety jako predestynowanej do pełnienia obowiązków domowych.
Zgodnie z definicją C.M. Radaellego, fenomen europeizacji może służyć wyjaśnieniu procesów przemian kulturowych, formowania nowych tożsamości, kierunków polityki, innowacji administracyjnych, a nawet – modernizacji1. W swojej
definicji autor ten określa europeizację jako „procesy konstruowania, dyfuzji,
instytucjonalizacji formalnych i nieformalnych zasad, procedur, paradygmatów,
stylów i podzielanych przekonań i norm, które są na pierwszym etapie definiowane
i konsolidowane w ramach formułowania polityki na poziomie UE, a następnie
inkorporowane w logikę narodowego dyskursu, tożsamości, struktur politycznych
i polityk publicznych”2. Zamiarem autorki jest wskazanie, na ile zmiany formalne,
1

C. Radaelli, Whither Europeanization?: Concept stretching and substantive change, „European
Integration online Papers” 2000, (EIoP) vol. 4, no. 8, s. 5.
2
Ibidem, s. 4.
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związane z procesem akcesyjnym, zostają przez społeczeństwo zinternalizowane,
a zatem w rozważaniach istotne znaczenie mieć będzie człon definicji dotyczący
„formalnych i nieformalnych zasad, procedur, paradygmatów, stylów i podzielanych przekonań i norm”. Obszarem zainteresowań pozostaje więc sfera struktur
kognitywnych i normatywnych (norm i wartości, sposobów konstruowania tożsamości)3 oraz tego, w jakim stopniu ulegają one zmianom pod wpływem europeizacji.
W pierwszej części opracowania podjęto próbę zdiagnozowania uwarunkowań
pozycji kobiet w społeczeństwie tureckim z perspektywy historycznej. Następnie
dokonano analizy mechanizmu europeizacji polityki równości płci związanej
z procesem negocjowania akcesji Turcji do UE, a także ukazano wpływ aktualnej
sytuacji politycznej na sytuację kobiet w Turcji. Analiza procesu demokratyzacji
w Turcji w ramach negocjacji akcesyjnych pozwoli odpowiedzieć na pytanie, do
jakiego stopnia reformy prawne związane z równością płci znajdują odzwierciedlenie w zachowaniach oraz przekonaniach współczesnych Turków co do praw
kobiet.

UWARUNKOWANIA POZYCJI KOBIET W SPOŁECZEŃSTWIE
TURECKIM  PERSPEKTYWA HISTORYCZNA
Wraz z wprowadzeniem w Turcji republiki w 1923 roku rozpoczął się proces
modernizacji kraju, którego celem finalnym miało być ustanowienie „cywilizowanego” społeczeństwa, wolnego od wpływów otomańskiej tradycji. Głębokie reformy
kulturalne, społeczne, polityczne i ekonomiczne miały uczynić z Turcji kraj
nowoczesny, co w istocie oznaczać miało jej „europeizację” czy też westernizację.
Ten jednokierunkowy program polityczno-kulturowy miał określony cel: zastąpienie dominującego wpływu islamu nowymi kulturowymi podwalinami funkcjonowania społeczeństwa – sekularyzmem i nacjonalizmem. Wysiłki budowniczych
Republiki służyć miały stworzeniu nowej obywatelskiej religii, jednoczącej naród,
legitymizującej nowy porządek polityczny i sakralizującej państwo narodowe.
Obywatele – zarówno mężczyźni, jak i kobiety – sprowadzeni byli w tej obywatelskiej religii do roli zinstrumentalizowanej jako narzędzia utrwalania republikań-

3

Ibidem, Annex. Figure 1.
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skiego ustroju. Kemalistyczny program westernizacji miał tym samym zabarwienie
silnie antyindywidualistyczne, nacjonalistyczne i laickie4.
Chociaż historia ruchu kobiecego w Turcji sięga – wbrew powszechnym
wyobrażeniom – późnego okresu imperium otomańskiego, tj. drugiej połowy
XIX w., to jednak dopiero w czasach Republiki przeprowadzono reformy mające
na celu zmianę sytuacji prawnej kobiet. W miejsce prawa opartego na szariacie
wprowadzono świecki kodeks cywilny wzorowany na kodeksie szwajcarskim,
kobietom przyznano prawa obywatelskie (w tym czynne i bierne prawo wyborcze),
zakazano poligamii, promowano zachodni styl ubioru w miejsce tradycyjnego
stroju kobiet (hidżabu czy chust). Osiągnięcia republikanizmu dla rozwoju praw
kobiet w Turcji przyczyniły się do tego, że republikański nurt feminizmu nabrał
charakteru państwowego, lojalistycznego, przypisującego kemalizmowi poprawę
sytuacji kobiet5.
Kobieta w społeczeństwie republikańskim miała jednak przede wszystkim służyć
narodowi i rodzinie poprzez spełnianie funkcji „oświeconej matki”. Tym samym
przyznano jej rolę w procesie konstruowania nowego społeczeństwa – jej misją
miało być zamążpójście i macierzyństwo, a wykształcenie istotne było o tyle, o ile
gwarantowało wychowanie potomków na dobrych obywateli Republiki6. Kemalizm
prowadził do emancypacji kobiet w wymiarze formalnym, prawnym, faktycznie
jednak zaowocował podwójnym podporządkowaniem kobiet: po pierwsze, poprzez
wymóg poświęcenia się rolom macierzyńskim, po drugie – poprzez stworzenie
wzorca kobiety wkraczającej do sfery publicznej wyłącznie w celu uczestnictwa
w budowie nowego społeczeństwa (jako nauczycielki czy pielęgniarki)7.
Paradoksalnie republikanizm, którego celem miało być uwolnienie wszystkich
sfer życia od wpływów religii, stał się tym samym podobny do islamu. W obu
nurtach kobieta jako autonomiczny podmiot traktowana jest jako zagrożenie dla
porządku społecznego, stąd za konieczną uznano kontrolę stylu zachowania,
ubioru, życiowych wyborów kobiet, wtłaczając je w tradycyjne role domowe
„matek następnych pokoleń”. Kemalistyczna ideologia uczyniła z kobiet narzędzia
– totemy modernizacji – tworząc ideał kobiety – republikańskiej obywatelki,
oddającej się z dyscypliną, podporządkowaniem i racjonalizmem obowiązkom
4
H. Eslen-Ziya, U. Korkut, Political Religion and Politicized Women in Turkey: Hegemonic Republicanism Revisited, „Politics, Religion & Ideology” 2010, vol. 11, no. 3, s. 314–316.
5
Ibidem, s. 316–317.
6
A. Özman, The Image of „Woman” in Turkish Political and Social Thought: On the Implications of
Social Constructionism and Biological Essentialism, „Turkish Studies” 2010, vol. 11, no. 3, s. 449.
7
Ibidem, s. 449.
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domowym. Równocześnie instrumentalnie traktowanej emancypacji kobiet w sferze publicznej towarzyszyła całkowita ignorancja dla ich problemów w sferze
prywatnej, przejawiających się głównie w formie przemocy domowej8.
Kemalistyczny program modernizacji nowej Republiki można uznać za pierwszą fazę europeizacji kraju. Był to proces, w którym wartości uznawane za zachodnie traktowano instrumentalnie, wybierając je pod kątem potrzeb konsolidacji
narodu. Dobrą ilustrację tego mechanizmu stanowi kwestia praw kobiet, którym
formalnie przyznano pozycję niemalże równą pozycji mężczyzn w sferze publicznej, pozostawiając je całkowicie bezbronnymi wobec siły stereotypów na temat
prymatu ról macierzyńskich, ale także wobec znacznie poważniejszego zagrożenia,
jakim były przemoc i brak poszanowania godności kobiet w życiu domowym.
Aż do lat 80. ruch kobiecy miał charakter silnie etatystyczny, zamknięty
w ramach dominujących partii politycznych i patriarchalnego porządku społecznego. Druga fala tureckiego feminizmu, począwszy od lat 80., doprowadziła do
powstania liberalnych ruchów kobiecych skupionych wokół małych grup zawodowych (dziennikarek, lekarek, nauczycielek akademickich). Głosiły one bardziej
radykalne hasła przebudowy patriarchalnego porządku społecznego, utrwalonego
przez obowiązujący od 1926 r. kodeks cywilny (m.in. poprzez uznanie dominującej roli mężczyzny jako głowy rodziny, dyskryminujące kobiety prawo rozwodowe
oraz dotyczące przerwania ciąży). Jednym ze sztandarowych haseł tureckich
feministek była walka z przemocą domową i wykorzystywaniem seksualnym
kobiet. W latach 90. turecki feminizm wkroczył w fazę instytucjonalizacji, przenosząc działalność kobiecą z ulicy w bardziej zorganizowane ramy aktywności
w organizacjach pozarządowych i na uniwersytetach. Liberalny ruch kobiecy
uniezależnił się od państwa i zdominowanych przez mężczyzn partii politycznych,
zyskując tym samym nowe możliwości oddziaływania na społeczeństwo. Na
uczelniach otwierano kierunki studiów poświęcone tematyce gender9, uruchamiano
wydawanie czasopism kobiecych, powstawały pozarządowe organizacje kobiece,
a także schroniska dla kobiet – ofiar przemocy domowej. Również w strukturach
władzy dochodziło do istotnych zmian: w 1991 r. utworzono Dyrekcję Generalną
ds. problemów kobiet przy Ministerstwie Pracy i Bezpieczeństwa Socjalnego,
8

H. Eslen-Ziya, U. Korkut, op.cit., s. 317–318.
Koncepcja gender – płci kulturowe – rozumiana jest jako „kompleks cech charakteryzujących
sposób zachowania i cechy osobowości wyznaczone na podstawie płci biologicznej jednostki oraz
uwzględniające wartości społeczeństwa, w którym są uznawane i do którego się odnoszą”; por.
A. Oakley, Sex, Gender and Society, London 1972, cyt. za: A. Titkow, Tożsamość polskich kobiet. Ciągłość, zmiana, konteksty, Warszawa 2007, s. 29.
9
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w samorządach powstawały zajmujące się tą tematyką oddzielne wydziały i departamenty10. Nowy liberalny ruch kobiecy oznaczał kontestację ideologii republikańskiej i stworzonego w jej ramach wzorca kobiety.
Od czasu przyznania Turcji statusu kraju kandydującego do członkostwa w Unii
Europejskiej na szczycie w Helsinkach w 1999 r. motorem konsolidującym turecką
demokrację, w tym otwarcie na kwestię faktycznego równouprawnienia kobiet,
stała się Unia Europejska11. Liberalne feministki tureckie wykorzystywały polityczne kryteria z Kopenhagi do promowania prawnych reform zmierzających do
faktycznego równouprawnienia kobiet.

MECHANIZM EUROPEIZACJI POLITYKI RÓWNOŚCI PŁCI
W TURCJI
Badania nad zjawiskiem europeizacji w krajach kandydujących do UE wykazują,
że w tym kontekście polityka unijna ma charakter warunkowości (conditionality)12.
Oznacza to, że udzielenie danemu krajowi wsparcia finansowego, a następnie
stowarzyszenie lub członkostwo w UE zależy od wypełnienia przez ten kraj określonych warunków. Zostały one określone w czerwcu 1993 r. na szczycie w Kopenhadze, kiedy Rada Europejska przyjęła tzw. kryteria kopenhaskie, a ich spełnienie
stanowi warunek sine qua non akcesji do UE. Warunki polityczne, jakie muszą
zostać spełnione przez kraje kandydujące, to stabilność instytucji demokratycznych,
zasada rządów prawa, respektowanie praw człowieka i mniejszości narodowych,
wartości demokratycznych i rządów prawa. Niespełnienie przez Słowację tych
wymogów przesądziło o tymczasowym usunięciu tego kraju z pierwszej listy
państw kandydujących oraz stanowi jedną z głównych przeszkód dla akcesji Turcji
do UE13.
Według badaczy, polityczna warunkowość akcesji przesądza o tym, że mamy do
czynienia z modelem zmian inicjowanych z zewnątrz, jako że otrzymanie nagrody
(tj. członkowstwa w UE) uzależnione jest od dostosowania się do unijnych reguł14.
10

H. Eslen-Ziya, U. Korkut, op.cit, s. 319–322.
Ibidem, s. 319–321.
12
F. Schimmelfennig, U. Sedelmeier, Introduction: conceptualizing Europeanization of Central and
Eastern Europe, [w:] The Europeanization of Central and Eastern Europe, Ithaca–London, 2005, s. 2.
13
F. Schimmelfennig, S. Engert, H. Knobel, The Impact of EU Political Conditionality, [w:] The
Europeanization of Central and Eastern Europe, op.cit., s. 30–31.
14
Ibidem, s. 30–31.
11
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UE stosuje strategię „kija i marchewki”, nagradzając państwa wprowadzające
z powodzeniem reformy, a karząc te, które nie spełniają wymagań15.
W opisanym modelu europeizacja to proces, w ramach którego kraj adaptuje
zasady (normy) UE poprzez instytucjonalizację zasad unijnych na poziomie krajowym. Proces ten przebiega w kilku etapach. Początkowo dochodzi do formalnego
zastosowania (implementacji), czyli wprowadzenia zmian do systemu prawa
krajowego lub stworzenia formalnych procedur i instytucji w myśl unijnych
wymogów. Drugim etapem jest zastosowanie behawioralne, mierzone stopniem,
w jakim zachowanie aktorów jest zgodne z daną normą UE. Wreszcie, kraj powinien osiągnąć poziom dostosowania dyskursywnego, mierzonego stopniem,
w jakim normy UE stają się obecne w dyskursie i w jakim aktorzy faktycznie są do
nich przekonani16.
Jednym z najważniejszych aspektów demokratyzacji i politycznej warunkowości
jest zagwarantowanie równości między obywatelami, w tym równości płci. Legislacja wspólnotowa w zakresie równości płci obejmuje szereg dyrektyw17, a także
postanowienia traktatowe (art. 157 Traktatu o funkcjonowaniu UE). Dyrektywa
w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn
w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy obejmuje dostęp do zatrudnienia, do awansu zawodowego i kształcenia
zawodowego, warunki pracy oraz zabezpieczenie społeczne. Jako zasadę równego
traktowania określa „brak dyskryminacji ze względu na płeć, zarówno bezpośredniej, jak i pośredniej, w szczególności przez odniesienie się do stanu cywilnego lub
rodzinnego”18.
Negocjacje akcesyjne o członkostwo Turcji w UE rozpoczęto 3 października
2005 r. Jednym z pierwszych warunków koniecznych do spełnienia było wprowadzenie zmian prawnych wzmacniających prawa człowieka, w tym prawa kobiet.
Znowelizowany został zapis konstytucji, której artykuł 10 głosi równość praw
15

Y. Stivachtis, S. Georgakis, Changing Gender Attitudes in Candidate Countries: The Impact of EU
Conditionality – The Case of Turkey, „Journal of European Integration” 2011, vol. 33, no. 1, s. 80.
16
F. Schimmelfennig, U. Sedelmeier, op.cit., s. 8.
17
Por. DYREKTYWA RADY z dnia 10 lutego 1975 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw
Członkowskich dotyczących stosowania zasady równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet
(75/117/EWG); DYREKTYWA RADY z dnia 9 lutego 1976 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady
równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu
zawodowego oraz warunków pracy (76/207/EWG).
18
DYREKTYWA RADY z dnia 9 lutego 1976 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego
traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego
oraz warunków pracy, art. 2.
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kobiet i mężczyzn, zwłaszcza w odniesieniu do praw w małżeństwie, równych praw
do opieki nad dziećmi w przypadku rozwodu oraz gwarancję równouprawnienia
płci przez państwo. W 2001 roku wprowadzono nowy kodeks karny, przewidujący
kary więzienia dla winnych honorowych zabójstw i innych aktów przemocy wobec
kobiet. W 2003 roku przyjęto nowy kodeks pracy, dostosowujący tureckie prawo
pracy do acquis communautaire w zakresie równouprawnienia płci. Kodeks ustanowił zakaz dyskryminacji ze względu na płeć w zakresie stosunku pracy w sektorze publicznym i prywatnym (w tym prawo do równej płacy za taką samą pracę),
a także wzmocnił ochronę kobiet w ciąży i młodych matek19.
W corocznym dokumencie oceniającym postępy Turcji w procesie dostosowywania prawa krajowego do wymogów unijnych20 Komisja Europejska stwierdza
pozytywne osiągnięcia w zakresie równouprawnienia płci, m.in. w zakresie równości na rynku pracy, przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, likwidacji dyskryminacji w dostępie do podstawowego wykształcenia. Równocześnie w raporcie
stwierdzono, że zwalczanie przemocy i dyskryminacji kobiet pozostaje jednym
z największych wyzwań stojących na drodze do demokratyzacji Turcji21.

DEMOKRATYCZNY PARADOKS TURCJI
Republikański program sekularyzacji kraju, jako radykalny i racjonalistyczny,
niedemokratyczny i antyliberalny, porównywany jest do laicyzmu francuskich
jakobinów. Celem kemalistycznej ideologii było wyrugowanie wpływu islamu na
życie społeczne i polityczne kraju, dlatego też tłumiono wolności religijne. Zmiana
w kierunku systemu wielopartyjnego w 1950 r. otwarła jednak drogę do zakładania
politycznych partii islamistycznych, każdorazowo likwidowanych jednak pod
zarzutem podważania zasady sekularyzmu22.

19

A. Nurhan Sural, Legal Framework for Gender Equality at Work in Turkey, „Middle Eastern
Studies” 2007, vol. 43, no. 5, s. 811–820.
20
Do tej pory udało się otworzyć 13 z 33 rozdziałów negocjacyjnych; w związku ze spowolnieniem
tempa reform wewnętrznych od grudnia 2006 roku negocjacje z Turcją są zamrożone; por. COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT, TURKEY 2010 PROGRESS REPORT, SEC(2010) 1327,
Brussels, 9 November 2010.
21
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT, TURKEY 2010 PROGRESS REPORT,
SEC(2010) 1327, Brussels, 9 November 2010, s. 25–26.
22
Y. Arat, Religion, Politics and Gender Equality in Turkey: implications of a democratic paradox?,
„Third World Quarterly” 2010, vol. 31, no. 6, s. 871.
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Jak wskazują badacze, od początku XXI w. następuje zauważalny proces transformacji ideologii islamistycznej w kierunku deradykalizacji. Modelowym przykładem tego procesu jest utworzona w 2001 r. Partia Sprawiedliwości i Rozwoju
(AKP). Od swoich bardziej radykalnych poprzedniczek partia ta różni się m.in.
poparciem dla akcesji Turcji do UE, a także dla neoliberalnych reform gospodarczych. Dlatego AKP określa siebie jako demokratyczną partię islamistycznych
konserwatystów – muzułmański odpowiednik zachodnioeuropejskiej chadecji23.
Elementem łączącym AKP z radykalnym odłamem politycznego islamizmu jest
stosunek do kobiet, wyrażający się pomijaniem ich w partyjnej retoryce lub umieszczaniem wyłącznie w kontekście rodziny lub zakazu noszenia chust24.
Niski status kobiet w krajach muzułmańskich tłumaczy się zwykle poprzez
odwołanie do religii islamskiej, co jednak część badaczy uznaje za zbyt upraszczające spojrzenie, nietłumaczące w żaden sposób zróżnicowania poglądów, zwyczajów i systemów prawnych krajów muzułmańskich. Inne interpretacje wskazują, że
deradykalizacja partii islamistycznych ma charakter taktyczny, a ich akceptacja dla
zasad proceduralnej demokracji stanowi jedynie kamuflaż dla prawdziwego strategicznego celu, jakim jest przywrócenie szariatu. Najlepszym dowodem na
powierzchowność transformacji ruchów islamistycznych jest właśnie stosunek do
kobiet i ich praw25.
AKP dwukrotnie wygrała wybory parlamentarne (w 2002 i 2007 r.). Jako partia
islamistyczna zdominowana jest przez kadrę o konserwatywnych poglądach na
temat pozycji kobiet w społeczeństwie. W 2008 r. partia podjęła próbę zniesienia
zakazu noszenia chust przez kobiety na uniwersytetach i w instytucjach publicznych. Zakaz ten wprowadzony został w 1989 r. wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego zgodnie z zasadą całkowitego rozdziału państwa od religii. Efektem jest
znaczne ograniczenie praw kobiet decydujących się na wymagane islamem
zakrywanie włosów (61% ogółu Turczynek) i ich wykluczenie z aktywnego uczestnictwa w formalnej edukacji i aktywności publicznej. Tym samym zakaz noszenia
chust utrwala porządek patriarchalny, w którym mężczyźni kontrolują swoje niewyedukowane i słabe żony, matki i córki26. Podjęta przez AKP próba zniesienia

23
G. Çavdar, Islamist Moderation and the Resilience of Gender: Turkey’s Persistent Paradox, „Politics,
Religion & Ideology” 2010, vol. 11, no. 3, s. 343–347.
24
Ibidem, s. 344–345.
25
Ibidem, s. 346–347.
26
A. Guveli, Social and economic impact of the headscarf ban on women in Turkey, „European
Societies” 2011, vol. 13, no. 2, s. 172–175.
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zakazu poprzez nowelizację konstytucji zawiodła AKP przed Trybunał Konstytucyjny, który uznał nowelizację za sprzeczną z konstytucyjną zasadą sekularyzmu27.
Paradoksem demokracji tureckiej jest z jednej strony fakt, że w wyniku wolnych
wyborów obywateli do władzy doszła partia promująca islamistyczne, antyliberalne
poglądy na temat pozycji kobiet w społeczeństwie. Z drugiej strony ta sama partia,
dążąc do realizacji konserwatywnych ideałów, walczy z zakazem noszenia chust
przez kobiety, którego zniesienie zaowocowałoby faktycznym rozszerzeniem
dostępu kobiet do edukacji i zwiększeniem ich aktywności w życiu publicznym28.
Przejęcie władzy przez partię islamistyczną wpłynęło także na kształt i kierunek
rozwoju ruchu feministycznego. Obok republikańskiego i liberalnego, narodził się
nurt islamistycznego feminizmu. Dla jego zwolenniczek najważniejszym postulatem jest walka z radykalnym sekularyzmem, wykluczającym tradycyjne muzułmanki z życia publicznego z uwagi na zakaz noszenia chust. Dążenie do zniesienia
tego zakazu doprowadziło do współpracy między nurtem liberalnym a islamistycznym, stając się główną osią podziału między nimi a republikańskim nurtem
feminizmu. Dla republikańskich działaczek kobiecych zniesienie zakazu stałoby
się pierwszym krokiem na drodze do obalenia porządku świeckiego państwa, a tym
samym stworzyłoby zagrożenie dla praw kobiet i modernizacji kraju i przywrócenia szariatu29.

PODSUMOWANIE
Współczesne społeczeństwo tureckie określane jest jako patriarchalne: podział
pracy między kobiety i mężczyzn jest uwarunkowany tradycją i stereotypowym
postrzeganiem roli kobiety jako przypisanej do sfery domowej, prywatnej. Aktywność zawodowa kobiet zamężnych jest dwa razy mniejsza niż kobiet niezamężnych,
bo patriarchalna tradycja skłania je do całkowitego zaangażowania się w wypełnianie obowiązków domowych. Zatrudnienie kobiet w 2007 r. wynosiło 23%, co
stanowi jeden z najniższych wskaźników na świecie. Przywiązanie kobiet do ról
tradycyjnych tłumaczyć można wpływem religii islamskiej, ale także kierunkiem
działania AKP w sferze polityki społeczno-ekonomicznej, zniechęcającej kobiety

27

Y. Arat, op.cit., s. 872.
Ibidem, s. 878.
29
H. Eslen-Ziya, U. Korkut, op.cit., s. 323–324.
28
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do aktywności zawodowej30. Prawie jedna trzecia Turczynek to analfabetki, zwłaszcza w regionach wiejskich, co jeszcze bardziej osłabia szanse kobiet na znalezienie
pracy. Palącym problemem jest nadal przemoc wobec kobiet, choć brakuje na ten
temat oficjalnych danych.
Dwa kolejne wyborcze sukcesy AKP, podkreślającej przywiązanie do konserwatywnej tradycji i postrzegającej kobiety przez pryzmat ról domowych, wskazują na
wciąż dominujące w społeczeństwie tureckim dyskryminujące stereotypy płci.
Liderzy partii stojący na czele państwowej biurokracji, jako zwolennicy politycznego islamizmu, promują poglądy uznające za prawidłowe przypisanie kobiet do
sfery domowej i podporządkowanie ich mężczyznom31.
Prawne reformy zmierzające do równouprawnienia kobiet w sferze publicznej
nie przyniosły zatem zadowalającego efektu. Wskazuje to na problem efektywnego
wdrożenia aktów prawnych, które napotyka niejednokrotnie barierę w postaci
odmiennej tradycji, kultury, wartości. Odgórne reformy zgodne politycznymi
kryteriami z Kopenhagi nie odzwierciedlają dominujących przekonań społecznych,
czego dowodem jest sprzeciw wobec zakazu noszenia chust (wyrażany przez ponad
70% badanych) oraz wybór partii islamistycznej w dwóch kolejnych wyborach.
Rozdźwięk między literą prawa a praktyką życia codziennego będzie obecny,
dopóki zmianom prawnym nie będzie towarzyszyć zmiana społeczna, polegająca
na redefinicji roli kobiet i osłabieniu patriarchalnego porządku społecznego32.
Westernizacja i europeizacja nie zmieniły sytuacji kobiet w stopniu wystarczającym, by doprowadzić do trwałej zmiany wartości i postaw społecznych. Słabnące
poparcie UE dla akcesji Turcji przyczynia się do spowolnienia tempa przemian. Jak
wskazuje Orhan Pamuk, w Turcji coraz powszechniejsze jest rozczarowanie Europą,
a marzenie o europejskości kraju blednie z każdym dniem zamrożenia negocjacji.
Europa nietolerancyjna, wroga imigrantom, niechętna Turcji, zaangażowana
w wojnę w Iraku przestaje być dla Turcji synonimem westernizacji, nowoczesności,
ideałem, do którego dążyła świecka Republika33. Tym samym przestaje być normatywną siłą sprzyjającą konsolidacji demokracji, w tym – równouprawnieniu kobiet.

30
A. Bugra, B. Yakut-Cakar, Structural Change, the Social Policy Environment and Female Employment in Turkey, „Development and Change” 2010, no. 41(3), s. 518–519.
31
Y. Arat, op.cit., s. 873.
32
Y. Stivachtis, S. Georgakis, op.cit., s. 88–90.
33
O. Pamuk, The fading dream of Europe, „The New York Review of Books”, http://www.nybooks.
com/blogs/nyrblog/2010/dec/25/fading-dream-europe/, odczyt z dn. 28.05.2011.
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Europeanization Versus the Situation of Women in Turkish Society
– an Attempt to Diagnosis

THE AIM OF the article is to answer the question to what extent the situation of women in
Turkey has been and is still under the influence of Western values and practices of gender
equality. To this end, the author carries out an analysis of Turkish legislation changes in
the light of two phases of Europeanization: in the 1920s (with the Westernization programme at the beginning of the Republican era) and at the beginning of the 21st century
with the accession negotiations to the EU. Turkey constitutes an absorbing case study in
this respect, for its geographical proximity to Central Asia and the Middle East, as well as
patriarchal values and social structure, based on gender stereotypes concerning women’s
role in the society.
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POLACY I SPRAWA POLSKA W USA

POCZĄTKI STOSUNKÓW POLSKI ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki to naturalnie okres mniej więcej od uzyskania przez nie statusu państwowości, czyli
wywalczenia niepodległości w 1776 roku (choć wtedy z kolei Polska znikła z mapy
Europy i świata). Jednak pierwsze kontakty narodu polskiego z mieszkańcami
kontynentu amerykańskiego miały miejsce dużo wcześniej. Według źródeł zbliżonych do legendy, pierwszym Polakiem, który dopłynął do wybrzeży kontynentu,
miał być Jan z Kolna. Stało się to rzekomo kilkanaście lat przed odkryciem Nowego
Świata przez Krzysztofa Kolumba, bo w roku 1476 (domniemywano później, że
mógł on posługiwać się sporządzonymi wcześniej mapami, być może właśnie przez
podróżnika z Polski). Wydarzenie to nie przeszło do historii z powodu śmierci
żeglarza w drodze powrotnej1.
W związku z tym, że raczej trudno jest potwierdzić taką hipotezę, wydaje się, że
pierwsi Polacy dotarli do Ameryki w innym terminie. Źródła podają, że było to
zaledwie rok po kolonistach angielskich: kilku naszych rodaków znalazło się
1 października 1608 r. na statku Mary and Margaret, który przybił do portu
w Jamestown – pierwszej osady Nowego Świata. Stało się to najpewniej dlatego, że
Anglicy potrzebowali ludzi wytwarzających określone towary importowane
z takich krajów jak Polska. Były to przede wszystkim smoła, pumeks i potaż. Polacy
robili to najlepiej. Dobrze też zaaklimatyzowali się w nowych warunkach, zyskując
sobie szacunek wśród towarzyszy2. Dlatego też byli przez Anglików mile widziani.
1

Historia polskiej emigracji do USA, http://www.polonia-biznes.com/pph_news_details.asp?nid=185&pph=-usa, odczyt z dn. 10.06.2009.
2
G. Omelan, Pierwsi Polacy w Ameryce, http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,4240, odczyt z dn.
10.06.2009.
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Kolejna grupa Polaków przybyła do Jamestown w 1619 r. między innymi po to, by
produkować żywicę dla statków i zająć się przemysłem drzewnym. Kiedy po
pierwszych ustaleniach Zgromadzenia Legislacyjnego okazało się, że nie będą mieli
prawa głosu, ogłosili strajk i przerwali pracę. Ponieważ jednak miała ona duże
znaczenie dla społeczności, prawo to zostało szybko przyznane Polakom. Zostali
więc pierwszą grupą obcokrajowców, która dostąpiła tego zaszczytu3. Najstarsze
dokumenty, w których można znaleźć wzmianki o konkretnych Polakach, nie
wymienianych do tej pory z nazwisk, pochodzą z roku 1622. Przy okazji najazdów
indiańskich czy innych odnotowanych wydarzeń można w nich przeczytać na
przykład o Mateuszu czy Molasco, których narodowość zdradza używany wówczas
termin „Polander”4.
W późniejszych czasach również nie brakowało emigrantów5 z kraju nad Wisłą,
którzy wyjeżdżali do Stanów Zjednoczonych w poszukiwaniu lepszego życia lub
mocnych wrażeń, podejmując tę decyzję przymusowo lub dobrowolnie6. Najbardziej znanymi osobistościami za oceanem rodem z Polski byli niewątpliwie
generałowie: Kazimierz Pułaski i Tadeusz Kościuszko7. Pułaski przybył do USA
w 1777 r., mając już spore doświadczenie wojskowe, które bardzo szybko okazało
się przydatne i przyniosło mu uznanie wśród Amerykanów, kiedy dzięki jego
obserwacji ruchów oddziałów angielskich udało się odpowiednio szybko zmobilizować wojska Jerzego Waszyngtona i odeprzeć atak. Podniesiony do stopnia
generała brygady kawalerii, zawiązał Legion Pułaskiego, w którym walczyli głów-

3
Por. J. Urban-Klaehn, Polish Immigration to America – the Early History, http://culture.polishsite.
us/arti-cles/art39fr.htm, odczyt z dn. 10.06.2010.
4
G. Omelan, op.cit.
5
W najbardziej powszechnym rozumieniu tego słowa emigrantem polskim „jest osoba, która
– chociaż połączona węzłami kulturowymi i uczuciowymi z narodem polskim – pragnie włączyć się
w życie nowego kraju”. Zob. D. Mostwin, Emigranci polscy w USA, Lublin 1991, s. 18.
6
Podział migracji zakłada rozróżnienie na „migracje dobrowolne i przymusowe, legalne i nielegalne, okresowe (krótkotrwałe), stałe i wahadłowe, wewnętrzne (w obrębie danego państwa, np.
wieś – miasto) i zewnętrzne, w tym wewnątrzkontynentalne (międzypaństwowe) i międzykontynentalne”. Procesy migracyjne to zjawiska o wyjątkowym znaczeniu dla dynamiki zmian społecznych na
świecie, tym bardziej w przypadku naszego kraju, którego rozwój niejednokrotnie określany był
w znacznej mierze zarówno przez masowe odpływy i napływy ludności. Zob. A. Sakson, Migracje
w XX wieku, http://mighealth.net/pl/images/b/b4/Sa-kson.pdf, odczyt z dn. 10.06.2009.
7
Tych postaci z pewnością nie trzeba przybliżać polskiemu czytelnikowi, ale pamięć o nich jest
także żywa w Ameryce, gdzie szereg ulic, parków, a nawet hrabstw swoją nazwę wywodzi od polskich
generałów. Kazimierz Pułaski jest w USA prawdziwym bohaterem narodowym i honorowym obywatelem kraju (za kadencji Baracka Obamy) – jako siódma osoba w historii.
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nie jego rodacy8. Zginął na skutek ran odniesionych od kuli armatniej w bitwie pod
Savannah z 9 października 1779 r. Tadeusz Kościuszko natomiast przybył do
Ameryki nieco wcześniej, bo już w 1776 r. Tam pełnił służbę w wojskach inżynieryjnych (brał też udział w czynnej walce), a największą sławę przyniosły mu fortyfikacje, jakie zaprojektował w bitwie pod Saratogą, gdzie armia kontynentalna
odniosła jedno z ważniejszych zwycięstw w wojnie o niepodległość. Kościuszko
był też głównym inżynierem prestiżowej szkoły wojskowej West Point9. Później
wrócił do ojczyzny, gdzie jego zasługi dla polskich działań narodowowyzwoleńczych były jeszcze większe.
Polacy zapisali się w annałach amerykańskiej historii przede wszystkim dzięki
swoim umiejętnościom, waleczności i oddaniu sprawie. Jednak nie tylko orężem
wpływali na rozwój Stanów Zjednoczonych. Często wyrażali opinie na różne
tematy, mieli własne zdanie i dużo pomysłów, z których spora część mogła z powodzeniem uchodzić za rewolucyjne. Sam Tadeusz Kościuszko, świadomy doświadczeń polskich, miał jednoznacznie negatywny pogląd na zjawisko niewolnictwa,
nawet jeśli ojcowie założyciele amerykańskiego państwa tolerowali je czy uznawali
za zło konieczne. W swoim testamencie upoważnił osobistego przyjaciela – Tomasza Jeffersona – do spożytkowania jego majątku na wykupienie niewolników
(pozostających w służbie Jeffersona bądź też innych) i odpowiednie wykształcenie
ich w duchu patriotyzmu, by mogli oni służyć narodowi jako dobrzy obywatele.
Takie propozycje Kościuszki („swoboda i oświata”) były realizowane dużo później10.
W związku z tym trudno nie nazwać ich wizjonerskimi.
Pierwsza większa fala emigracji z Polski do nowej ziemi obiecanej datowana jest
na okres upadku powstania listopadowego. W pewnym stopniu powodowana była
dyskusjami o możliwości ucieczki do USA niedawnych powstańców, a w znacznej
mierze polityką austriackiej policji. Austria, główny cel polskich uchodźców w 1830
r., w obawie przed działalnością spiskową deportowała sporą ich liczbę do odległej
Ameryki Północnej. Stany Zjednoczone mimo poparcia dla Polaków, wyrazów
sympatii i werbalnej identyfikacji z ich losami nie udzielały im realnej pomocy
w aklimatyzacji w nowym miejscu (w przeciwieństwie do Francji i Anglii nie
przewidziały między innymi żadnego wsparcia finansowego). Również sytuacja
Polski na arenie międzynarodowej nie spotkała się ze zrozumieniem strony ame-

8
9
10

Historia polskiej emigracji…, op.cit.
Ibidem.
M. Haiman, Historja udziału Polaków w Amerykańskiej Wojnie Domowej, Chicago 1928, s. 8.
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rykańskiej, traktującej tę kwestię (zgodnie z przyjętą polityką) jako wewnętrzną
sprawę Rosji mimo starań powołanego w tym czasie Komitetu Polskiego11.
Inna fala emigracji do USA nastąpiła wraz z upadkiem Wiosny Ludów w Europie. Ogólna liczba Polaków, którzy od roku 1888 do I wojny światowej opuścili
granice kraju, określana jest na około 3,5 miliona12. W wieku XX możemy mówić
o okresie pewnego rodzaju współczesnej emigracji masowej Polaków (nie tylko do
Ameryki), który najczęściej dzielony jest na trzy zasadnicze etapy, związane z najważniejszymi wydarzeniami na arenie międzynarodowej. Pierwsza fala odpływu
ludności polskiej do Stanów Zjednoczonych rozpoczęła się pod koniec XIX wieku
i trwała mniej więcej do wybuchu I wojny światowej, a nawet później. W znacznej
mierze była to emigracja zarobkowa („za chlebem”), w większości niepiśmiennych
i niewykwalifikowanych robotników, podróżujących w poszukiwaniu lepszego
życia, na które w – jeszcze wtedy zniewolonej – Polsce nie było szans. Napływali
oni najczęściej z ubogich regionów naszego kraju, południowej i południowo-wschodniej jego części, często z terenów górzystych (Karpaty, w tym Tatry). W tym
czasie do Ameryki przybyło również wielu Żydów z Europy Wschodniej, którzy
zdecydowanie mniej ochoczo wracali do poprzednich miejsc zamieszkania niż
Polacy13. Po II wojnie światowej możemy mówić o kolejnym etapie masowej emigracji ludności polskiej do Stanów Zjednoczonych, która miała charakter typowo
polityczny. Zniszczona po działaniach wojennych Polska została wcielona do bloku
wschodniego pod protektoratem Związku Radzieckiego. Kiedy zaczęły się kształtować peerelowskie władze, jasne było, że nie będą one witać z otwartymi ramionami polskich bohaterów walczących i działających po stronie aliantów. W większości zatem takie osoby po prostu do kraju nie wróciły. Wybierając emigrację,
spora część udała się właśnie do USA. Byli to ludzie wykształceni, którzy bardzo
dobrze zasymilowali się z miejscową ludnością, pozostając w pewnej separacji
z dotychczasowymi skupiskami Polonii. Charakter mieszany miała ostatnia fala
emigracji, której pierwsi uczestnicy zaczęli wyjeżdżać w okresie wprowadzenia
stanu wojennego. Część z nich uciekała z kraju z powodów politycznych, niektórzy
uzyskali wizy w ramach ogłaszanych konkursów, inni podróżowali nielegalnie14.
W późniejszym czasie wielu skorzystało z transformacji ustrojowej i zdecydowało
11
J.S. Pula, Polska diaspora w Stanach Zjednoczonych Ameryki do 1914 roku, [w:] Polska diaspora,
red. A. Walaszek, Kraków 2001, s. 51–56.
12
Ibidem.
13
J. Urban-Klaehn, Three Waves of Massive Polish Immigration, http://culture.polishsite.us/articles/art41fr-.htm, odczyt z dn. 10.06.2009.
14
Ibidem.
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się szukać pracy za oceanem, zwłaszcza że amerykański dolar był wtedy dość
solidną i pożądaną walutą. W ten sposób wykształciły się główne ośrodki aktywności Polonii: Chicago i Nowy Jork.
Wśród uchodźców reprezentujących najuboższą warstwę społeczną – chłopów
– warto wyróżnić grupę kierowaną przez księdza Leopolda Moczygembę, który
przyczynił się do założenia w 1854 r. pierwszej prawdziwie polskiej kolonii w Ameryce. W osadzie Panna Maria w Teksasie, bo o niej mowa, nazwanej tak na chwałę
Matki Bożej, zamieszkało około stu rodzin (mniej więcej 800 osób). Później
przyłączyło się jeszcze dodatkowe 1500 osób15. Polacy do Teksasu podążyli za
Niemcami, osiedlającymi się na tych terytoriach około roku 1840, i kierowały nimi
podobne motywy: poprawa własnej kondycji finansowej oraz uwolnienie się od
jarzma pruskiego16. Początki polskiego osadnictwa nie należały do najłatwiejszych.
Ojciec Moczygemba poza kupieniem 300 akrów ziemi nie zapewnił innych środków przetrwania dla sprowadzanych przez siebie imigrantów z ojczyzny. Zmęczeni
długą podróżą, która nie dla wszystkich skończyła się szczęśliwie, Polacy musieli
poradzić sobie z trudnymi warunkami. Budowali prowizoryczne mieszkania,
niezapewniające odpowiedniej ochrony przed złą pogodą i dzikimi zwierzętami.
Do najczęstszych bolączek osadników należały ugryzienia węży, malaria i inne
choroby, powodujące rozproszenie Polaków i zakładanie przez nich nowych wiosek
(St. Hedwig, Pawelekville, Kosciuszko i innych). Tym, którzy wytrwali, udało się
we wrześniu 1956 wybudować pierwszy polski kościół w Ameryce. W tym samym
roku region nawiedziła 14-miesięczna susza, dająca się we znaki także innym
osadom, która spowodowała śmierć głodową wielu Polaków i skłoniła niektórych
do opuszczenia społeczności. W pewnym momencie sytuacja w Pannie Marii stała
się na tyle katastrofalna, że jej mieszkańcy utrzymywali się przy życiu jedynie dzięki
pomocy lokalnych właścicieli ziemskich i bogatych ranczerów. Wzrost negatywnych nastrojów zdesperowanych osadników doprowadził ojca Moczygembę do
opuszczenia wioski w listopadzie 1956 r.17
Osadnicy z Panny Marii, jak również inni Polacy przebywający na amerykańskiej
ziemi, często aktywnie angażowali się w życie nowego kraju, także to polityczne.
Niejednokrotnie też stawali się istotnym elementem rewolucyjnych wydarzeń na
kontynencie. Tak było w przypadku amerykańskiej wojny domowej (1861–1865),
15

Zob. J.S. Pula, op. cit., s. 58–59.
J. Urban-Klaehn, Early History of the German and Polish Settlements in Texas, http://culture.
polishsite.-us/articles/art38fr.htm, odczyt z dn. 10.06.2009.
17
Idem, Panna Maria – Difficult First Years, http://culture.polishsite.us/articles/art37fr.htm,
odczyt z dn. 10.06. 2009.
16
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która zmusiła wielu mieszkańców Stanów Zjednoczonych do opowiedzenia się po
jednej ze stron. Udział w tej wojnie Polaków był znaczący. M. Haiman ocenia, że
w armii Unii znajdowało się mniej więcej 4000 polskich ochotników. W przypadku
wojsk konfederatów dokonanie obliczeń jest trudniejsze. Na podstawie szczątkowych informacji autor szacuje, że liczyła ona około 1000 żołnierzy. Daje to przybliżoną liczbę 5000 Polaków, którzy przelewali krew w wojnie secesyjnej. Liczba ta
może być nawet większa, ponieważ licząca wtedy 30 000 osób emigracja polska
składała się głównie z mężczyzn w wieku poborowym. Najwięcej ochotników
z naszego kraju zaciągało się w Nowym Jorku. Dużą rolę odegrali także w Missouri,
a poza tym w pułkach stanów Wisconsin, Ohio i Illinois18.
Przykładem polskiego wkładu (umiejętności strategicznych, waleczności i wykorzystania zdobytego doświadczenia) był generał Włodzimierz Krzyżanowski, dzisiaj
trochę zapomniany (zapewne z uwagi na fakt, iż stał po stronie Konfederacji). Nie
tak znany jak Pułaski czy Kościuszko, podobnie jak oni zyskał spory szacunek wśród
amerykańskich towarzyszy broni, a pod koniec działań wojennych zajmował stanowisko gubernatora Georgii, Florydy i Wirginii. Przez pewien czas, już po wojnie, był
pierwszym gubernatorem zakupionej od Rosji Alaski, gdzie stworzył podwaliny pod
administrację amerykańską19. Mimo pełnego zaangażowania tych Polaków, którzy
walczyli w wojnie secesyjnej, rząd Stanów Zjednoczonych nie wykazywał większego
zainteresowania sprawą polską, a przyjazne Polsce nastroje znane z powstania
listopadowego w okresie 1861–1865 uległy osłabieniu. Co więcej, w kwietniu 1863
r. (świeżo po wybuchu powstania styczniowego), w obawie przed udzieleniem przez
Anglię i Francję wsparcia konfederatom, USA nie przyjęły propozycji państw
europejskich z Napoleonem na czele, by wstawić się za Polską na dworze rosyjskim20.
Cel powstrzymania Europy przed wysłaniem pomocy dla strony konfederackiej
został osiągnięty, ale decyzja ta została odebrana jako moralne wsparcie dla Rosji
i z pewnością nie miała korzystnego wpływu na relacje polsko-amerykańskie.
Sprawa polska była istotnym elementem amerykańskiej polityki zagranicznej
w latach 1916–1919, kiedy postawa Stanów Zjednoczonych względem kwestii
odrodzenia Polski ulegała zasadniczym zmianom. Na początku tego okresu temat
ten był jednym z ważniejszych punktów kampanii prezydenckiej, dużo wyraźniej
18
Ciekawostką jest fakt, że pierwszą ofiarą starć pomiędzy Północą a Południem był osiemnastoletni Tadeusz Strawiński, który zmarł wskutek rany od kuli rewolweru, kiedy w styczniu 1861 r.
odbywał wartę w Forcie Moultrie, „w samym sercu ruchu konfederackiego”. Wydarzenie to poprzedziło oblężenie Fortu Sumter i późniejszy rozlew krwi. Por. M. Haiman, op.cit., s. 33–41.
19
Ibidem, s. 42, 60.
20
Ibidem, s. 152–153.
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formułowanym i częściej poruszanym niż w deklaracjach innych państw, na co
wpływ miała działalność organizacji polskich, które jednak – choć zgodne co do
celu – wysuwały różne koncepcje realizacji idei odrodzenia. W każdym razie
w początkowych etapach paryskiej konferencji pokojowej stanowisko USA było
w wielu aspektach korzystne dla niepodległej Polski. Twarda postawa delegacji
amerykańskiej musiała stracić na sile w trakcie rozstrzygających rozmów, ponieważ
jej głównym celem było uzyskanie ustępstw Europy dla możliwości zrealizowania
wizji Woodrow Wilsona dotyczącej powojennego kształtu kontynentu (organizacja Ligii Narodów). Nie bez znaczenia były też trudności w regulacji aspektów
politycznych, społecznych i gospodarczych, gdzie często napotykano niezrozumienie ze strony polskich agencji rządowych. O ile więc polityka amerykańska wobec
Polski opierała się z początku na chęci wzmocnienia jej pozycji w konfrontacji
z radziecką Rosją, o tyle później nastąpił zwrot, który niejednokrotnie powodował
nieprzychylne Polsce decyzje21. Należy bowiem pamiętać, że postępowanie Stanów
Zjednoczonych uzależnione było od wszystkich uwarunkowań politycznych,
społecznych i gospodarczych, z jakimi aspirujące do miana mocarstwa światowego
państwo musiało się mierzyć. Niemniej jednak w świadomości polskiej, w której
dość silnie zakorzenił się mit Ameryki, utrwaliło się przekonanie o prezydencie
Wilsonie jako propagatorze wolności naszej ojczyzny.
Spowodowało to kolejną falę emigracji do USA, która okazała się większa niż
zjawisko powrotu do kraju uchodźców zza oceanu po 1918 r.22 Niemożność odegrania znaczącej roli przez polską diasporę23 w Stanach Zjednoczonych podczas
I wojny światowej obnażyła jej słabości i nikłe przebicie polityczne. Poza tym
wycofanie się Ignacego Paderewskiego („wielkiego bohatera Polonii”) z politycznej
aktywności nie sprzyjało zainteresowaniu wydarzeniami w ojczyźnie. Wobec tego
wszystkiego oraz w obliczu faktu, że za sprawą uchwał Kongresu po roku 1921
imigracja do USA prawie całkowicie się zatrzymała, w okresie międzywojennym
nastąpiło zjawisko marginalizacji Polonii amerykańskiej24 i osłabienie więzi z kra-

21
J.R. Wędrowski, Stany Zjednoczone a odrodzenie Polski: Polityka Stanów Zjednoczonych wobec
sprawy polskiej i Polski w latach 1916–1919, Wrocław 1980, s. 183–184.
22
Ibidem, s. 177.
23
„We współczesnym rozumieniu pojęcie diaspory obejmuje nie tylko skupiska i społeczności
żyjące w rozproszeniu w wyniku sytuacji przymusowej, ale również te, które powstały skutkiem
dobrowolnego wyboru i wiązały się z poszukiwaniem pracy, działalnością handlową, ekspansją imperialną”. Por.: A. Walaszek, Polska diaspora, [w:] Polska diaspora…, op.cit., s. 8.
24
M.B. Biskupski, Polska diaspora w Stanach Zjednoczonych 1914–1939, [w:] Polska diaspora…,
op.cit., s. 86–87.
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jem rodzinnym. Zdecydowanie większe znaczenie środowiska polonijne miały pod
koniec lat trzydziestych. Przed wybuchem II wojny światowej Polonia w USA
„dysponowała pokaźną infrastrukturą instytucjonalną”, co przejawiało się zwłaszcza w znacznej liczbie kościołów i organizacji kulturalnych. Co ciekawe, Polonia
zaczynała przejawiać cechy własnej tożsamości, którą odżegnując się od pojęcia
„mniejszość narodowa”, sama nazywała częścią „wielkiego Narodu Amerykańskiego” – szanującą i dbającą jednak o tradycje przodków25.
Narodowa tożsamość została umocniona podczas II wojny światowej, kiedy
bohaterska postawa rodaków w ojczyźnie na nowo rozbudzała patriotyczne uczucia wśród Polaków w Stanach Zjednoczonych. Swoją sympatię dla Polski otwarcie
(mimo proklamowania przez rząd neutralności) wyrażała także znakomita większość społeczeństwa amerykańskiego. Również władze USA angażowały się
w rozmaite akcje pomocowe, zwłaszcza po włączeniu się w działania wojenne po
stronie alianckiej w grudniu 1941 r. Pomoc obejmowała między innymi na wsparcie finansowe, żywnościowe i transportowe uchodźstwa z krajów dotkniętych
faszystowską agresją.
Kwestia powojennej Polski i kształtu jej granic była jednym z najbardziej istotnych punktów w polityce wielkich mocarstw, w tym także Stanów Zjednoczonych,
decydujących w głównej mierze o stosunkach międzynarodowych po 1945 r.
Wyrazem tego zainteresowania była już konferencja w Teheranie (1943), na której
Churchill za pomocą zapałek przedstawiał proponowane zmiany terytorialne
państwa polskiego. Ministerstwo Spraw Zagranicznych USA wierzyło, że Churchillowi i Rooseveltowi uda się przekonać Stalina do modyfikacji polskich granic,
które miałyby obejmować Lwów. Niemniej jednak prezydent zgodził się na linię
Curzona w takim kształcie, jaki proponował Związek Radziecki. W związku z odbywającymi się w 1944 r. wyborami i obawą Roosevelta przed utratą głosów licznej
Polonii decyzje teherańskie postanowiono utajnić26. Dwa ostatnie spotkania
wielkiej trójki w Jałcie i Poczdamie określiły tzw. ład jałtańsko-poczdamski, decydując tym samym o kształcie powojennej Europy i układzie sił politycznych.
W 1945 r. potwierdzono granicę Polski na Odrze i Nysie Łużyckiej, co było możliwe
w głównej mierze dzięki „nieugiętej postawie delegacji radzieckiej”, podczas gdy
delegacja amerykańska z Trumanem na czele uważała, że takie rozwiązanie utrudni
Niemcom spłaty reparacyjne. Osiągnięte porozumienie było jednak, zdaniem
25

Zob. S.A. Blejwas, Polska diaspora w Stanach Zjednoczonych 1939–1989 [w:] Polska diaspora…,
op.cit., s. 93–94.
26
L. Pastusiak, Roosevelt a sprawa polska, Warszawa 1980, s. 119, 162–165.
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Trumana, najlepsze z możliwych27. Postanowienia przywódców Wielkiej Brytanii,
Stanów Zjednoczonych i ZSRR doprowadziły do podziału Europy i de facto świata
na dwa obozy: Wschód i Zachód, a tym samym do nowego, dwubiegunowego
modelu stosunków międzynarodowych, opartego na rywalizacji o strefy wpływów.
Z tego względu także i po zakończeniu wojny alianci zachodni wyrażali zainteresowanie sprawami wewnętrznymi Polski, starając się wykorzystać ją i zachodzący
w niej ferment jako przeciwwagę dla pozycji ZSRR w regionie. Mocarstwa zachodnie naciskały na przykład na przeprowadzenie w Polsce wolnych wyborów, zgodnie
z postanowieniami jałtańsko-poczdamskimi, i skrytykowały te z 1947 r. jako niespełniające norm demokratycznych. Pierwsze lata po wojnie nie należały do najłatwiejszych w relacjach polsko-amerykańskich. W obliczu twardej polityki Stalina
i doktryny powstrzymywania komunizmu stosowanej w USA oraz koncentracji na
poszerzaniu swoich wpływów przez oba państwa – sytuacja międzynarodowa
zdawała się zmierzać do konfrontacji. Pole manewru w kreowaniu stosunków
Polski z Zachodem było dla niej mocno ograniczone28. Dopiero po śmierci Stalina
w 1953 r. w sprawach wewnętrznych Polski jak i w jej kontaktach z mocarstwami
zachodnimi nastąpiło pewne rozprężenie i pojawił się umiarkowany optymizm.
Przez cały okres lat 1945–1989 relacje polsko-amerykańskie z konieczności
musiały być rozpatrywane przez pryzmat relacji amerykańsko-radzieckich. Niemniej jednak Stany Zjednoczone nie mogły pozostać obojętne na takie wydarzenia
w naszym kraju jak poznański Czerwiec czy Sierpień 1980. Dowodem na to była
reakcja ówczesnego prezydenta USA Ronalda Reagana na wprowadzenie w Polsce
stanu wojennego29, która wpisywała się w wyznaczany przez niego kierunek polityki
zagranicznej (program „Gwiezdnych wojen”). Również w łonie polskiej diaspory
w Ameryce zimna wojna wywoływała szereg napięć, zwłaszcza, że stawała ona
w obliczu rozczłonkowania na starą Polonię i nową emigrację (po II wojnie światowej), które nie zawsze charakteryzowała zbieżność interesów. Poza tym jednak
środowiska polonijne odegrały znaczącą rolę w kształtowaniu stosunków Polski
i USA. Nie uznając nigdy komunistycznego rządu, nie odmawiały wsparcia polskiemu społeczeństwu, szeroko angażując się w programy pomocowe oraz kam27

Ibidem, s. 367–368.
L. Pastusiak, Stosunki polsko-amerykańskie: 1945–1955, Toruń 2004, s. 9–15.
29
„Prezydent powiedział, że jest to pogwałcenie Aktu z Helsinek. Dodał też, że niemożliwe jest
aby mogło to nastąpić bez pełnej wiedzy i poparcia Związku Radzieckiego”. Por. E. Miklas, Reakcja
prezydenta Reagana na wprowadzenie stanu wojennego w Polsce, http://www.polska-usa.pl/index.
php?option=com_content&vie-w=article&id=399:reakcja-prezydenta-reagana-na-wprowadzeniestanu-wojennego-w-polsce-&catid=37:z-h-istorii&It-emid=66, odczyt z dn. 10.06.2009.
28
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panie gospodarcze i kulturalne. Dzięki pewnemu instynktowi politycznemu
przyczyniły się do umacniania antykomunistycznego wizerunku polskiego
uchodźctwa w Stanach Zjednoczonych30. W obliczu całokształtu aktywności
Polaków w Ameryce wydaje się, że gdy tylko udało się im zorganizować w bardziej
spójną zbiorowość o wspólnych celach, stawali się znaczącą siłą polityczną, z którą
musieli liczyć się kolejni prezydenci amerykańscy, co obserwujemy także dzisiaj.

POLSKAUSA PO ROKU 1989
Rok 1989 był przełomowy dla Polski i innych byłych satelickich państw ZSRR
zarówno pod względem politycznym (uwolnienie się z kręgu radzieckiej strefy
wpływów), jak i wieloma innymi, w tym relacji ze Stanami Zjednoczonymi, które
także miały swój udział w przemianach. Jak tylko doszło do zawarcia porozumień
„okrągłego stołu” – światowej sławy ekonomista Jeffrey Sachs na prośbę Krzysztofa
Krowackiego – urzędnika polskiej ambasady w Waszyngtonie został specjalnym
doradcą „Solidarności” w sprawach reform gospodarczych. Współpracując bezpośrednio z takimi postaciami jak Bronisław Geremek, Adam Michnik, Jacek Kuroń
i oczywiście Lech Wałęsa, pomógł on sporządzić program przejścia gospodarki
socjalistycznej w rynkową, na który w skrócie składało się rozwinięcie kilku istotnych punktów: stabilizacja, liberalizacja, prywatyzacja (budząca największe wątpliwości), system bezpieczeństwa socjalnego i harmonizacja instytucjonalna. Sachs
był zwolennikiem tzw. terapii wstrząsowej, jaką z powodzeniem stosował wcześniej
w Boliwii. Polska wersja takiego rozwiązania („Wielki Wybuch”) przejawiała się
między innymi w gwałtownej dewaluacji waluty i podtrzymywaniu stałego jej
kursu, wyeliminowaniu kontroli cenowej i szybkim wprowadzeniu przepisów
gospodarczych na zasadzie wolnego rynku, a także, co wydawało się mieć w tej
sytuacji kluczowe znaczenie, stanowczej postawie w kwestii umorzenia międzynarodowego zadłużenia RP31.
Sytuacja gospodarczo-polityczna, w jakiej znalazł się nasz kraj po 1989 r., nie
była więc najłatwiejsza. Upadek bloku komunistycznego przyniósł Polsce aż czterech nowych sąsiadów: Ukrainę, Litwę, Białoruś i Federację Rosyjską (obwód
kaliningradzki). Zgodnie z przyjętą przez siebie „polityką dwutorowości” rząd
polski jako pierwszy uznał niepodległość nowych państw i szybko nawiązał z nimi
30
31

S.A. Blejwas, op.cit., s. 108–109.
J. Sachs, Koniec z nędzą, Warszawa 2006, s. 124–135.
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kontakty dyplomatyczne32. W obliczu takiego stanu rzeczy wszelkie decyzje nowego
rządu musiały być podejmowane w sposób wyważony, aczkolwiek zdecydowany,
co zdaniem Romana Kuźniara udało się w kwestii strategii bezpieczeństwa RP lat
90., kiedy jej główny element stanowiło ukierunkowanie na integrację w ramach
struktur międzynarodowych, zwłaszcza Paktu Północnoatlantyckiego. Zostało to
przeprowadzone w sposób strategiczny poprzez „koncentrację środków, wszechstronność podjętych działań oraz ogromną konsekwencję i determinację dążenia
do celu”, a służyło uregulowaniu podstawowej kwestii – bezpieczeństwa niepodległego kraju33. Tak zdecydowana postawa nie tylko przyczyniła się do wstąpienia
Polski najpierw do NATO, a później UE, ale wyznaczyła też nowy etap stosunków
polsko-amerykańskich, które miały i ciągle mają kluczowe znaczenie dla kształtu
polskiej polityki zagranicznej.
Pociągało to za sobą oczywiście również negatywne skutki, które przejawiały się
w przesadnej koncentracji na opinii Stanów Zjednoczonych i w zbyt daleko idących
wysiłkach na rzecz utrzymania dobrych relacji z nimi, podczas gdy inne aspekty
polityki zagranicznej stawały się niejako mniej ważne. To właśnie nadmierne
poleganie na sojuszu wojskowym z USA bardzo często powoduje powstanie
poczucia zwolnienia z obowiązku modernizacji armii i reform polityki obronnej34,
które wydaje się bardzo dobrym usprawiedliwieniem bierności w tej dziedzinie.
Ten „NATO-centryzm”, który był właściwie jedynym możliwym wyborem polskich
władz solidarnościowych po 1989 r., w czasach obecnych staje się trochę uciążliwy
zwłaszcza w kontaktach z Unią Europejską, której sprawy powinny być nam mimo
wszystko bliższe.
Niemniej jednak polska polityka zagraniczna po transformacji cechowała się
realizmem, przez co właściwie potrafiła ocenić nowy układ sił na świecie i odpowiednio nań zareagować. Podstawowy cel tej polityki wydaje się pozostawać od
1989 r. niezmienny: „zagwarantowanie bezpieczeństwa, suwerenności i niezależności państwa oraz zapewnienie maksymalnie sprzyjających warunków międzynarodowych (zewnętrznych) do rozwoju wewnętrznego we wszystkich dziedzinach”35. Stosunki polsko-amerykańskie oraz integracja z NATO i UE stanowiły
główny instrument realizacji tego celu, co potwierdzają deklaracje w sejmowych

32

A. Paczkowski, Pół wieku dziejów Polski, Warszawa 2005, s. 403–404.
R. Kuźniar, Polityka i siła, Warszawa 2006, s. 342.
34
Ibidem, s. 343–344.
35
C. Mojsiewicz, Polska polityka zagraniczna, [w:] Stosunki międzynarodowe, red. W. Malendowski, C. Mojsiewicz, Wrocław 2004, s. 194.
33
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exposé Krzysztofa Skubiszewskiego36 i Tadeusza Mazowieckiego37, a także w formułowanej bezpośrednio lub pośrednio polskiej racji stanu38. Zastanawiając się
nad jej znaczeniem, w 1990 r. Skubiszewski rozumiał ją w dużej mierze poprzez
pryzmat interesów w obszarze euroatlantyckim, z których najważniejsze były:
czynny udział Polski w kształtowaniu nowego europejskiego ładu, przyjazne
relacje z sąsiadami, współpraca z krajami Europy Zachodniej i Ameryki Północnej
oraz stopniowa integracja w ramach tworzonych przez nie struktur. W sejmowym
wystąpieniu minister Skubiszewski jasno przedstawił swoje stanowisko: „Uważaliśmy bowiem i nadal uważamy Sojusz Atlantycki za filar bezpieczeństwa w zmienionej konfiguracji europejskiej, a obecność wojsk Stanów Zjednoczonych Ameryki
w Europie jest dla nas i dla całej Europy Środkowej czynnikiem tak bardzo
potrzebnej stabilizacji39”. W związku z tym, że taki właśnie był priorytet polskiej
polityki zagranicznej po zimnej wojnie, również środowiska polonijne w ostatniej
dekadzie XX w. skupiły się na popieraniu idei rozszerzenia Paktu Północnoatlantyckiego o Polskę. Aktywiści polonijni koncentrowali się na naciskach na rząd

36

Ówczesny minister spraw zagranicznych określił podstawowe priorytety Rzeczpospolitej,
opierające się w znacznej mierze na współpracy z sąsiadami w celu budowania jedności kontynentu
europejskiego, przy współdziałaniu z organizacjami międzynarodowymi. Skubiszewski wyraził
również silne nadzieje na stworzenie ogólnoeuropejskiego systemu bezpieczeństwa, który mógłby
zastąpić system sojuszy między państwami, oraz poparł propozycje europejskiej przestrzeni gospodarczej. Zob. szerzej: Sejmowe exposé ministra spraw zagranicznych RP Krzysztofa Skubiszewskiego
(Warszawa, 26 kwietnia 1990 r.).
37
Premier w swojej przemowie opowiedział się za rozsądnymi i stopniowymi zmianami, jakie
trzeba zaprowadzić w celu utworzenia „ogólnoeuropejskiej struktury politycznej”, polegającej na
„systemie współzależności politycznych i gospodarczych”. Zob. szerzej: Exposé premiera Tadeusza
Mazowieckiego w Sejmie (Warszawa, 18 stycznia 1990 r.).
38
Jej elementarne założenia od 1989 r. określał (w roku 2004) Czesław Mojsiewicz. Wyróżnił on:
„ – dążenie do wejścia Polski do Unii Europejskiej, NATO,
– dążność do wejścia w skład stabilnego systemu bezpieczeństwa, co zakłada współdziałanie
z OBWE, NATO i UZE,
– utrzymywanie przyjaznych stosunków ze wszystkimi sąsiadami oraz innymi państwami
w regionie,
– prowadzenie takiej polityki zagranicznej, która jest skoordynowana z partnerami na Wschodzie
i Zachodzie […],
– zachowanie tożsamości narodowej, dziedzictwa kulturowego,
– dążność do redukcji sił zbrojnych i uzbrojenia w Europie przez sumienne wykonywanie postanowień gremiów międzynarodowych i dalsze rozbrojenie państw europejskich i pozaeuropejskich”.
Por. C. Mojsiewicz, op.cit., s. 199.
39
Sejmowe exposé ministra spraw zagranicznych RP Krzysztofa Skubiszewskiego.
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i Senat USA. Kongres Polonii amerykańskiej i jego akcje w znacznym stopniu
przyczyniły się do zwiększenia skuteczności polskich starań o przyjęcie do NATO40.
Polonia w USA po 1989 r. była bardzo różnorodna – choć spójna, to nie pozbawiona wewnętrznych sprzeczności, a nade wszystko poszukująca własnej tożsamości. Polonię tego okresu podzielić można na 3 grupy:
„1. Trzecie i czwarte pokolenie Amerykanów polskiego pochodzenia, których
przodkowie przybyli do Stanów Zjednoczonych w okresie masowej emigracji zarobkowej lat 1880–1920. Tworzą oni grupę najliczniejszą, około 10 mln
osób utożsamiających się z polskimi korzeniami […].
2. Uchodźcy, imigranci i ich dzieci z okresu po drugiej wojnie światowej.
Liczebnie była to grupa niewielka (stanowiła zapewne mniej niż 10% całej
polskiej społeczności w Stanach), zachowała jednak względnie wysoki stopień
świadomości etnicznej, […] dziś jest silnie zintegrowana z instytucjami
Polonii, a często stanowi ich najaktywniejszą grupę.
3. Najnowsi imigranci i uchodźcy. Ta grupa z pewnością nie jest zwarta – skupia zarówno uchodźców z okresu »Solidarności« lat osiemdziesiątych, jak
i najnowszych imigrantów zarobkowych z lat dziewięćdziesiątych (legalnych
i nielegalnych). Istnieje w jej łonie wiele istotnych różnic. […] Jednocześnie
żywy kontakt i związki z Polską, kultywowanie języka polskiego, decydują
o wyraźnej odmienności tej fali imigracyjnej”41.
Sukces z NATO miał jednak swoją cenę. Koncentrując się na interesie ojczyzny,
Polonia zaniedbała poniekąd sprawy polskie na kontynencie amerykańskim.
Tak samo jak Polska i inne kraje na świecie, Stany Zjednoczone po rozpadzie
bloku wschodniego stanęły w obliczu diametralnej zmiany sytuacji międzynarodowej, która pociągała za sobą konieczność zredefiniowania elementarnych
założeń. W pozimnowojennej dyskusji o kształcie amerykańskiej polityki zagranicznej zwyciężył nurt internacjonalistyczny (jako przeciwieństwo izolacjonizmu),
który skupiał zwolenników unilateralizmu i multilateralizmu. W efekcie postępowanie USA na arenie międzynarodowej po roku 1989 może być określane jako
mieszanka tych dwóch kierunków z pewną przewagą tego pierwszego42. Ich
zaangażowanie na świecie odbywa się bowiem na zasadzie współpracy z państwami

40
J. Radzilowski, Polska diaspora w Stanach Zjednoczonych 1989–2000, [w:] Polska diaspora…,
op.cit., s. 113–114.
41
Zob. ibidem, s. 112.
42
J. Zając, Koncepcja polityki zagranicznej USA po zimnej wojnie, [w:] Polityka zagraniczna USA
po zimnej wojnie, red. J. Zając, Toruń 2005, s. 15–18.
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sojuszniczymi, ale pod wyraźnym przywództwem Stanów Zjednoczonych, które
są także najczęstszym inicjatorem różnego rodzaju przedsięwzięć.
W kwestii poparcia dla procesów zjednoczeniowych w Europie, pomimo początkowego sceptycyzmu, Stany Zjednoczone praktycznie od zawsze opowiadały się
za integracją na Starym Kontynencie, którą postrzegano jako najlepszy sposób
zrównoważonego rozwoju istotnego pod względem strategicznym sojusznika (Unia
Europejska). Z państwami europejskimi łączą bowiem USA rozmaite zależności
polityczno-gospodarcze, a utrzymanie bezpieczeństwa w regionie leży w ich bezpośrednim interesie43. Silna pozycja pod względem militarnym zwłaszcza Europy
Zachodniej była podczas zimnej wojny kluczowa dla opozycji w stosunku do bloku
wschodniego. Po tym okresie Stany mniej ochoczo angażowały się w rozwój europejskiego systemu obronności, traktując Unię Europejską bardziej jako partnera
handlowego. Niemniej jednak pozytywnie odnosiły się do idei jej rozszerzenia,
które zdaniem Waszyngtonu stanowi „konieczne uzupełnienie procesu ekspansji
NATO”. W obliczu tego faktu USA popierały procesy demokratyczne w krajach
podporządkowanych niegdyś ZSRR i włączenie ich w struktury unijne, słusznie
zakładając, że nastawione proamerykańsko (bądź wybitnie proamerykańsko, jak
Polska) nowe władze w tych krajach wniosą bardziej przyjazne im nastawienie
i przyczynią się do wzmocnienia więzi w łonie sojuszu atlantyckiego44.
Po 1989 r. nasze stosunki z Ameryką determinowane były poprzez NATO
(najpierw chcieliśmy należeć do tej organizacji, a kiedy to się stało – odgrywać
ważną rolę w jej działaniach). Pakt Północnoatlantycki od momentu swojego
powstania w 1949 r. stanowi główne narzędzie w polityce bezpieczeństwa Stanów
Zjednoczonych i podstawowy element ich strategii względem Europy („bezpieczeństwo realizowane poprzez siłę militarną oraz współpracę”). Po upadku Układu
Warszawskiego i ZSRR konieczne było uwzględnienie zmieniających się realiów
międzynarodowych, czego wyrazem była polityka wschodnia NATO, prowadzona
względem „nowych” państw środkowoeuropejskich z Polską na czele. USA, przygotowując się do przyłączenia tych państw w szeregi organizacji, realizowały
program Partnerstwa dla Pokoju, który polegał na dwustronnej współpracy
pomiędzy nimi a Sojuszem. Stany zdecydowały się przyjąć do NATO tylko trzy
państwa (Polska, Czechy, Węgry) w marcu 1999 r., negatywnie oceniając wysiłki
43

A. Konarzewska, Stany Zjednoczone a Europa, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2007, nr 5–6,
http://www.bb-n.gov.pl/download.php?s=-1&id=948, odczyt z dn. 10.02.2009.
44
R. Zięba, Polityka w ramach NATO i wobec Unii Europejskiej, [w:] Polityka zagraniczna USA…,
op.cit., s. 54–58.
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m.in. Słowacji, niemniej jednak kontynuowały politykę „otwartych drzwi” wobec
innych krajów (np. republik nadbałtyckich)45.
Możliwość uczestniczenia w najważniejszym sojuszu wojskowym współczesnego
świata to niewątpliwy sukces Polski, o czym na początku XXI w. wspominał m.in.
W. Cimoszewicz. Określił on dziesięciolecie po transformacji najbardziej owocnym
okresem w stosunkach polsko-amerykańskich w historii, a także podkreślił, że
Stany Zjednoczone postrzegają nas jako „kraj udanej transformacji” i godnego
zaufania, sprawdzonego sojusznika46. Obecność Polski w NATO mogła sprzyjać
głębszemu procesowi mającemu na celu zwiększenie udziału sił europejskich
w operacjach wojskowych na świecie kosztem zmniejszenia amerykańskiego
zaangażowania. Jednak szybko okazało się, że nie jest to łatwe zadanie, kiedy
w 1999 r. wkład europejskich sojuszników USA w konflikt kosowski wynosił
zaledwie 2%, a nawet ta niewielka liczba wiązała się ze sporym wysiłkiem47. Niemniej jednak Polska uczestniczyła w wielu operacjach organizowanych przez
Organizację Paktu Północnoatlantyckiego i innych organizacji międzynarodowych48, co jednocześnie świadczy o jej ambicjach i chęci odgrywania znaczącej roli
na arenie międzynarodowej, a także rodzi pytania dotyczące skutków takiego
zaangażowania, również w kwestii stosunków polsko-amerykańskich.
System politycznych w USA charakteryzuje silna pozycja prezydenta w państwie,
który wraz ze swoją administracją decyduje o kształcie polityki zagranicznej.
Wprawdzie podejmowanie przez niego najważniejszych decyzji wymaga „opinii
i zgody” Kongresu, jednak nie zawsze w historii prezydenci amerykańscy posłusznie trzymali się tej reguły49. Dlatego też kolejne głowy państwa USA po zimnej
wojnie przedstawiały własne teorie społeczne, gospodarcze i polityczne, które
dotyczyły również relacji między narodami, począwszy od George’a Busha i jego
koncepcji „nowego ładu światowego”50.

45

Ibidem, s. 37–47.
W. Cimoszewicz, Stosunki polsko-amerykańskie u progu XXI wieku, http://www.msz.gov.pl/
podstrona,1–5,1233.html, odczyt z dn. 10.02.2009.
47
R. Zięba, op.cit., s. 48–49.
48
„Obecnie polskie kontyngenty wojskowe uczestniczą w różnego rodzaju misjach w Iraku,
Afganistanie, Syrii, Bośni i Hercegowinie, Kosowie, Libanie. Te misje prowadzone są pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego”. Za: J. Kręcikij,
Polska w misjach NATO – gdzie jest granica?, http://www.bbn.gov.pl/download.php?s=1&id=1031,
odczyt z dn. 10.02.2009.
49
M. Troszyńska, op.cit., s. 13–14.
50
Zob. J. Zając, op.cit., s. 20–22.
46
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Wobec tego wszystkiego wydaje się, że przynajmniej teoretycznie i w pewnym
uproszczeniu, dobre stosunki polsko-amerykańskie zależą w dużym stopniu od
uzyskania poparcia dla poczynań władz RP tylko od jednego człowieka. Taki
system decyzyjny ułatwia Stanom prowadzenie sprawnej polityki zewnętrznej, ale
także wzmaga obawy przeciwników jednobiegunowego modelu stosunków międzynarodowych. Kwestia amerykańskich roszczeń do światowego przywództwa51
jest jednym z punktów spornych w relacjach USA z niektórymi krajami. Problem
ten nie jest tak bardzo widoczny w Polsce, która od dawna wydaje się akceptować
taki stan rzeczy. Niemniej jednak niejednokrotnie podziela on państwa sojusznicze,
które nie zawsze tak samo chętnie angażują się w inicjatywy zaproponowane przez
Stany Zjednoczone.
Tak było przy okazji zamachów w Waszyngtonie i Nowym Jorku 11 września
2001 r. i wypowiedzianej niezwłocznie wojnie przeciwko terroryzmowi, która stała
się „jednym z najważniejszych i najmocniejszych filarów administracji George’a W. Busha”52. Mimo naturalnego współczucia dla ofiar nie wszyscy europejscy
sojusznicy poparli zdeterminowane działania USA względem na przykład Iraku.
Polska opowiedziała się w dość zdecydowany sposób po stronie amerykańskiej,
zgodnie z wyznawaną przez siebie polityką, a także wierząc, że sukcesy na polu
walki z terrorystami będą miały istotny wpływ na ekonomiczną stabilizację Stanów
i ich sojuszników53. W obliczu tego faktu oczywiste jest, że wydarzenia z 11 września
stanowią nowy etap w stosunkach polsko-amerykańskich i w znacznej mierze
określają ich współczesny charakter. Ich przyszłe kształtowanie w dalszym ciągu
zależeć będzie od rozwoju międzynarodowej walki z terroryzmem, której Polska
chce być istotnym elementem, a także od postaw naszych władz i administracji
nowego prezydenta USA Baracka Obamy.

51

Zarzuty wobec Stanów Zjednoczonych w kwestii nadmiernego wykorzystywania uprzywilejowanej pozycji na świecie wysuwane są także przez tamtejszych historyków. Urodzony w Niemczech
amerykański historyk Felix Gilbert pisał w ten sposób: „Z pewnością Stany Zjednoczone są jednym
z supermocarstw, jedną z decydujących sił w dzisiejszym świecie. Nie jest to jednak identyczne
z pojęciem bycia jedyną potęgą, górującą nad wszystkimi innymi. A jednak właśnie ten pogląd, głęboko zakorzeniony w amerykańskim sposobie myślenia, jest w dalszym ciągu szeroko wyznawany
i często występuje w przemówieniach polityków i mężów stanu”. Zob. F. Gilbert, Refleksje na temat
amerykańskiej polityki zagranicznej z okazji dwóchsetlecia, [w:] Dwieście lat USA: ideały i paradoksy
historii amerykańskiej, red. L.D. Orton, Warszawa 1984.
52
M. Troszyńska, op.cit., s. 63.
53
W. Cimoszewicz, op.cit.
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Poles and the Polish Issue in the United States

THE ARTICLE BRIEFLY touches the general issue of polish people in the United States. This
includes the origins of connections between two countries like: first notes about Poles in
America and later migrations of our countrymen, polish appearances in U.S. history and
contribution for American causes (War of Independence, American civil war). On the other
hand author tries to summarize Americans’ reactions to polish independence problems in
two World Wars and their role in formation of Poland’s borderlines and its future under
the authority of The Union of Soviet Socialist Republic. Finally, there are other aspects of
mutual connections described in article such as: Polish Diaspora’s activity (in society and
politic affairs), U.S. influence on political and economic transformation after 1989 in Poland
and general character of modern Polish-American relationships.
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STOSUNKI AMERYKAŃSKOSAUDYJSKIE NA
PRZESTRZENI XX I XXI WIEKU

STOSUNKI POMIĘDZY KRÓLESTWEM Arabii Saudyjskiej i Stanami Zjednoczonymi
oparte są na wzajemnym poszanowaniu i wspólnych interesach – ekonomicznych,
politycznych, technologicznych i społecznych. Relacje te nigdy nie należały do
łatwych. Zapoczątkowana osiemdziesiąt lat temu przyjaźń amerykańsko-saudyjska
przetrwała liczne regionalne konflikty, wyzwania globalne czy bilateralne kryzysy
(jak po 11 września 2001 r.). Analiza mocnych i słabych stron tych stosunków
pozwala stwierdzić, iż dla Stanów Zjednoczonych Arabia Saudyjska, bez względu
na ustrój społeczno-polityczny, stanowi nieprzerwanie od dziesięcioleci niezwykle
istotny element amerykańskiej obecności w regionie Bliskiego Wschodu, jest jednym z filarów amerykańskiej polityki bliskowschodniej oraz źródłem długoterminowych gospodarczych powiązań z tym regionem. Co prawda Waszyngton podnosi
oficjalnie problem respektowania praw człowieka i wolności religijnej w Arabii
Saudyjskiej, a niektórzy członkowie Kongresu USA wyrażają sceptycyzm wobec
deklarowanych przez Rijad działań na rzecz walki z ekstremizmem religijnym
i popierania celów amerykańskiej polityki wobec Bliskiego Wschodu i Azji Południowej. Jednakże zarówno administracja George’a W. Busha, jak i obecna Baracka
Obamy permanentnie wskazywały na Arabię Saudyjską jako ważnego z ekonomicznego, militarnego i politycznego punktu widzenia partnera w regionie1.
Celem niniejszego artykułu jest analiza stosunków amerykańsko-saudyjskich
na przestrzeni XX i XXI w. Określenie wiodących tendencji w relacjach bilateral1

W październiku 2010 r. Kongres USA został powiadomiony o propozycji sprzedaży Arabii
Saudyjskiej samolotów F-15, helikopterów oraz wyposażenia militarnego o łącznej wartości 60 mld
USD; Ch.M. Blanchard, Saudi Arabia: Background and U.S. Relations, Congressional Research Service
7–5700, March 10, 2011, http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RL33533.pdf, odczyt z dn. 24.04.2011.
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nych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Arabią Saudyjską. Wskazanie głównych
faz w tych stosunkach. Wydzielenie okresów wzmożonej współpracy i stagnacji we
wzajemnych relacjach. Autorka postara się wskazać główne pola kooperacji i tarć
interesów pomiędzy Rijadem a Waszyngtonem zarówno w okresie zimnej wojny,
jak i po jej zakończeniu.
Zainteresowanie Stanów Zjednoczonych Arabią Saudyjską jako sojusznikiem
Waszyngtonu na Bliskim Wschodzie sięga okresu międzywojennego. W 1931 r.
Harold S. John Philby zaprosił do Arabii Wschodniej amerykańskiego filantropa
Charlesa Crane’a, by sfinansował plan poszukiwania wody i innych zasobów
mineralnych. Plan ten opracował amerykański inżynier Karl Twitchell. W Dżuddzie, 29 maja 1933 r. amerykańska kompania naftowa SOCAL (Standard Oil of
California), której przedstawicielem był prawnik Lloyd Hamilton oraz przedstawiciele króla Abd al-Aziza Ibn Sauda podpisali porozumienie, na mocy którego
SOCAL otrzymała wyłączne prawo do poszukiwania ropy na powierzchni 400
tys. mil² w Arabii Wschodniej w ciągu następnych sześćdziesięciu lat. W zamian
Arabia Saudyjska uzyskała kredyt 50 tys. funtów oraz prawo do pobierania opłaty
w wysokości 5 tys. funtów rocznie do chwili odkrycia złóż ropy. W 1935 roku
koncesja została przekazana filii CASOC (California-Arabian Standard Oil Company)2, która w styczniu 1944 r. zmieniła nazwę na ARAMCO (Arabia-American
Oil Company). W 1938 r. na terenie Arabii Saudyjskiej została odkryta ropa
naftowa3.
Od początku kształtowania się amerykańsko-saudyjskich relacji USA starały
się utrzymać Arabię Saudyjską jako sojusznika zarówno poprzez udzielaną jej
pomoc gospodarczą, jak i inwestycje energetyczne. Na początku 1941 r. Departament Stanu zgłosił projekt włączenia Arabii Saudyjskiej do porozumienia lend-lease. Prezydent Roosevelt pozytywną decyzję w tej kwestii podjął dopiero 18
lutego 1943 r. Pod koniec 1943 r. została wysłana do Arabii Saudyjskiej amerykańska misja wojskowa pod kierownictwem gen. Ralphe’a Royce’a, której celem
było zbadanie ogólnych problemów militarnych tego państwa. W wyniku jej
działalności, na wiosnę 1944 r., do Arabii Saudyjskiej została wysłana amerykańska misja szkoleniowa. Był to sukces administracji USA, która w tym okresie
zasadniczo rywalizowała o wpływy gospodarczo-militarne w Arabii Saudyjskiej
2

Porozumienie zostało przedłużone do 2002 r. Jak pisał John Cooley, relacje amerykańsko-saudyjskie bywają cynicznie określane jako „64 mln USD nieporozumienie”. J.K. Cooley, Playback.
America’s Long War In the Middle East, New York 1991, s. 51–52.
3
F. Halliday, Arabia without Sultans, Manchester 1975, s. 49–50.
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z Wielką Brytanią4. Podczas spotkania Franklina Delano Roosevelta z Ibn Saudem
na pokładzie jachtu Quincy na Kanale Sueskim na początku 1945 r. prezydent USA
starał się uzyskać zgodę saudyjskiego króla na utworzenie żydowskiej siedziby
narodowej w Palestynie, spotkał się jednak z odmową. 11 lutego 1945 r. doszło do
osobistego spotkania prezydenta USA Roosevelta z królem saudyjskim Abd al-Azizem, w trakcie którego prezydent USA obiecał 10 mln USD pożyczki dla
Saudyjczyków. W tym samym roku Arabia Saudyjska otrzymała od USA aż 57 mln
USD pomocy na cele gospodarcze5. W trakcie miesięcznej wizyty w USA w 1947 r.
saudyjskiego następcy tronu Su’uda prezydent Truman potwierdził poparcie dla
zachowania integralności terytorialnej w regionie6. Truman w tym samym roku
odmówił jednak udzielenia Arabii Saudyjskiej pomocy politycznej i wojskowej ze
względu na embargo do państw Bliskiego Wschodu. W 1950 r., mimo licznych
zabiegów ze strony Arabii Saudyjskiej, wykluczył możliwość zawarcia układu
sojuszniczego z tym państwem. Dopiero 18 czerwca 1951 r. zostało zawarte dwustronne porozumienie o współpracy obronnej. Arabia Saudyjska została włączona
do programu wsparcia technicznego w ramach Punktu Czwartego7, czemu towarzyszyło również przedłużenie Stanom Zjednoczonym dzierżawy bazy w Az-Zahranie (Dhahran) na okres pięciu lat (w 1956 r. przedłużono dzierżawę o kolejny
rok)8. Warto w tym miejscu podkreślić, iż z czasem znaczenie tej bazy wzrosło, jako
jednego z punktów pierścienia tworzonego przez USA wokół ZSRR. Od 1962 r. aż
do operacji „Pustynna tarcza” i „Pustynna burza” (1990–1991) Saudowie byli
negatywnie nastawieni do bezpośredniego wykorzystywania przez Amerykanów
tej bazy lotniczej9.
Z perspektywy Arabii Saudyjskiej popieranie polityki amerykańskiej na Bliskim
Wschodzie w okresie zimnej wojny miało wymiar strategiczny. Rijad dostrzegał
4

M. Gdański, Arabski Wschód. Historia – gospodarka – polityka, Warszawa 1963, s. 377–383.
J. Zdanowski, Arabia Saudyjska, Warszawa 2004, s. 134–137.
6
S. Marchand, Arabia Saudyjska. Zagrożenie, Warszawa 2003, s. 18–19.
7
Program pomocy technicznej dla państw słabo rozwiniętych sformułowany na podstawie
przemówienia Harry’egoTrumana z 25 lutego 1950 r.
8
Jak pisze Fred Halliday, podczas przesłuchań przed Kongresem USA w 1974 r. George McGhee,
były asystent sekretarza stanu, ujawnił inny wymiar wsparcia, jakiego USA udzielały Arabii Saudyjskiej w pierwszej dekadzie po drugiej wojnie. Za wiedzą NSC zezwalano ARAMCO na potrącanie
z ich podatków kwoty płaconej rządowi saudyjskiemu. Pomiędzy 1950 a 1951 r. podatki Aramco
spadły z 30 mln USD do 5 mln USD, podczas gdy opłaty dla saudyjskiego rządu wzrosły z 44 mln
USD do 110 mln USD. Celem tych zmian miała być stabilizacja sytuacji na Bliskim Wschodzie;
F. Halliday, op.cit., s. 51–53.
9
J.K. Cooley, op.cit., s. 58.
5
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w takiej strategii element równoważenia w regionie wpływów Wielkiej Brytanii,
która wspierała dynastię Haszymidów, w której Saudowie upatrywali zagrożenie
dla swoich interesów. Między innymi z tych względów w 1953 r. Saudyjczycy
poparli projekt Dullesa – utworzenia regionalnego bloku antyradzieckiego. Niemniej jednak odrzucenie go przez Egipt spowodowało, że USA, mimo początkowo
odmiennych koncepcji, oparły jego filary na północnej części regionu, w tym
na Iraku. W takiej sytuacji Arabia Saudyjska poczuła się zagrożona. W 1955 r.
zdecydowała się na zawarcie sojuszu obronnego z Egiptem. Poparła egipski projekt
zakupu broni z bloku wschodniego oraz nacjonalizację Kanału Sueskiego. Gdy
doszło do wojny o Suez, Rijad zerwał stosunki z Wielką Brytanią i Francją oraz
wprowadził embargo na dostawy ropy do tych państw10.
W 1953 r. zmarł król Ibn Saud (1932–1953), a następcą został jego syn Su’ud
(1953–1964), którego panowanie rozpoczęło okres przejściowych nieporozumień
w relacjach amerykańsko-saudyjskich. Rząd w Rijadzie, obawiając się dominacji
dynastii haszymidzkiej w regionie (popieranej również przez Waszyngton), podpisał porozumienie z greckim właścicielem statków Onassisem. Na jego podstawie
Onassis zbudował flotę tankowców dla Arabii Saudyjskiej, by transportowała
wydobywaną ropę niezależnie od floty Aramco. Od 1954 r. władze saudyjskie
zaczęły domagać się od USA większej pomocy, wskazując na Izrael jako głównego
odbiorcę amerykańskiego wsparcia. Okres nieporozumień na linii Rijad–Waszyngton zakończył się na przełomie stycznia i lutego 1957 r., gdy król Su’ud przybył
z wizytą do USA. Wyraził wówczas poparcie dla doktryny Eisenhowera, jak również zgodził się przedłużyć na kolejnych pięć lat dzierżawę bazy w Az-Zahranie11.
USA obiecały wsparcie w płaszczyźnie wojskowej dla Rijadu (podwojenie armii,
jej lepsze wyposażenie, sprzedaż odrzutowców). W kolejnym roku Arabia Saudyjska otrzymała 25 mln USD subwencji w ramach Foreign Assistance Act. Administracja amerykańska zdawała sobie jednak sprawę ze słabości wewnętrznych sau10

Należy dodać, że Rijad w okresie zimnej wojny starał się balansować i utrzymywać w miarę
równy dystans do państw regionu, by realizować własne interesy. Gdy okazało się, że Naser po wojnie
o Kanał Sueski stał się niekwestionowanym przywódcą świata arabskiego, król Su’ud w obawie przed
dominacją Egiptu, zmienił – mimo wcześniejszych obaw – orientację w polityce zagranicznej na
prohaszysmidzką; J. Zdanowski, op.cit., s. 141–144; J. Kukułka, Historia współczesna stosunków
międzynarodowych 1945–2000, Warszawa 2003, s. 98–100; E. Wójcik, Konflikt bliskowschodni. Aspekty
militarne, Warszawa 1975, s. 315; M. Gdański, Arabski Bliski Wschód u progu 1959 roku…, op.cit.,
s. 23–24; R. Ovendale, Britain, the United States, and the Transfer of Power in the Middle East,
1945–1962, London–New York 1996, s. 84–90.
11
Bez precedensu był fakt, że prezydent Eisenhower osobiście przywitał króla Su’uda na waszyngtońskim lotnisku; F. Halliday, op.cit., s. 53–54.
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dyjskiego sojusznika, braku reform, na które nie zezwalał Su’ud, istnienia jedynie
nielicznej grupy reformatorów, nie mających wsparcia w społeczeństwie, jak
również z braku kompetentnego rządu, który pokierowałby krajem i w sposób
rozsądny zagospodarował pomoc finansową uzyskiwaną ze strony USA. Król Su’ud
w oczach amerykańskiej administracji uchodził za osobę niekompetentną w tej
materii, wręcz rozrzutną. W maju 1961 r. Su’ud ogłosił, że nie zamierza przedłużać
umowy o wydzierżawieniu bazy lotniczej, a kierowany przez niego rząd przyjął
strategię stopniowego przejmowania kontroli nad Aramco. Stąd też wynikało
amerykańskie poparcie dla zwolennika reform Fajsala, który objął władzę w Arabii
Saudyjskiej w 1964 r. (1964–1975)12. Kolejne napięcie w relacjach amerykańsko-saudyjskich pojawiło się zarówno w okresie poprzedzającym (1958–1967) wojnę
domową w Jemenie, jak i w jej trakcie. Jedną z przyczyn ochłodzenia stosunków
dwustronnych, jak pisał John K. Cooley, było to, że Arabia Saudyjska uwierzyła, iż
USA próbowały złagodzić nie tylko jej wroga – Izrael, sąsiada – Iran, ale również
ideologicznego, antymonarchistycznego nieprzyjaciela w osobie Gamala Adela
Nasera13. 19 kwietnia 1958 r. Rijad przedstawił deklarację popierającą politykę
pozytywnej neutralności i nieuczestniczenia w blokach. Arabia Saudyjska potępiła
również interwencję USA i Wielkiej Brytanii w Libanie i Jordanii, nie zezwoliła na
przelot nad swym terytorium samolotów wojskowych wiozących posiłki dla Jordanii. W sierpniu 1958 r. Fajsal przybył do Kairu, i po rozmowach z Naserem został
wydany wspólny komunikat potwierdzający wzajemne zrozumienie, przyjaźń14.
Przewartościowanie w stosunkach na linii Waszyngton-Rijad nastąpiło w okresie administracji prezydenta Lyndona B. Johnsona. Stany Zjednoczone zaczęły
dążyć do pozyskania przyjaźni Fajsala. W 1965 r. USA wysłały swoich specjalistów
do nadzorowania budowy urządzeń wojskowych w Arabii Saudyjskiej, a w kolejnym roku wyasygnowały 100 mln USD na zaopatrzenie saudyjskiej armii w środki
transportu lądowego. USA i Wielka Brytania przyznały 400 mln USD na program
obronny Arabii Saudyjskiej. Polityka Johnsona stanowiła zaledwie namiastkę
wsparcia, jakiego udzielili Arabii Saudyjskiej kolejni prezydenci USA, upatrując
w Rijadzie jeden z filarów amerykańskiej obecności w regionie15.
Dla stosunków amerykańsko-saudyjskich istotna była również polityka Rijadu
w obliczu wojny sześciodniowej z 1967 r. Pod koniec maja 1967 r. Irak zapropono12

Ibidem, s. 54–56.
J.K. Cooley, op.cit., s. 55–56.
14
M. Gdański, Arabski Bliski Wschód u progu 1959 roku…, op.cit., s. 23–24.
15
Saudi – U S Relations, Royal Embassy of Saudi Arabia, http://www.saudiembassy.net/files/PDF/
Brochures/ DFS_us-saudi_relations.pdf, odczyt z dn. 24.04.2011.
13
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wał zwołanie konferencji arabskich ministrów przemysłu naftowego w celu
wypracowania wspólnej polityki naftowej na wypadek agresji Izraela. Konferencja
obradowała w Bagdadzie 4–5 czerwca 1967 r. Podjęto decyzję, by wstrzymać
dostawy ropy do każdego państwa uczestniczącego lub popierającego agresję
Izraela na państwa arabskie. Realizacja tych postanowień okazała się jednak niemożliwa do spełnienia, gdyż w połowie czerwca 1967 r. Arabia Saudyjska i Kuwejt
wznowiły wydobycie ropy z równoczesnym utrzymaniem ambarga wobec USA,
Wielkiej Brytanii i RFN16.
W okresie zimnej wojny amerykańsko-saudyjska wspólnota polityczna opierała
się przede wszystkim na przeciwdziałaniu rozszerzaniu się wpływów radzieckich
i lewicowych w regionie. W kwestiach wewnątrzregionalnych stanowisko Arabii
nie zawsze było jednak zbieżne z amerykańskim. Należy podkreślić, iż kwestiami
spornymi w relacjach amerykańsko-saudyjskich były konflikt bliskowschodni
i stosunek USA do Izraela. Pod wpływem Fajsala USA wysunęły 9 grudnia 1969 r.
plan pokoju na Bliskim Wschodzie. W 1971 r. Fajsal przybył z wizytą do Waszyngtonu. Z kolei 1 maja 1971 r. sekretarz stanu USA William Rogers przebył z wizytą
do Rijadu. Kluczowy okazał się jednak 1973 r., gdy Arabia Saudyjska próbowała
wywrzeć presję na USA, by te zmieniły proizraelskie stanowisko. Rijad zagroził
stagnacją w wydobyciu ropy. W Waszyngtonie, który nie poddał się naciskom
saudyjskim, obserwowano dwoistość strategii Saudów. Świadczyło to o wzajemnych zależnościach i uleganiu presji w Rijadzie, stawaniu się „klientem” USA.
Działo się tak, mimo iż do lat siedemdziesiątych XX w. Arabia Saudyjska optowała
za rozwijaniem przede wszystkim gospodarczej współpracy z USA, by nie być
postrzeganą w regionie przez pryzmat „amerykańskiego klienta”17. Z jednej strony
16

W. Szymborski, „Broń naftowa” w polityce krajów arabskich, „Sprawy Międzynarodowe” 1982,
nr 10, s. 60–63; A. Szeworski, Cena ropy naftowej a wzrost gospodarczy krajów kapitalistycznych,
„Sprawy Międzynarodowe” 1977, nr 4, s. 74–82.
17
Jacob Bercovitch wskazywał na kilka czynników, które oddziaływały na relacje pomiędzy
supermocarstwami – patronami – i ich klientami: sposób percepcji systemu międzynarodowego,
broń nuklearną i rolę siły, rodzaj polityki wewnętrznej, jak również ekonomiczne współzależności.
W analizie ostatniego z wymienionych czynników została wymieniona przez autora Arabia Saudyjska
(obok Meksyku, Iranu – do 1979 r., Panamy, Turcji, Izraela) jako państwo szczególnie istotnie dla
USA. Jak pisał Bercovitch, supermocarstwo – patron – dostarcza swoim klientom w tej płaszczyźnie
sprzęt militarny i pomoc ekonomiczną, z kolei klienci oferują patronowi takie „aktywa”, jakie posiadają. Klienci, którzy posiadają mineralne albo energetyczne zasoby, bądź też charakteryzują się
strategicznym położeniem, są szczególnie ważni dla swoich patronów (J. Bercovitch, Superpowers
and client states. Analysing relations and patterns of influence, [w:] Superpowers and client states in the
Middle East. The imbalance of influence, red. M. Efrat, J. Bercovitch, London–New York 1991, s. 14–19,
s. 22–23).

Stosunki amerykańsko-saudyjskie na przestrzeni XX i XXI wieku

211

bowiem Arabia Saudyjska widziała konieczność znalezienia się w gronie państw,
które po wojnie Jom Kippur zastosowały embargo na dostawy ropy do Stanów
Zjednoczonych18, z drugiej zaś zdawała sobie sprawę z konieczności utrzymywania
poprawnych stosunków z amerykańskim sojusznikiem, ze względu na korzyści,
jakie czerpała z prowadzenia proamerykańskiej polityki19.
Wśród amerykańskiego establishmentu pojawiało się wówczas pytanie, na ile
Arabia Saudyjska, określona przez Edwarda F. Sheehana mianem „epidemii pieniędzy”, pozostawała pewnym i stabilnym sojusznikiem, bezpiecznym dostawcą
ropy. Arabia Saudyjska i USA nie stworzyły bowiem formalnego sojuszu. Jak
podkreślali wówczas amerykańscy eksperci, w tym Morris J. Amitay czy Amos
Perlmutter, Arabia Saudyjska to państwo politycznie i militarnie słabe. Saudyjska
państwowość opierała się na feudalnych strukturach, a każda zmiana orientacji
tego państwa mogła nastąpić dosłownie z dnia na dzień. Taka sytuacja oznaczała,
że traktowanie Rijadu jako stabilnego i pewnego sprzymierzeńca stanowiło raczej
ryzykowną politykę20.
Po wojnie Jom Kippur charakter stosunków amerykańsko-saudyjskich uległ
kolejnym zmianom. Wydarzenia z 1973 r. implikowały wzrostem prestiżu Arabii
Saudyjskiej na arenie międzynarodowej. Potwierdzeniem takiego stanu rzeczy był
między innymi wspólny komunikat saudyjsko-amerykański z 5 kwietnia 1974 r.,
w którym państwa wyrażały wolę poszerzenia współpracy w dziedzinach ekonomicznej, technologicznej i przemysłowej. USA wyraziły gotowość udzielenia
Arabii Saudyjskiej pomocy w budowie systemu obrony. 6 czerwca 1974 r.
w Waszyngtonie doszło do spotkania saudyjskiego następcy tronu Chalida
18

Po wybuchu wojny Jom Kippur, gdy 19 października 1973 r. prezydent Nixon poprosił Kongres
o wyasygnowanie 2,2 mld USD dla Izraela, Rijad, który wcześniej opierał się zastosowaniu embarga
do USA, następnego dnia wprowadził zakaz wywozu ropy do USA i Holandii, jednocześnie zapowiedział, że przyspieszy przejmowanie 51% udziałów Aramco. Embargo zostało oficjalnie zniesione
18 marca 1974 r. (S.P. Tillman, The United States In the Middle East. Interests and obstades, Bloomington 1982, s. 75).
19
W tym okresie pojawiały się żądania ze strony saudyjskich władz, by Waszyngton wywarł
presję na Izrael, przy równoczesnym prowadzeniu rozmów z USA na temat zakupu amerykańskiego
sprzętu wojskowego o wartości 500 mln USD. Rozpoczęły się one w maju 1973 r. Arabia Saudyjska
wyrażała zainteresowanie zakupem samolotów F-4 Phantom. W czerwcu 1973 r. Senat USA próbował
zablokować dostawy samolotów typu Phantom do Arabii Saudyjskiej (jak również militarną pomoc
dla Kuwejtu), co argumentowano faktem, iż dozbrajanie tych państw mogło zostać wykorzystane
przeciwko Izraelowi. Przeciwna wstrzymaniu lub zablokowaniu pomocy amerykańska administracja
rządowa, argumentowała, iż militarne wsparcie Arabii Saudyjskiej stanowiło ważny element obrony
przed rewolucyjnym zagrożeniem w południowym Jemenie oraz w Iraku (F. Halliday, op.cit., s. 72).
20
S.P. Tillman, op.cit., s. 82–85; J.K. Cooley, op.cit., s. 57.
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(1975–1982) z prezydentem Nixonem. W rezultacie rozmów powołane zostały:
Wspólna Amerykańsko-Saudyjska Komisja Współpracy Gospodarczej, grupa
robocza ds. uprzemysłowienia, ds. edukacji i zasobów ludzkich, ds. rolnictwa oraz
wspólnego zespołu ds. technologii, rozwoju i badań naukowych. 14 czerwca 1974 r.
z wizytą do Arabii Saudyjskiej przybył Nixon. Począwszy od 1974 roku, nastąpił
znaczny wzrost wymiany handlowej z 2,6 mld USD w 1974 r. do 10,2 mld USD
w 1978 r. Firmy amerykańskie zostały zaangażowane na terenie Arabii do realizacji miliardowych projektów. Wartość wymiany handlowej w 1981 r. sięgnęła
22,8 mld USD21.
Ważne dla kształtowania amerykańsko-saudyjskich relacji pozostawały, zwłaszcza przełomie lat 70. i 80. XX w., płaszczyzny polityczna i militarna. Związane było
to z jednej strony z porozumieniami egipsko-izraelskimi z Camp David, którym
patronowały USA, z drugiej z wybuchem wojny iracko-irańskiej. Arabia Saudyjska
początkowo poparła bowiem porozumienia z Camp David, czemu dała wyraz
podczas wizyty sekretarza stanu USA C. Vance’a we wrześniu 1978 roku w Rijadzie.
Jednak w 1979 r. podczas drugiego szczytu w Bagdadzie Rijad zerwał stosunki
dyplomatyczne z Egiptem jako zdrajcą idei arabskiej solidarności na rzecz Izraela.
21 czerwca 1979 r. wezwał USA do podjęcia dialogu z OWP22. Arabia Saudyjska,
która poparła doktrynę Cartera, postrzegała siebie jako pośrednika pomiędzy
światem arabskim a USA. 29 stycznia 1979 r. do Rijadu przybyła Juanita Kreps –
amerykańska sekretarz ds. handlu, by przekonać Rijad o utrzymaniu wydobycia
ropy na ówczesnym poziomie. W lipcu 1979 roku na prośbę Waszyngtonu, Rijad
podjął decyzję o zwiększeniu produkcji ropy z około 8,5 do 9,5 mln baryłek dziennie (jak wskazywano wówczas – na okres trzech do sześciu miesięcy), co w Rijadzie
traktowano jako przejaw przyjaznego gestu w stosunku do USA. Z kolei 10 lutego
1979 r. do Rijadu przybył amerykański sekretarz obrony Harold Brown, który
przedstawił propozycję zwiększenia amerykańskiej pomocy dla Jemenu Północnego oraz utworzenia w Arabii Saudyjskiej amerykańskiej bazy wojskowej. Ta
ostatnia miała stanowić dla Arabii Saudyjskiej swego rodzaju rekompensatę za
porozumienia z Camp David, jak również stworzyć jej szansę, by stać się jak Egipt
– oficjalnym sojusznikiem USA w regionie. Rijad nie przyjął propozycji i odwołał
planowaną wizytę w USA księcia Fahda (1982–2005)23.
21

J. Piotrowski, Konflikt bliskowschodni jako element stosunków wewnątrzarabskich, „Sprawy
Międzynarodowe” 1978, nr 1, s. 115; J. Zdanowski, op.cit., s. 188–195.
22
S.P. Tillman, op.cit., s. 109–113.
23
J. Zdanowski, op.cit., s. 188–195; S.P. Tillman, op.cit., s. 115.
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W tym kontekście należy podkreślić, iż w odróżnieniu od swoich dwóch
poprzedników Richard Nixon zaprezentował wyrazistą strategię bliskowschodnią,
co było między innymi implikacją decyzji Londynu o wycofaniu się z regionu
i związanych z tym obaw, że w pozostawionej przestrzeni dojdzie do infiltracji
regionu przez ZSRR. W lansowanej wówczas „teorii próżni siły”, zakładano, że po
wycofaniu się Wielkiej Brytanii z regionu nieuchronnie nastąpią tam destabilizacja
i wzrost napięć, a przez to dokonana zostanie interwencja ZSRR, który „przyjdzie
z pomocą” państwom sojuszniczym w regionie. W ten sposób to ZSRR zapełni
pustkę pozostawioną po Wielkiej Brytanii. By temu zapobiec i jednocześnie nie
zwiększać obecności militarnej poza granicami USA, założono, że należy mocno
zwiększyć pomoc wojskową, technologiczną, polityczną i gospodarczą dla państw
sojuszniczych w regionie, a za takie – zgodnie z teorią polityki bliźniaczych filarów
(Twin Pillar Policy) – uważano Iran i Arabię Saudyjską24. W doktrynie wyraźnie
podkreślano, że USA nie powinny zajmować miejsca Wielkiej Brytanii jako strażnika stabilności w regionie, ale promować wśród państw regionu zasadę odpowiedzialności za utrzymanie pokoju poprzez współpracę pomiędzy sobą, by zapewnić
bezpieczeństwo i rozwój gospodarczy obszaru. USA zachęcały do tego, by chronić
swój narodowy interes, który mógł być naruszony poprzez wrogie siły, które mogły
penetrować region i jego zasoby naturalne. Stabilizację w Iranie i Arabii Saudyjskiej
– dwóch kluczowych krajach – uważano za determinantę bezpieczeństwa i stabilności w całym regionie. Te kraje w koncepcji Nixona mogły wziąć na siebie ciężar
kreowania polityki w obszarze bliskowschodnim. Mogły rozwijać zdolności
poprzez rozbudowę i modernizację jakości swoich sił zbrojnych ze wsparciem ze
strony USA25.
To, co nazywane było doktryną Nixona, stanowiło w istocie plan wzmocnienia
sojuszników USA, bardziej równomiernego rozłożenia ciężarów związanych
z utrzymaniem pokoju i zapewnieniem im skutecznej obrony. Bowiem zgodnie
z doktryną Nixona polityka bliźniaczych filarów zakładała: stymulowanie współpracy między głównymi sojusznikami USA w rejonie Zatoki Perskiej – z Iranem
i Arabią Saudyjską, co stanowić miało warunek konieczny do utrzymania stabilizacji i bezpieczeństwa na tych obszarach; utrzymanie jedynie nieznacznej obecności floty amerykańskiej w regionie; wzrost pomocy militarnej i technicznej
24

G. Sick, The United States in the Persian Gulf. From Twin Pillars to Dual Containment, [w:] The
Middle East and the United States: A historical and Political Reassessment, Boulder 2007, s. 292–293.
25
W. Stivers, America’s Confrontation with Revolutionary Change Change In the Middle East,
1948–83, Hong Kong 1986, s. 62–63.
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w postaci nowoczesnych typów broni i sprzętu wojskowego szkolenie miejscowych
kadr, tak aby obaj partnerzy byli w stanie odeprzeć ewentualną agresję26.
W płaszczyźnie militarnej Arabia Saudyjska stała się odbiorcą amerykańskiej
broni na niepowtarzalną skalę. W 1972 r. Rijad zakupił sprzęt wojskowy wartości
1,2 mld USD, a w latach 1975–1979 wartość ta wynosiła 4,8 mld USD rocznie.
W latach 1979–1982 Arabia Saudyjska zakupiła od USA uzbrojenie o wartości 20,1
mld USD. W 1984 r. Rijad wydał 20,7 mld USD na broń (Izrael 5,2 mld USD),
a w okresie 1987–1997 – obejmującym wojny w Zatoce Perskiej – 262 mld USD27.
Jak podawał John K. Cooley, do momentu wybuchu rewolucji irańskiej w 1979
roku Arabia Saudyjska podpisała porozumienia o łącznej wartości 6 bln USD.
Obejmowały one amerykańską pomoc w kwestii szkoleń, budowy i broni. Ponadto
tysiące Saudyjczyków z regularnej armii oraz z Gwardii Narodowej szkoliło się
w USA, a od 1951 r. Amerykańska Misja Szkoleń Militarnych wykonywała zadania
na terenie królestwa28. W 1978 r. Rijad zwrócił się do USA z prośbą o zakup 60
samolotów bojowych F-15, na co we wrześniu tego samego roku Kongres USA
wyraził zgodę. W 1980 roku w Arabii Saudyjskiej pracowało 4325 amerykańskich
specjalistów, którzy obsługiwali sprzęt wojskowy zakupiony w USA. W 1981 r. do
obsługi systemu AWACS zatrudniono dodatkowo 2 tys. specjalistów. W dniach 4–6
lutego 1980 r. w Rijadzie przebywał z wizytą Zbigniew Brzeziński, który następnie
rekomendował konieczność zintensyfikowania działań na rzecz obrony Arabii
Saudyjskiej. W czerwcu 1980 r. Rijad zwrócił się do USA o przezbrojenie myśliwców F-15, które zakupił we wrześniu 1978 r. Administracja Reagana wyraziła zgodę,
jednak realizację tego zamierzenia powiązała z koncepcją realizacji na Bliskim
Wschodzie tak zwanego konsensusu strategicznego – utworzenia bloku krajów
arabskich, które obawiały się zagrożenia ze strony ZSRR. W takiej sytuacji Arabia
Saudyjska, która funkcjonowanie takiego bloku wiązała z zerwaniem z Syrią na
rzecz poparcia Egiptu, odmówiła. Można jednak stwierdzić, iż administracja
Cartera zapoczątkowała etap „specjalnych stosunków” (special relationships)
w aspekcie politycznym i psychologicznym pomiędzy Waszyngtonem a Rijadem29,

26

W. Szymborski, Bliskowschodnia polityka wielkich mocarstw w latach osiemdziesiątych, „Sprawy
Międzynarodowe” 1986, nr 1, s. 8; J. Primakow, Międzynarodowe aspekty konfliktu bliskowschodniego,
„Sprawy Międzynarodowe” 1972, nr 7–8, s. 58–60.
27
S. Marchand, op.cit., s. 214.
28
J.K. Cooley, op.cit. s. 58.
29
Należy podkreślić, iż wcześniej termin „specjalne stosunki” był niejako zarezerwowany dla
relacji USA–Izrael (S.P. Tillman, op.cit., s. 98–99).
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zaś wojna iracko-irańska dała asumpt do ich umocnienia i kontynuowania. Pod
koniec września 1980 r. Rijad zwrócił się do USA o pomoc w zabezpieczeniu przed
możliwymi atakami rakietowymi ze strony Iranu. W tej sytuacji 30 września USA
wysłały cztery samoloty AWACS30 i kilkaset osób personelu pomocniczego, który
tymczasowo miał być rozlokowany na terytorium Arabii Saudyjskiej w celach
obronnych. 11 października 1980 r. USA wzmocniły siły Arabii Saudyjskiej dodatkowym personelem naziemnym i samolotami KC-130, zaopatrującymi w powietrzu inne samoloty w paliwo. Na wodach Zatoki umieszczono amerykański krążownik rakietowy. Gdy w kolejnym roku konfliktu, 24 lipca 1981 r., Kongres
odrzucił propozycję administracji z 21 kwietnia o sprzedaży Arabii Saudyjskiej
samolotów AWACS i uzbrojenia samolotów F-15 o wartości 8,5 mld USD, ta
zgłosiła 8 sierpnia 1981 r. plan rozwiązania konfliktu bliskowschodniego (plan
Fahda z Fezu31). 28 października 1981 r. Reagan uzyskał zgodę Senatu na sprzedaż
broni Arabii Saudyjskiej32. W percepcji Rijadu decyzja ta stanowiła symbol potwierdzenia przyjaznych relacji dwustronnych i chęci wspierania Rijadu przez USA. Jak
stwierdzał Seth P. Tillman, Stany Zjednoczone i Arabia Saudyjska unaoczniały
sobie nawzajem głębokie dylematy we wzajemnych relacjach, każde z nich uznawało żywotne interesy drugiego, czując jednakże zdolność do stawiania wymagań,
tak by zabezpieczać własne interesy. Dlatego właśnie relacje te pozostawały problemowe, ambiwalentne i niepewne. Arabia Saudyjska rzeczywiście została postawiona w centrum areny amerykańskich interesów narodowych, mimo że mogły
się pojawić ku takiej tezie wątpliwości związane z kwestiami kryzysu energetycznego, jak i obawami Izraela jako państwa o specjalnych relacjach z USA33.
Dla Stanów Zjednoczonych Arabia Saudyjska jako arabski sojusznik miała
szczególne znaczenie w okresie zimnowojennej rywalizacji (twin pillar policy).
Rijad od lat 80. XX w. był postrzegamy jako ważny, a nawet strategiczny element

30

AWACS (ang. Airborne Warning and Control System – Powietrzny System Ostrzegania
i Kontroli) został opracowany w USA na przełomie lat 60. i 70. XX w. Może wykrywać cele latające
również na niewielkich wysokościach. Zainstalowany jest na specjalnych samolotach (E-3A), wyposażonych w stacje radiolokacyjne o bardzo dużym zasięgu oraz stanowiska kierowania obroną
przeciwlotniczą wraz z systemem łączności i komputerem o bardzo dużych możliwościach opracowywania danych (American Foreign Policy Basic Documents 1977–1980, United States. Dept. of State
1983, s. 581–586, 786–796; E-3 SENTRY (AWACS), Air Force Link, http://www.af.mil/ factsheets/
factsheet.asp?fsID=98).
31
J. Kukułka, op.cit., s. 328.
32
J. Zdanowski, op.cit., s. 230–237; J.K. Cooley, op.cit., s. 57–59.
33
S.P. Tillman, op.cit., s. 122.
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w amerykańskiej strategii wobec Bliskiego Wschodu. Charakter stosunków dwustronnych ulegał w czasie stopniowym zmianom, począwszy od nadania priorytetu
stosunkom gospodarczym, poprzez poszerzanie relacji na płaszczyznę militarną
i polityczną. Szczytowym momentem relacji okazała się inwazja Iraku na Kuwejt
dokonana 2 sierpnia 1990 r., której implikacją było między innymi stopniowe
umacnianie amerykańsko-saudyjskiego sojuszu w latach 90. XX w.
W okresie pozimnowojennym umacnianie bliskiego partnerstwa z Rijadem
stanowiło jeden z niepodważalnych celów amerykańskiej polityki wobec regionu
bliskowschodniego. Arabia Saudyjska, wbrew twierdzeniu, że „Stany Zjednoczone
nie mają na Bliskim Wschodzie stałych wrogów czy wiecznych przyjaciół”34,
pozostała w gronie państw regionu wyróżniających się szczególnymi względami
Stanów Zjednoczonych. Decydowały o tym między innymi unikatowe powiązania
Saudyjczyków z islamem oraz posiadane złoża ropy naftowej. Amerykańsko-saudyjskie relacje stanowiły jedne z najważniejszych, najtrwalszych i kompleksowych
bilateralnych powiązań w regionie Bliskiego Wschodu. Zostało to potwierdzone
na wielu płaszczyznach35. Istotę relacji, zwłaszcza polityczno-gospodarczych i militarnych, na linii Waszyngton–Rijad potwierdziła kluczowa rola, jaką Arabia Saudyjska odegrała w operacji wyzwalania Kuwejtu w 1991 r. Implikowało to permanentną obecność amerykańskich sił w regionie (operacja „Pustynna tarcza”)
w nieformalnych ramach „podwójnego powstrzymywania” Iraku i Iranu36. W okresie pozimnowojennym dla stosunków dwustronnych szczególnie istotne pozostają
punkty rozbieżności interesów: konflikt religijny w Iraku, irański program atomowy, rola Arabii Saudyjskiej w konflikcie izraelsko-palestyńskim, transfer
uzbrojenia do Arabii Saudyjskiej, program pomocowy dla Rijadu, bilateralne
relacje handlowe, produkcja ropy oraz polityka saudyjska na rzecz promowania
demokracji i ochrony praw człowieka.
Ważne wydaje się podkreślenie, iż USA przeznaczyły Rijadowi istotne miejsce
w promowaniu pokoju na Bliskim Wschodzie i działaniach na rzecz uregulowania

34
K. Bojko, Polityka amerykańska wobec konfliktu na Bliskim Wschodzie w świetle inicjatyw
pokojowych Arabii Saudyjskiej, Egiptu i Jordanii, „Sprawy Międzynarodowe” 2002, nr 3, s. 26,
25–30.
35
J. Pollack, Saudi Arabia and the United States, 1931–2002, Journal, Meria, Middle East Review
of International Affairs, Volume 6, No. 3 - September 2002; http://meria.idc.ac.il/journal/2002/issue3/
jv6n3a7.html.
36
F.G. Gause III, From “Over the Horizon” to “Into the Backyard”. The U.S. – Saudi Relationship
and the Gulf War, [w:] The Middle East and the United States. A historical and political reassessment,
red. D.W. Lesch, Cambridge 2003, s. 363–367.
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bliskowschodniego konfliktu. Wskazać należy, iż mimo tego, że Rijad faktycznie
popierał działania USA na rzecz bliskowschodniego procesu pokojowego, również
stając się autorem planów pokojowych37, zdecydowanie faworyzował narodowe
aspiracje Palestyńczyków, uznawał legitymizację OWP i Hamasu, udzielał silnego
poparcia żądaniom muzułmanów w kwestii Starego Miasta Jerozolimy, był krytyczny wobec palestyńskiej polityki Izraela, okupacji Strefy Gazy i Zachodniego
Brzegu Jordanu podczas powstania Palestyńczyków w 2000 r. Stosunek Arabii
Saudyjskiej do Izraela można doskonale zawrzeć w odpowiedzi, jakiej udzielił
książę Abdullah prezydentowi Clintonowi podczas rozmów pokojowych w 1999 r.,
gdy ten zapytał, czy saudyjski przywódca chciałby zostać przedstawiony liderom
Izraela. Otrzymał wówczas dosyć obcesową ripostę: „Wierzę, Ekscelencjo Panie
Prezydencie, że istnieją granice przyjaźni”38.
Dla stosunków na linii Waszyngton – Rijad kluczowe są kontakty handlowe.
Arabia Saudyjska pozostaje największym partnerem handlowym USA na Bliskim
Wschodzie. Od grudnia 1993 r. funkcjonuje Amerykańsko-Saudyjska Rada Biznesu
(The U.S.-Saudi Arabian Business Council – USSABC), która jako organizacja
skupia liderów świata biznesu obydwu państw. Jej celem jest rozwijanie kontaktów
handlowych i inwestycyjnych pomiędzy tymi krajami39. W 2005 r. eksport saudyjski do USA był szacowany na 26,2 mld USD (w 2004 roku na 20,4 mld USD), zaś
import z USA na kwotę 5,6 mld USD (w 2004 roku na 4,7 mld USD). Warto jednak
dodać, iż w 2000 r. amerykański eksport do Arabii Saudyjskiej stanowił 19,7%
całkowitego importu, zaś w 2007 r. spadł do 13,5%. Z kolei tendencje wzrostowe
odnotowano w stosunkach Rijadu z Chinami (w 2000 r. – 4,1%, zaś w 2007 r. 9,6%)
czy Niemcami (8,3% w 2000 r. i 8,8% w 2007 r.)40. 9 września 2005 r. Amerykańska
Agencja Handlu ogłosiła, że USA i Arabia Saudyjska zakończyły bilateralne negocjacje na temat jej przystąpienia do WTO, co ostatecznie skutkowało przyjęciem
Arabii Saudyjskiej jako 149 członka WTO (11 grudnia 2005 r.)41. Przy okazji wizyty
w Rijadzie prezydenta Baracka Obamy w czerwcu 2009 r. został przygotowany

37

K. Bojko, op.cit., s. 39–46.
Cyt. za: J. Pollack, op.cit.
39
The U.S.-Saudi Arabian Business Council, http://www.us-sabc.org/i4a/pages/Index.
cfm?pageID=3278, odczyt z dn. 25.04.2011.
40
J. Sfakianakis, U.S.-Saudi Trade Relations. The symbiotic US-Saudi partnership continues, as
President Obama visits the Kingdom, SABB June 3, 2009, http://www.susris.com/articles/2009/ioi/090610-trade-relations.html, odczyt z dn. 25.04.2011.
41
A. Łukaszewicz, Królestwo na rozstajnych drogach. Perspektywy przemian społeczno-ekonomicznych w Arabii Saudyjskiej, „Przegląd Orientalistyczny” 2006, nr 1–2, s. 84–95.
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raport na temat współpracy gospodarczej tych dwóch krajów. Kluczowe informacje z raportu można wyrazić w czterech punktach: wzrasta wartość amerykańskiego
eksportu do Królestwa przy spadku procentowym saudyjskiego importu; olbrzymia
ekspansja w saudyjskich zdolnościach produkcji ropy naftowej została umożliwiona, by zaspokoić amerykańskie i globalne potrzeby w tym zakresie; USA
pozostają głównym gwarantem bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, tak samo
jak pozostają kluczowym partnerem gospodarczym dla Arabii Saudyjskiej; wzajemność wizowa umożliwia ponad 26 tys. Saudyjczyków zdobyć wyższe wykształcenie w USA42.
Niezwykle istotne z punktu widzenia amerykańsko-saudyjskich relacji jest
posiadanie przez Arabię Saudyjską największych udowodnionych zasobów ropy
naftowej na świecie. W 2011 r. szacowano je na poziomie 250 mld baryłek (26%
zasobów światowych). Większość ze znanych złóż ropy na terenie Królestwa
znajduje się w Prowincji Wschodniej, w tym największe złoża lądowe znajdujące
się w Gałar, a największe złoża na dnie morza – w Safanija w Zatoce Arabskiej.
Również w centralnej części Arabii Saudyjskiej Aramco odkryło duże złoża gazu
ziemnego i ropy43. Arabia zajmuje pierwsze miejsce na świecie w wydobyciu ropy
naftowej. W 2001 r. całkowity amerykański import ropy wynosił 11 871 baryłek
dziennie, z czego 1662 przypadało na Arabię Saudyjską (i odpowiednio w kolejnych
latach: w 2002 – 11 530/1552; w 2003 – 12 264/1774; w 2004 – 13 145/1558).
Według amerykańskiej Administracji Informacji Energetycznej (U.S. Energy
Information Administration) w grudniu 2010 r. Królestwo zajmowało trzecie
miejsce (po Kanadzie i Meksyku) wśród państw, z których USA importują najwięcej ropy naftowej. W 2005 r. Arabia Saudyjska produkowała około 9,5 mln baryłek
dziennie. Najwyższy poziom produkcji osiągnęła w połowie 2008 r. – 9,7 mln
baryłek dziennie. W grudniu 2010 roku produkowała 8,6 mln baryłek dziennie44.
Według U.S. Energy Information Administration Arabia Saudyjska w 2010 r.
produkowała 8,4 mln baryłek ropy dziennie i około 1,8 mln baryłek naturalnego
gazu45. Około 11,3% amerykańskiego importu ropy i 7,4% całkowitego amerykań42

J. Sfakianakis, op.cit.
Ropa naftowa, Royal Embassy of Saudi Arabia Warsaw, http://www.saudiembassy.pl/Ropa,naftowa,68.html, odczyt z dn. 25.04.2011.
44
Ch.M. Blanchard, Saudi Arabia: Background and U.S. Relations, Congressional Research
Service 7–5700, March 10, 2011, http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RL33533.pdf, odczyt z dn.
24.04.2011.
45
Według jednej z amerykańskich depesz wysłanych z Arabii Saudyjskiej w 2007 roku, a ujawnionej w 2010 r. przez portal Wikileaks, szacunkowe dane na temat posiadanych przez Arabię Sau43
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skiego zużycia przypadało w 2004 r. na Arabię Saudyjską. Jeszcze w 2001 r. Arabia
Saudyjska podpisała z ośmioma międzynarodowymi korporacjami naftowymi
(z czego sześć były to firmy w głównej mierze amerykańskie) wstępne porozumienia o wartości około 25 mld USD, by rozwijać trzy pola gazowe. Do podpisania
ostatecznych porozumień jednak nie doszło, ponieważ w połowie 2003 r. negocjacje załamały się. Jak twierdzili obserwatorzy, miał być to sygnał, że Saudowie
zaczynają preferować nieamerykańskie firmy, dążyć do umocnienia kontaktów
ekonomicznych z Rosją, Chinami i innymi państwami trzecimi. Niemniej jednak
w międzyczasie amerykańskie Exxon Mobile i Chevron Texaco zaangażowały się
wraz z kilkoma innymi firmami międzynarodowymi w projekt budowy dużej
rafinerii w porcie Yanbu, o potencjalnej wartości 5 mld USD. Ponadto, w marcu
2005 r. Saudowie przyznali kontrakt o potencjalnej wartości 3 mld USD innej
amerykańskiej firmie Bechter, jako części joint venture, by rozwijać trzy nadbrzeżne
tereny roponośne we wschodniej Arabii Saudyjskiej46.
Ogromne znaczenie miała również współpraca amerykańsko-saudyjska w płaszczyźnie militarnej47 i bezpieczeństwa. Między 1991 a 2003 r. na terenie Arabii
znajdowały się bazy służące do kontrolowania strefy zakazu lotów nad południowym Irakiem (Operation Southern Watch – operacja „Południowa straż”). W latach
90. XX w. w Arabii Saudyjskiej przebywało stale około 40 tys. cywilnych specjali-

dyjską zasobów ropy mogły być znacznie przesadzone. Autor depeszy powoływał się na poglądy
Sadada al-Husseiniego, który przez 12 lat, aż do roku 2004, był odpowiedzialny za wydobycie i produkcję w saudyjskim, państwowym koncernie naftowym Aramco. Al Husseini przewidywał „okres
stabilizacji w całkowitym wydobyciu, który będzie trwał w przybliżeniu piętnaście lat”, co oznacza,
że tuż po roku 2020 nastąpi „powolny, ale stały spadek wydobycia i żadna siła nie będzie w stanie tego
powstrzymać”. Prognozy byłego szefa Aramco opierały się na oficjalnych celach Arabii Saudyjskiej,
które zakładały produkcję 12,5 miliona baryłek dziennie do roku 2009. Autor depeszy z 2009 r. informuje też, że specjaliści są przekonani, iż „cywilny program nuklearny jest jedyną możliwością dla
Saudyjskiego Królestwa na generowanie odpowiedniej ilości elektryczności, aby sprostać przewidywanemu zapotrzebowaniu ze strony gospodarki i rosnącej populacji oraz by zapewnić większy dobrobyt bez spalania dużych ilości ropy”. W 2009 r. Arabia Saudyjska ogłosiła plany budowy dwóch
elektrowni jądrowych (Informacje nt. Arabii Saudyjskiej przesadzone?, CNN 12 lut, http://wiadomosci.
onet.pl/cnn/informacje-nt-arabii-saudyjskiej-przesadzone,1,4170325,wiadomosc.html).
46
A.B. Prados, Saudi Arabia: Current Issues and U.S. Relations, Updated February 24, 2006, CRS
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stów amerykańskich48, około 5 tys. amerykańskich pilotów i członków personelu
pomocniczego stacjonowało w saudyjskich bazach w celu realizacji operacji
„Południowa straż”. Pomiędzy 1991 a 2001 r. wykonali oni ponad 240 tys. lotów.
W Bazie Powietrznej Prince Sultan w pobliżu Rijadu Departament Obrony USA
umieścił centrum dowodzenia do nadzorowania amerykańskich operacji powietrznych w rejonie Zatoki Perskiej i zarządzania innymi kwestiami w ramach polityki
„zamknięcia” Iraku49. Ponadto USA zawarły z Arabią Saudyjską kontrakty na
utrzymanie saudyjskiej floty powietrznej (w tym modernizację AWACS). Po 1990
r. Arabia Saudyjska podpisała z USA kilka ważnych kontraktów wojskowych.
W latach 1990–1992 Rijad złożył w Waszyngtonie zamówienia na broń o wartości
ponad 25 mld USD50. Na uwagę zasługuje kontrakt podpisany w maju 1993 r.
o wartości 9 mld USD na zakup 72 myśliwców F-15S. W latach 1993–1997 całość
kontraktów opiewała na kwotę 4 mld USD, zaś w latach 1998–2001 na 600 mln
USD. W latach 1998–2005 sprzęt militarny dostarczony przez USA do Arabii
Saudyjskiej opiewał na kwotę 17,9 mld USD. Konieczność tak bliskiej współpracy
militarnej uzasadniana była faktem permanentnej obecności amerykańskich sił
wojskowych na terenie Arabii Saudyjskiej i koniecznością obrony zarówno ich, jak
i samej Arabii Saudyjskiej (gdzie znajdują się Mekka i Medyna) przed dążeniami
ekspansjonistycznymi innych państw Zatoki. Obrony Arabii przed wpływami
szyickiego, teokratycznego Iranu, który przejawiał aspiracje dołączenia do grona
państw dysponujących bronią atomową. Podkreślano przy tym, że Arabia Saudyjska to państwo świeckie i należy podejmować wszelkie działania, by nie dopuścić
do zmiany reżimu w tym państwie pod naciskiem sił antyreformatorskich, czy
wręcz fundamentalistycznych, które stwarzały realne zagrożenie, czego zaś dowodem były zamachy terrorystyczne na obiekty militarne USA, przeprowadzone
w listopadzie 1995 r. w Rijadzie (na kwaterę główna SANG), a następnie w czerwcu
1996 r. w Dharhan (biurowiec sił powietrznych USA Khobar Towers)51.
Momentem przełomowym dla relacji amerykańsko-saudyjskich był zamach na
World Trade Center i Pentagon dokonany 11 września 2001 r. Okazało się, że
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15 z 19 terrorystów pochodziło z Arabii Saudyjskiej52. Fakt ten spowodował lawinę
wewnętrznej krytyki polityki bliskowschodniej amerykańskiej administracji. Po
atakach wśród amerykańskiego establishmentu pojawiły się głosy, że wewnętrzna
i zagraniczna polityka Saudów kreuje klimat, który może przyczyniać się do aktów
terrorystycznych dokonywanych przez islamskich radykałów. Sugerowano zachowanie dystansu we wzajemnych relacjach53. Pomoc USA dla Arabii Saudyjskiej
pozostawała kwestią sporną pomiędzy administracją George’a W. Busha a członkami Kongresu, którzy utrzymywali, że ze względu na posiadane przez Arabię
zasoby ropy pomoc USA staje się zbędna. Z drugiej strony pojawiały się argumenty,
że pomoc amerykańska ma dla Saudyjczyków istotne znaczenie w kwestii zwalczania terroryzmu ze strony Al-Kaidy. Rijad podjął ogromne wysiłki, by zapobiec
ochłodzeniu wzajemnych relacji. USA przyjęły wsparcie Rijadu w walce z terroryzmem, jakie ten zaoferował po atakach z 11 września 2001 r. i atakach z 12 maja
2003 roku dokonanych w Arabii Saudyjskiej. W tych drugich zamachowcy samobójcy w wyładowanych materiałem wybuchowym samochodach wdarli się nocą
do zamkniętego kompleksu mieszkaniowego dla cudzoziemców w Rijadzie.
W wyniku ataków zginęły 34 osoby, w tym 8 obywateli amerykańskich. Podjęto
więc kooperację pomiędzy państwami w ramach dzielenia się informacjami
wywiadowczymi, tworzenia aktywnych uregulowań prawnych w zakresie walki
z terroryzmem oraz jego sponsorami. Pod koniec kwietnia 2003 r. z wizytą w USA
przebywał książę Abdullah54.
W 2003 r. władze saudyjskie wyraziły jednak oficjalny sprzeciw wobec kampanii
militarnej przeciwko Irakowi. Arabia Saudyjska nie wyraziła zgody na użycie jej
terytorium dla przeprowadzenia głównego ataku powietrznego w ramach operacji
„Iraqi Freedom” w marcu 2003 r. Stanowisko Rijadu w tej materii ulegało jednak
ewolucji, od całkowitego sprzeciwu wobec interwencji USA w Iraku i braku zezwolenia dla korzystania wojskom USA z baz położonych na swoim terenie po deklarację poparcia dla interwencji, ale pod warunkiem że będzie ona realizowana
w ramach ONZ55. Gdy saudyjski książę Abdullah odmówił udostępnienia teryto52
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rium Arabii Saudyjskiej jako bazy wojskowej w przypadku wojny z Irakiem, pod
koniec marca 2002 r. USA rozpoczęły przenoszenie sił wojskowych z okolic Rijadu
do Kataru (bazy al-Udajd), gdzie zlokalizowane zostało centrum dowodzenia
amerykańskich sił zbrojnych dla regionu bliskowschodniego tak zwane Dowództwo Centralne (CENTCOM). W kwietniu 2003 r. Amerykanie opuścili bazy wojskowe w Arabii Saudyjskiej56. Na mocy porozumienia zawartego pod koniec
sierpnia 2003 r. USA wycofały do końca września wszystkie swoje siły z Arabii
Saudyjskiej57.
Kryzys iracki z 2003 r. implikował ochłodzenie stosunków pomiędzy Waszyngtonem a Rijadem, ograniczenie amerykańskiej obecności wojskowej na saudyjskim
terytorium, a tym samym osłabienie pozycji Arabii Saudyjskiej w regionie postrzeganej do kryzysu w kategoriach strategicznego partnera Waszyngtonu. W Rijadzie
pojawiły się obawy, że uwolnienie irackich zasobów ropy i wprowadzenie ich na
rynek światowy spowoduje zmniejszenie zależności państw od ropy saudyjskiej.
Należy również zauważyć, że demokratyzacja Iraku nie leżała w interesie konserwatywnych, monarchistycznych kół rządzących w Arabii Saudyjskiej. Rijad obawiał
się efektu rozlania się niestabilności w regionie oraz narastania żądań reform
wewnętrznych, wolności religijnej, równych praw szyitów i sunnitów (we wschodnich prowincjach), jak i nasilenia w królestwie ataków terrorystycznych58.
W końcowym raporcie ujawnionym 23 lipca 2004 r. przez komisję powołaną do
zbadania przyczyn ataków terrorystycznych z 11 września (tak zwana – The 9/11
Commission) określono Arabię Saudyjską jako „problematycznego sojusznika
w walce z islamskim ekstremizmem”. Odnotowano jednocześnie, że poprawie
uległa współpraca z Rijadem, zwłaszcza po atakach z maja 2003 r. W 2005 r. pomiędzy Waszyngtonem a Rijadem został zainicjowany strategiczny dialog, w ramach
którego dyskutowano o współpracy w sześciu kluczowych płaszczyznach: zwalczanie terroryzmu, sprawy militarne, energia, biznes, edukacja i rozwój praw człowieka,
sprawy konsularne. Wzrost cen ropy, napięcia w regionie i kwestie zwalczania
terroryzmu spowodowały, że pod koniec lipca 2006 r. prezydent George W. Bush
przedstawił Kongresowi propozycję sprzedaży sprzętu militarnego do Arabii
Saudyjskiej o wartości ponad 9 mld USD. 109 Kongres nie podjął żadnych kroków,
56
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by zablokować ten kontrakt, mimo iż kolejne raporty Departamentu Stanu (w tym
z 2005 i 2006 r.) wskazywały na wielkie braki w kwestii przestrzegania praw człowieka w Arabii Saudyjskiej. Kongres USA nie zablokował sprzedaży militariów do
państw Rady Współpracy Zatoki od wojny w 1991 r. Co prawda bliskie powiązania
ekonomiczne czy militarne na linii Waszyngton–Rijad pozostawały często obciążane ogromnym politycznym, kulturowym i psychologicznym zdystansowaniem,
jednak Rijad, który w 1992 r. zapoczątkował reformy, pozostawał z punktu widzenia amerykańskiej strategii jednym z najważniejszych państw w regionie Bliskiego
Wschodu59.
W Waszyngtonie dostrzeżono, iż po przejęciu władzy przez króla Abdullaha
w 2005 r. w Arabii Saudyjskiej podjęto debatę na temat liberalizacji systemu społeczno-politycznego, reform socjalnych, walki z terroryzmem, rozpoczęto rekonstrukcję systemu sprawiedliwości oraz podjęto kroki na rzecz przejęcia przez rząd
silniejszej kontroli nad autorytetami religijnymi. Administracja Baracka Obamy
wskazała Arabię Saudyjską jako strategicznego partnera w podejmowanych inicjatywach na rzecz stabilizacji regionu oraz zwalczania Al-Kaidy. Raport Departamentu stanu z 2009 (opublikowany w marcu 2010 r.) na temat przestrzegania praw
człowieka w Arabii Saudyjskiej wskazywał na łamanie praw człowieka, wolności
osobistych, wolności religijnej, stosowanie tortur i kar politycznych, ale jednocześnie podkreślał zainicjowanie reform przez saudyjski rząd w kwestiach wymiaru
sprawiedliwości, czy praw kobiet. Jak stwierdzono w kolejnym raporcie, pomiędzy
Rijadem a Waszyngtonem zostały podjęte rozmowy o współpracy nuklearnej,
niemniej jednak nie pojawiły się żadne oficjalne oświadczenia w tej materii.
W kwietniu 2010 r. został zainicjowany King Abdullah City for Nuclear and Renewable Energy, by dokonać przeglądu planów rozwoju produkcji energii nuklearnej
oraz wewnętrznego jej zużycia. W 2008 r. Arabia Saudyjska podpisała z USA
Memorandum of Understanding on Civil Nuclear Energy Cooperation, w którym
sygnalizowała zamiar podjęcia prac nad wzbogacaniem uranu bądź też przerabianiem paliwa jądrowego na mokro, by pozyskiwać w ten sposób paliwo nuklearne.
Kwestią permanentnie budzącą kontrowersje we wzajemnych stosunkach pozostawał stosunek partnerów do konfliktu izraelsko-palestyńskiego. We wrześniu 2010 r.
MSZ Arabii Saudyjskiej Saud al Faisal bin Abd al Aziz Al Saud określił osadnictwo
izraelskie jako działanie mające na celu zmianę faktów i utrudnienie procesu
pokojowego. W lutym 2011 r. Rijad oficjalnie wyraził „ubolewanie” nad zawetowa-
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niem przez USA rezolucji RB ONZ, która potępiała Izrael za osadnictwo na
Zachodnim Brzegu Jordanu. Administracja Obamy oszacowała w 2010 r., że
w ramach współpracy bilateralnej mogłaby przeznaczyć na International Military
Education and Training (IMET) 8 tys. USD oraz w ramach wsparcia bezpieczeństwa 200 tys. USD (Nonproliferation, Anti-terrorism, Demining, and Related
Programs – NADR). W 2011 r. administracja przeznaczyła odpowiednio: 10 tys.
USD na IMET i 360 tys. USD na NADR60.
W styczniu 2011 r. polityczne wstrząsy i rewolucje na Bliskim Wschodzie
i w Afryce Północnej zainspirowały nową falę aktywności również w Arabii Saudyjskiej. Doprowadziły one do ożywienia istniejącego od dawna ruchu na rzecz
reform politycznych domagającego się m.in. utworzenia w pełni wybieralnego
parlamentu w miejsce istniejącej Rady Konsultacyjnej, walki z korupcją, praw dla
kobiet, uwolnienia więźniów politycznych. Na znak protestu przeciwko panującej
sytuacji społeczno-politycznej w Arabii Saudyjskiej 21 stycznia 2011 r. w miejscowości Samta 65-letni mężczyzna dokonał samospalenia. 29 stycznia 2011 r. setki
demonstrantów zgromadzonych w Dżiddzie przeszło przez miasto, krytykując
słabą infrastrukturę po powodzi, która pochłonęła 11 ofiar. Policja zatrzymała
demonstrację po około 15 minutach od jej rozpoczęcia. Aresztowano pomiędzy
30 a 50 osób. Na początku marca władze saudyjskie uwięziły 24 osoby, które próbowały wszcząć demonstracje. 10 marca 2011 r. policja rozpędziła 200-osobowy
tłum szyitów demonstrujących w mieście Qatif. Ponad 32 tys. internautów wezwało
jednak do przeprowadzenia wielkiej demonstracji zaplanowanej na 11 marca
2011 r. Dzień ten określono jako Dzień Gniewu. Jednakże w obawie przez represjami w demonstracji wzięła udział nieliczna grupa protestujących. Należy podkreślić, iż zgodnie z saudyjskim prawem w Arabii Saudyjskiej demonstracje są
zabronione, karane batami lub więzieniem. Arabia jest monarchią absolutną,
w której nie ma partii politycznych, związków zawodowych czy stowarzyszeń.
Wybory odbywają się tylko do rad lokalnych61. 18 marca 2011 r. w celu uspokojenia
sytuacji w kraju król Abdullah wygłosił w telewizji oświadczenie, w którym wpierw
podziękował Saudyjczykom za lojalność i jedność narodową w obliczu rewolucji
w regionie, a kolejno ostrzegł, że każda próba zburzenia stabilności w królestwie
będzie przez władze krwawo tłumiona. Król, obawiając się destabilizacji Arabii
Saudyjskiej, wydał dekrety, w których zobligował państwo do wybudowania 0,5
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mln mieszkań dla biedniejszych obywateli, utworzenia 60 tys. nowych miejsc pracy
w aparacie bezpieczeństwa, dotacji dla służby zdrowia, podwojenia pensji dla
pracowników sektora publicznego i stypendiów dla studentów, wzrostu płacy
minimalnej oraz miesięcznego zasiłku dla każdego bezrobotnego. Koszt reform
ma być o wiele wyższy niż ogłoszony plan reform z lutego 2011 r., który szacowano
na 37 mld USD62. Należy zwrócić również uwagę na fakt, iż rządząca sunnicka
dynastia Saudów obawia się przede wszystkim buntu ze strony szyitów, którzy
stanowią 10–15% saudyjskiego społeczeństwa. Szyici zamieszkują wschodnie
prowincje Arabii saudyjskiej, w której znajdują się bogate złoża ropy naftowej.
Szyici mogliby zostać wsparci przez Iran, który rywalizuje z Arabią saudyjską
o przywództwo w regionie63. Stąd też wynikało zaniepokojenie Rijadu trwającymi
od 14 lutego 2011 r. protestami szyitów w Bahrajnie, w którym szyicka większość
(65% społeczeństwa) protestowała przeciwko sunnickiej mniejszości, która sprawuje tam władzę. 13 marca 2011 r. władze Bahrajnu poprosiły Arabię Saudyjską
o interwencję w ramach casus foederis zapisanego w Układzie o Wzajemnej
Obronie z 2000 roku. Do Bahrajnu wkroczyło ponad tysiąc saudyjskich żołnierzy
i około 500 policjantów Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Gdyby w wyniku
protestów w Bahrajnie władzę przejęli szyici, stanowiłoby to zagrożenie dla stabilności Arabii Saudyjskiej i groźny precedens w regionie64. W tym kontekście należy
zwrócić uwagę na stanowisko USA. Mało prawdopodobne wydaje się, by administracja amerykańska nie była poinformowana z wyprzedzeniem o planowanej
saudyjskiej interwencji w Bahrajnie. Zarówno w interesie Waszyngtonu, jak i Rijadu
leży zachowanie status quo w regionie i niedopuszczenie do przejęcia władzy przez
szyitów. Taka sytuacja byłaby bowiem korzystna dla Iranu, który postrzega politykę
USA w regionie jako zagrożenie dla własnych interesów.
Stosunki pomiędzy USA i Arabią Saudyjską określane są jako symbiotyczne
zaangażowanie i porozumienie65, z uwzględnieniem możliwości braku zgody
w kwestiach politycznych, ekonomicznych i bezpieczeństwa. Suma zależności
pomiędzy Waszyngtonem a Rijadem w tych trzech płaszczyznach sprawia, że
relacje te można określić mianem „specjalnych”. To stosunki, z których partnerzy
nie mogą się łatwo wyzwolić. Dla USA Arabia Saudyjska jest polityczno-strategicz62
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nym partnerem na Bliskim Wschodzie. Postrzegana jest przez amerykański establishment jako siła modernizacji i stabilności w regionie oraz niewątpliwie jako
najważniejszy partner w dziedzinie energii i dostaw ropy naftowej na światowe
rynki. Należy pamiętać, że mimo politycznych proklamacji czynionych przez każdą
administrację USA, począwszy od prezydentury Richarda M. Nixona, USA stały
się coraz bardziej zależne od zagranicznych źródeł ropy, szczególnie pochodzącej
z Bliskiego Wschodu. W płaszczyźnie bezpieczeństwa Waszyngton i Rijad współpracują na rzecz walki z terroryzmem zarówno w samej Arabii Saudyjskiej, jak
i poza jej granicami. USA, stały się głównym i chętnym gwarantem bezpieczeństwa
Zatoki Perskiej. Pomimo powiązań ekonomicznych Unii Europejskiej z tą częścią
świata w płaszczyźnie bezpieczeństwa nigdy nie przyjmie ona na siebie takiej roli
jaką odgrywają Stany Zjednoczone. W rzeczywistości Waszyngton i Rijad są od
siebie dużo bardziej zależne, niż pokazują oficjalne deklaracje czy porozumienia.
Niewątpliwie w interesie obu państw leży zatem dążenie do dalszego umacniania
wzajemnych powiązań w każdej płaszczyźnie, co jednak nie oznacza, że Rijad
działania polityczne i strategiczne administracji amerykańskiej (w tym również
Baracka Obamy) w regionie Bliskiego Wschodu i Zatoki Perskiej postrzega jako
stwarzające zagrożenie dla saudyjskich interesów strategicznych.
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U.S.-Saudi Relations in the 20th and 21st Centuries

THE RELATIONSHIP BETWEEN the Kingdom of Saudi Arabia and the United States of
America is based on mutual respect and common interests – economic, political, technological and social. This relationship has never been an easy one. The U.S. -Saudi friendship,
which began eighty years ago, has survived many regional conflicts, global challenges and
bilateral crises (such as the one in the aftermath of September 11, 2001). The analysis of
the strong and weak points in these relations shows that Saudi Arabia, regardless of its
political and social regime, has for decades and without interruption constituted a crucial
element of the American presence in the Middle-Eastern region, one of the cornerstones
of the American policy in the Middle East and a source of American long-term economic
ties with this region. On the one hand, Washington officially raises the problem of human
rights violations and limited religious freedom in Saudi Arabia and some members of the
U.S. Congress are skeptical about Riyadh’s declarations of its efforts to curtail religious
extremism and to support the goals of the American foreign policy towards the Middle
East and the South-east Asia. On the other hand, both the George W. Bush administration
and the Barack Obama administration consistently indicated Saudi Arabia as an important
economic, military and political partner in the region. The present article seeks to analyse
the U.S.–Saudi relationship in the 20th and 21st centuries – to determine the leading
tendencies in the bilateral relations between the U.S. and Saudi Arabia, to point out the
main phases in these relations and to highlight the periods of particular intensity or
stagnation in such relations. The article will also focus on the main areas of cooperation
and conflicting interests between Riyadh and Washington, both during the Cold War and
after its end.
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UWARUNKOWANIA I CHARAKTERYSTYKA
WZORÓW KORUPCJI W SYSTEMIE
DEMOKRATYCZNYM I NIEDEMOKRATYCZNYM
NA PRZYKŁADZIE USA I ZSRR

KORUPCJA WŁADZY JEST zjawiskiem tak starym jak pierwsze organizmy państwowe. Już w czasach starożytnych praktyki korupcyjne były zjawiskiem
powszechnym1, dlatego można powiedzieć, że korupcja w różnej postaci występowała we wszystkich systemach społeczno-politycznych2. Uwagę politologa przyciąga szczególnie zróżnicowanie poziomu korupcji w poszczególnych państwach
oraz strefach geopolitycznych. Różnice w zachowaniach korupcyjnych skłaniają
do pytania o zależność między zasadami sprawowania władzy a jej nadużywaniem
dla prywatnych korzyści w ramach danego systemu politycznego. Jeśli korupcja
jest zarówno ontologicznie, jak i strukturalnie powiązana z władzą, a właściwie
procesem jej sprawowania, czyli polityką, to należałoby podjąć zagadnienie wpływu
reguł sprawowania władzy na specyfikę korupcji. Przy czym warto podkreślić, że
w grę wchodzi nie tylko stopień rozpowszechnienia praktyk korupcyjnych, a więc
aspekt ilościowy, ale także jakościowa specyfika zjawisk korupcyjnych wyrażająca
się w odmiennych wzorach korupcji3. Celem tej pracy jest próba analizy powyż1

Na temat korupcji w greckiej polis zob. W. Bokajło, Korupcja – wymiar teorioekonomiczny,
teoriopolityczny i kulturowopolityczny, „Politologia Wrocławska” 2000, nr 27, s. 84–85.
2
Tu należy poczynić pewne zastrzeżenia. Według Elemera Hankissa „w hordach i we wspólnotach
pierwotnych, żyjących we fragmentarycznych związkach szczepowych, nie mogły ukształtować się
praktyki korupcyjne”. Autor uważa, że jednym z warunków istnienia praktyk korupcyjnych jest
ukształtowanie się pojęć dobra wspólnego, zdefiniowanie tego dobra i przekazanie uprawnień do
jego rozdziału wyodrębnionym ze wspólnoty jednostkom. E. Hankiss, Pułapki społeczne, Warszawa
1986, s. 55.
3
Korupcję rozumiemy, nie ograniczając jej tylko do naruszeń natury formalnoprawnej, których
dopuścili się funkcjonariusze publiczni. Zarówno w USA, jak i ZSRR mamy przykłady zachowań
korupcyjnych, które niekoniecznie polegają na łamaniu prawa. Uważam, że możemy określić je
mianem korupcji, ponieważ są sprzeczne z doktrynalnymi podstawami władzy, niezależnie od tego,

Uwarunkowania i charakterystyka wzorów korupcji…

229

szych zależności, biorąca za empiryczne odniesienie dwa systemy polityczne,
ekonomiczne i kulturowe o historycznej randze: Stany Zjednoczone Ameryki
i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Dwa polityczne imperia zbudowane na odmiennych ideologicznych podstawach. Wybór akurat tych systemów
politycznych, jako przykładów do przeanalizowania zjawiska korupcji politycznej,
wynika z przekonania, że komparatystyka dwóch krańcowo różnych typów organizacji politycznej ułatwia eksplorację zależności między specyfiką korupcji a jej
politycznym otoczeniem4.
Zaznaczam, że moją intencją nie jest odpowiedź na pytanie, czy to amerykańskie czy radzieckie elity polityczne były bardziej skorumpowane. Moim celem nie
jest deprecjacja rozwiązań systemowych państwa radzieckiego, ale raczej wskazanie, że również demokracja liberalna jest podatna na patologie polityczne, wynikające z jej immanentnych reguł instytucjonalnych5. Chodzi o to, aby powiedzieć,
w jaki sposób każdy z ustrojów stwarza strukturalne możliwości nadużywania
władzy w formie praktyk korupcyjnych. Według mnie funkcjonowanie przedstawicieli radzieckiej i amerykańskiej elity władzy w diametralnie różnych środowiczy weźmiemy pod uwagę demokratyczną zasadę współuczestnictwa w procesie decyzyjnym czy
socjalistyczną ideę egalitaryzmu ekonomicznego. Optymalna wydaje się definicja korupcji Andrzeja
Kojdera, według którego jest to „taka wymiana dóbr, usług, świadczeń i innych zasobów, która narusza
obowiązujące prawo lub dobro publiczne (materialne lub symboliczne, jak na przykład dobre imię
urzędników państwowych)”. A. Kojder, Strategie przeciwdziałania korupcji doświadczenia polskie, [w:]
Klimaty korupcji, red. A. Kojder, A. Sadowski, Warszawa 2001, s. 47.
4
W tym miejscu warto przywołać opinię Susan Rose-Ackerman, która naświetla podjęty problem: „Czy ustanowienie demokracji to strategia antykorupcyjna? Pragnienie ponownego wyboru
ogranicza chciwość polityków. Ochrona praw obywatelskich i wolność słowa, która zwykle towarzyszy
wyborom demokratycznym umożliwia jawność i przejrzystość sprawowania władzy. Państwa niedemokratyczne są zaś szczególnie podatne na korupcję dlatego, że ludzie rządzący w nich dysponują
potencjałem organizowania rządów, podlegając nielicznym ograniczeniom i mechanizmom równoważącym. Kontrast ten jest jednak zbyt ostry. Nie trzeba patrzeć daleko poza Newark czy Chicago
w Stanach Zjednoczonych, aby znaleźć zadomowione systemy korupcji, które z powodzeniem wytrzymują porównanie z systemami autokratycznymi”, S. Rose-Ackerman, Korupcja i rządy, Warszawa
2001, s. 217–218.
5
Tak na przykład lobbing, traktowany w USA jako ważna instytucja partycypacji politycznej
i oddziaływania na rząd pomimo poprawy standardów etycznych lobbingu w ciągu ostatnich stu lat,
nadal prowadzi do korupcji. Takim symbolicznym przykładem był działający w kręgach republikańskich lobbysta Jack Abramoff. W 2006 r. przyznał się do płacenia łapówek kongresmanom republikańskim. Za 9 milionów dolarów zorganizował spotkanie prezydenta Gabonu z George’m Bushem.
Wyłudził również ponad 80 milionów dolarów od plemion indiańskich, którym zależało na prawie
do zakładania kasyn poza własnym rezerwatem. Ponieważ pracował dla plemion konkurujących ze
sobą, wykorzystywał jednych kosztem drugich, T. Zalewski, Układ smarowania, „Polityka”, 21.01.2006,
s. 52.
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skach politycznych powoduje, że angażują się oni w odmienne wzory praktyk
korupcyjnych6.
W pierwszej części artykułu postaram się przedstawić, jak uwarunkowania
z poziomu systemu politycznego generują na poziomie mikrostrukturalnym
określony, względnie przewidywalny, przebieg kariery politycznej w każdym
z państw. Z ustrukturalizowaną w ten sposób biografią polityczną splecione są
określone wzory korupcji, których specyfika uwarunkowana jest ograniczeniami,
możliwościami i priorytetami, jakie pojawiają się podczas przebiegu typowej
kariery politycznej. Przez wzór korupcji rozumiem przewidywalną i stanowiącą
pewną prawidłowość formę nadużywania władzy dla celów prywatnych, dla której
prawdopodobieństwo wystąpienia w określonych warunkach jest wyższe niż
prawdopodobieństwo wystąpienia wszystkich innych możliwych form w tych
warunkach. Druga część artykułu poświęcona jest charakterystyce wyodrębnionych
wzorów korupcji, jej mechanizmów wraz z przykładami zaczerpniętymi z doświadczeń amerykańskich i radzieckich. Dla uściślenia zaznaczam, że w analizie koncentruję się na przypadkach, które miały miejsce w latach 1945–1989, co jest granicą
dość umowną, podyktowaną raczej dążeniem do nadania pracy pewnej struktury
czasowej7.

6

O wzorach korupcji w odniesieniu do systemów komunistycznych pisze Jacek Tarkowski –
jeden z ważniejszych polskich badaczy tych systemów. Według niego „autentyczne podobieństwo
wszystkich tych systemów w latach pięćdziesiątych i duży stopień ich podobieństwa w późniejszych
dziesięcioleciach przesądzały o paralelności takich zjawisk jak korupcja. Wiele praktyk korupcyjnych
tkwi korzeniami w samej naturze systemu centralistycznego”, J. Tarkowski, Socjologia świata polityki.
Władza i społeczeństwo w systemie autorytarnym, t. 1, Warszawa 1994, s. 234.
7
Koncentracja na tym okresie oznacza, że nie podejmujemy kilku ważnych zagadnień dotyczących korupcji w USA i ZSRR. W przypadku USA mam na myśli rolę machin wyborczych i bossizmu
oraz związany z tymi instytucjami tzw. system łupów. Natomiast jeśli chodzi o ZSRR, to pozostawiamy
na boku problem korupcji w carskiej Rosji i wpływu dziedzictwa tego okresu na korupcję nowej,
bolszewickiej władzy. Na ten temat zob. A. Peri, Democracy and corruption in the 19th century United
States: parties, „spoils” and political participation, University of Notre Dame 2002, http://americandemocracy. nd.edu/working_papers, odczyt z dn. 9.02.2008; Z. Lewicki, Ewolucja systemu urzędniczego
w Stanach Zjednoczonych i jego znaczenie dla demokracji uczestniczącej, [w:] Biurokracja. Fenomen
władzy politycznej w strukturach administracyjnych, red. K. Zuba, Toruń 2007; A. Chwalba, Imperium
korupcji w Rosji i w Królestwie Polskim w latach 1861–1917, Kraków 2006.
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SYSTEMOWE UWARUNKOWANIA WZORÓW KORUPCJI
W USA I ZSRR
Ponieważ objętość tego artykułu nie pozwala na dogłębną charakterystykę
wybranych systemów politycznych8, w poniższej tabelce przedstawione jest zestawienie podstawowych różnic między państwami. Cechy wyodrębnionych systemów politycznych znajdują odzwierciedlenie na poziomie indywidualnych strategii działania politycznego. Mam tu na myśli makrostrukturalne uwarunkowania,
które na poziomie mikrostrukturalnym wyrażają się w odmiennych wzorach
biografii politycznej w polityce amerykańskiej i radzieckiej. W celu scharakteryzowania tych różnic posłużę się koncepcją Zbigniewa Brzezińskiego i Samuela
Huntingtona, którzy proponują zarys typowej kariery politycznej i metod przesuwania się w hierarchii władzy radzieckiego i amerykańskiego polityka9.
Tabela 1. Podstawowe różnice między badanymi systemami politycznymi
Wymiary zróżnicowania

USA

ZSRR

Sposób podziału władzy

Trójpodział władzy

Jedność władzy

Stopień koncentracji władzy

Decentralizacja (zasada
federalizmu i mechanizm check
and balance)

Centralizacja władzy (zasada
centralizmu demokratycznego)

Odpowiedzialność władzy

Oddolna kontrola władz poprzez
procedurę wyborczą i kontrola
oparta na mechanizmie check
and balance

Brak oddolnej kontroli władz,
jedyną formą jest kontrola
wyższych szczebli partyjnych
nad niższymi oraz rozgrywki
wewnątrz elity

8
Dokładniejszą analizę systemu politycznego USA i ZSRR Czytelnik znajdzie w pracach: S. Kozłowski, Współczesna Ameryka. Społeczeństwo, gospodarka, polityka, Lublin 1996; R. Wesson, System
komunistyczny – kierunki zmian, [w:] Władza i polityka. Wybór tekstów ze współczesnej Politologii
Zachodniej, red. M. Ankwicz, Warszawa 1988; R. Bäcker, Totalitaryzm. Geneza, istota, upadek, Toruń
1992.
9
Z. Brzeziński, S. Huntington, Cincinnatus i aparatczyk, [w:] Władza i polityka…, op.cit.,
s. 105–110. Przywoływany artykuł jest studium struktury władzy widzianej „od środka”, to znaczy
z perspektywy tych, którzy jej doświadczają, dysponują nią i przesuwają się w jej hierarchii, wchodząc
w interakcje z różnymi mechanizmami degradacji oraz awansu politycznego. Pojawia się tu wyraźny
nacisk na indywidualne i zarazem układające się w pewne wzorce ścieżki polityczne zdeterminowane
makrostrukturalnymi regułami reżimu politycznego. Odmienność otoczenia politycznego i organizacyjnego powoduje, że systemy motywacyjne i priorytety polityka radzieckiego i amerykańskiego
różnią się tak, jak i metody awansu politycznego.
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Wymiary zróżnicowania

USA

ZSRR

Decydowanie

Sformalizowane procedury

Arbitralne, niekontrolowane

Rola partii politycznych

Rywalizacja o władzę w pluralistycznym otoczeniu (cykliczna
wymiana władzy)

Monopartia pozbawiona
konkurencji w postaci opozycji
politycznej (brak wymiany
władzy, jedynie kooptacja nowych
członków)

Moc regulacyjna prawa

Wysoka – rządy prawa, struktura Niska – decyzjonizm, decyzje
władzy jest zgodna z konstytucyj- polityczne stoją nad systemem
nymi podstawami
prawnym

Przepływ informacji,
alternatywne źródła informacji

Pluralizm medialny i ideologiczny, media jako czwarta władza

Monopol władzy na infrastruktur`e informacyjną, brak kontrolnej
funkcji mediów

Zasady gospodarki

Wolna gra sił rynkowych,
własność prywatna

Centralne planowanie, system
nakazowo-rozdzielczy, własność
państwowa

Relacje między państwem
a gospodarką

Autonomia gospodarki względem Upaństwowienie gospodarki,
polityki (koncepcja minimalnego gospodarka jest sferą całkowicie
państwa), słaby interwencjonizm upolitycznioną i zideologizowaną

Poziom biurokratyzacji życia spo- Niski – biurokratyzacja przede Wysoki – biurokratyzacja wszystwszystkim życia politycznego kich dziedzin życia społecznego
łecznego i ekonomicznego
(administracja państwa)
Relacje między sferą publiczną Wyraźne rozgraniczenie sfery pu- Brak wyraźnego rozgraniczenia
a sferą prywatną
blicznej od sfery prywatnej
między sferą publiczną a prywatną, wzajemne przenikanie się sfery
publicznej z prywatną
Źródło: Opracowanie własne.

Autorzy, choć świadomi pewnych podobieństw między trajektoriami każdego
z typów politycznych, stwierdzają, że „aparatczyk i wybierany polityk są raczej
odmiennymi istotami politycznymi, o różnych zwyczajach, żyjącymi w odmiennym
środowisku”10. Punktem wyjścia do zdefiniowania wzorów korupcji w każdym
z systemów jest dość banalna, ale ważna teza autorów: w Stanach Zjednoczonych
zawodowy polityk jest produktem demokratyzacji rządu, w Związku Sowieckim
jest produktem biurokratyzacji partii.

10

Ibidem, s. 106.
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Tabela 2. Charakterystyka różnic między typowym politykiem radzieckim
i amerykańskim
Wymiary
zróżnicowania

Polityk amerykański

Polityk radziecki

Stopień przywiązania Niższy – kariera polityczna połączona
do polityki jako
z karierą biznesową lub prawniczą,
drogi kariery życiowej wyjście z polityki nie oznacza końca
kariery zawodowej, ponieważ gdy
zakończy się jego kariera w polityce,
może kontynuować karierę prywatną,
korzystając z dawnego doświadczenia
i koneksjiI

Wyższy – wejście w aparat partyjny
nie pozostawia alternatyw, nie ma
zawodu, do którego można wrócićII, co
powoduje wysoki stopień związania
z partią i lęk przed utratą stanowiska

Profesjonalizacja

Niższa – łączenie polityki z innymi
profesjami powoduje, że jednostka
kształci się w wielu innych dziedzinach,
brak sformalizowanych wymogów
uczestnictwa

Wyższa – polityka jest podstawową
profesją, doskonaloną podczas służby
od najniższych do coraz wyższych
szczebli w partii lub administracji;
oczekuje się od niego poszerzania
swej wiedzy na kursach partyjnych
i bezwzględnej lojalności; kierowanie
na studia partyjneIII

Głosy uzyskane w wyborach

Pozycja w organizacji partyjnej

Bezpośrednie otoczenie polityczne

Niski stopień biurokratyzacji,
względnie egalitarne środowisko
polityczne, możliwości pomagania
sobie i szkodzenia przepływają w obu
kierunkach, polityk musi perswadować
równym sobie

Wysoce zbiurokratyzowane, zinstytucjonalizowana asymetryczność
relacji, polityk jest na łasce swoich
przełożonych, sprawując jednocześnie wszechstronną kontrolę nad
swymi podwładnymi; polityk musi
okazywać lojalność i uległość wobec
przełożonych i wydawać polecenia
podwładnym

Płaszczyzny
rywalizacji

Raczej forum publiczne i walka o głos
wyborców

Raczej gabinety partyjne i długość
stażu partyjnego – lojalność wobec
przełożonych

Mechanizmy awansu
politycznego

Zwycięstwo w wyborach oznacza
względną otwartość systemu
politycznego na jednostki pochodzące
z organizacji niepolitycznych

Awans w organizacji partyjnej; system
polityczny jest zamknięty na jednostki
niezwiązane z biurokracją partyjną,
co powoduje, że członkostwo w partii
jest jedynym kanałem uzyskiwania
stanowisk politycznych i mechanizmem zapewniającym prawomyślność
ideologiczną i kontrolę

Źródła władzy
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Wymiary
zróżnicowania

Polityk amerykański

Polityk radziecki

Niezbędne
umiejętności

Wyczuwanie zmian opinii publicznej
i umiejętność pozyskiwania tej opinii;
pozyskiwanie funduszy na kampani`e
wyborczą; ekspert strategii działania
na forum

Wyczuwanie zmian opinii politbiura,
umiejętności charakterystyczne dla
człowieka organizacji: obserwacja walk
wewnątrz biurokracji, przewidywanie
zmian na poszczególnych szczeblach
organizacji partyjnej i odpowiednie
dostosowywanie się do nich, poparcie
odpowiednich osób w odpowiednim
czasie; ekspert strategii gabinetów

Czołowy przywódca
polityczny

Albo polityk (np. John F. Kennedy), albo biurokrata (np. Dwight
Eisenhower)

Polityk i biurokrata w jednej osobie
(np. Nikita Chruszczow), dominacja
„zawodowych aparatczyków”

I

II

III

Brzeziński i Huntington tak opisują ten wymiar biografii amerykańskiego polityka: „Jego związanie
się z polityką nawet w przybliżeniu nie jest tak mocne, jak u sowieckiego odpowiednika. Nawet
dla zawodowców polityka w Ameryce jest raczej zajęciem ubocznym niż zawodem. Tylko 5 spośród
513 czołowych polityków w Stanach Zjednoczonych w latach 1789–1953 traktowało politykę jako
jedyną drogę kariery. W dodatku zawodowy polityk może robić karierę polityczną z myślą o korzyściach w innych dziedzinach, o tym, że drabina polityczna może mu posłużyć do wspięcia się
na szczyty biznesu czy hierarchii społecznej”. Z. Brzeziński, S. Huntington, op.cit., s. 106.
Pisze na ten temat Thomas Rigby, nazywając ZSRR społeczeństwem monoorganizacyjnym: „Porażka w polityce biurokratycznej na ogół nie zostawia żadnej ścieżki wiodącej do sukcesu i może
nieść ze sobą ciężkie kary: drastyczną degradację czy nawet, jak w czasach Stalina, śmierć”. T. Rigby,
Polityka w społeczeństwie monoorganizacyjnym, [w:] Władza i polityka. Wybór tekstów ze współczesnej Politologii Zachodniej, red. M. Ankwicz, Warszawa 1988, s. 264.
Taką kuźnią kadr była Wyższa Szkoła Partyjna Komitetu Centralnego w Moskwie.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Z. Brzeziński, S. Huntington, op.cit.

Dla celów tego artykułu najistotniejszy jest fakt, że rekonstrukcja otoczenia
organizacyjnego typowego polityka11 pozwala zwrócić uwagę na charakterystyczne
praktyki korupcyjne bezpośrednio wynikające z metod uzyskiwania, utrzymywania i legitymizacji władzy. W tabelce przedstawiłem wymiary i charakter zróżnicowania między tymi dwoma „gatunkami zwierząt politycznych”. Jej analiza
skłania do jednego, podstawowego wniosku, a mianowicie do stwierdzenia, że

11
Mówiąc „typowy” polityk, mam na myśli to, co Max Weber nazwał typem idealnym, rozumianym jako konstrukcja teoretyczna, neutralna aksjologicznie, będąca uproszczonym odzwierciedleniem rzeczywistości empirycznej. Według Zdzisława Krasnodębskiego „typ idealny tworzy się przez
uwypuklenie niektórych elementów rzeczywistości, przez jednostronne wzmocnienie jednego lub
paru punktów widzenia”, Z. Krasnodębski, M. Weber, Warszawa 1999, s. 32.
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uzyskanie głosów jest jednym z podstawowych celów, do jakich dąży polityk
amerykański, natomiast jego radziecki odpowiednik zabiega o awans w biurokracji partyjnej. Ponieważ głosy zdobywa się podczas kampanii wyborczej, pozyskanie
odpowiedniej ilości funduszy jest ważnym czynnikiem warunkującym sukces tej
kampanii12. Procedura wyborcza jest więc mechanizmem korupcjogennym,
wyzwalającym presję na pozaprawne pozyskiwanie funduszy i „nabywanie głosów”.
Inaczej jest w Związku Radzieckim. Tu awans partyjny zależy od umiejętności
realizacji zadań narzuconych przez wyższe instancje partyjne (niezależnie od tego,
czy jest to sprawne zorganizowanie czystki czy realizacja planu gospodarczego)
oraz poparcia (protekcji) ważnych osobistości politycznych. Dlatego zadania
realizowane są bardzo często z pominięciem obowiązujących przepisów, a poszukiwanie wpływowych patronów na wyższych szczeblach partyjnych prowadzi do
ukształtowania się nieformalnych układów patronacko-klientelistycznych
w ramach formalnych struktur. Ze względu na powyższe obserwacje przedmiotem
szczególnej uwagi w przypadku Związku Radzieckiego będ`a mechanizm kształtowania się układów patron-klient oraz tzw. korupcja zalegalizowana, której fundamentem jest nomenklatura partii komunistycznej monopolizującej władzę
polityczną. Natomiast w Stanach Zjednoczonych nadużycia wiążą się z rolą tzw.
pieniądza politycznego13, dlatego analiza wymiany różnego rodzaju korzyści na
linii sponsor–polityk wydaje się kluczowa dla zrozumienia korupcji władzy w USA.

12

Według analiz finansowania polityki w USA rozmiar budżetu wyborczego ma znaczący wpływ
na wynik wyborów do Izby Reprezentantów. Kandydat, który chce wygrać z członkiem Kongresu
ubiegającym się o reelekcję, bez dużego funduszu wyborczego ma małe szanse: „W latach 1972 i 1974
kandydat walczący z kongresmanem uzyskiwał dodatkowy 1% głosów za każde 10 tys. dolarów
wydane więcej niż jego konkurent na kampanię”. M. Duschinsky-Pinto, Rola pieniędzy politycznych,
[w:] Finansowanie polityki. Wybory, pieniądze, partie polityczne, red. M. Walecki, Warszawa 2000,
s. 10.
13
Pod pojęciem pieniądza politycznego rozumiem zarówno środki gotówkowe, jak i bezgotówkowe, które używane są do finansowania kampanii wyborczych (ogólnokrajowych i lokalnych) oraz
organizowania partii politycznych. Więcej na ten temat zob. M. Duschinsky-Pinto, Pieniądze a polityka w reżimie demokratycznym, [w:] Kulisy finansowania polityki, red. M. Walecki, Warszawa 2002,
s. 91.

236

Bartosz Czepil

KORUPCJA A FINANSOWANIE KAMPANII WYBORCZEJ.
KOSZTY DEMOKRACJI W AMERYCE
Kwestia pozyskiwania funduszy wyborczych należy do żywotnych problemów
każdego polityka w USA. Część jego aktywności politycznej całkowicie koncentruje
się na pozyskiwaniu funduszy od osób prywatnych i grup interesu14. Politycy, jeśli
nie dysponują własnym majątkiem, praktycznie są uzależnieni od zewnętrznych
źródeł finansowych15.
W USA istnieją trzy rodzaje źródeł finansowania polityki16:
1) sponsorzy indywidualni, którzy dostarczają największą ilość pieniądza
politycznego (w latach osiemdziesiątych XX wieku było to około 2/3 budżetu
kandydata),
2) political action committees (PAC), czyli komitety akcji politycznej,
3) partie polityczne (stanowią marginalne źródło finansów wyborczych).
Związek na linii sponsor–polityk jest do dziś najbardziej krytykowanym wymiarem amerykańskiej kampanii wyborczej17. Za badaczem zagadnienia pieniędzy
w polityce – Michaelem Pinto-Duschinskym, możemy powiedzieć, że „pieniądze
polityczne prowadzą do korupcji polityków, gdyż po swoim zwycięstwie muszą oni
spłacić dług tym, którzy sponsorowali ich kampanię”18. Przykładem może być
kampania Richarda Nixona, podczas której około miliona siedemiuset tysięcy
dolarów wpłynęło od ludzi, którzy po zwycięstwie Nixona objęli placówki dyplo14

Były gubernator stanu Floryda, Reubin Askew, ubiegając się w 1988 r. o mandat w Senacie
stwierdził: „Coś jest naprawdę nie tak z naszym systemem, skoro wielu ubiegających się o mandaty
senatorskie musi poświęcać aż 75% swojego czasu na zbieranie funduszy”, cytat za: R. Davidson,
W. Oleszek, Kongres i kongresmani, Warszawa 1994, s. 79.
15
W 1974 roku wprowadzono finansowanie wyborów prezydenckich ze środków publicznych,
co ograniczyło rolę zewnętrznego finansowania, ale tylko w stosunku do urzędu prezydenckiego.
Z funduszu publicznego mogą korzystać ci kandydaci, którym uda się samodzielnie zebrać 100 tysięcy
dolarów w przynajmniej dwudziestu stanach. Natomiast kandydaci do Kongresu są wciąż uzależnieni
od sponsorów, A. Ławniczak, Finansowanie partii politycznych, Warszawa 2001, s. 53.
16
Ł. Wordliczek, Finansowanie wyborów w USA: (Jeszcze) Wybór osobowości i programu czy (już)
dyktat sponsorów?, „Politeja” 2005, nr 2, s. 64.
17
„Często podkreśla się, że skoro pieniądze odgrywają zasadniczą rolę w trakcie kampanii wyborczych, to niekiedy odgrywają one rolę również w trakcie późniejszych głosowań parlamentarnych
( kupowanie ustaw). Problemem nierozwiązanym do dzisiaj jest to, czy takie powiązania należy
traktować raczej jako wyjątek czy też jako regułę. Niektórzy z amerykańskich badaczy podsumowują
działalność PACs lakonicznie, a zarazem wymownie: jeżeli uznać, że komitety korumpują demokrację, to przynajmniej czynią to jawnie”. Ibidem, s. 66.
18
M. Duschinsky-Pinto, Pieniądze a polityka…, s. 92.
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matyczne19. Sponsorzy otrzymują rekompensatę nie tylko w formie prestiżowych
stanowisk publicznych. Ważniejszym celem jest uzyskiwanie sprzyjających rozwiązań legislacyjnych i decyzji administracyjnych20.
Wpływ sponsorów na procesy legislacyjne i decyzje rządowe jest integralnie
związany z rolą grup interesu21 i lobbingu jako instrumentu wykorzystywanego
przez te grupy do zabezpieczenia swoich interesów22. Choć współczesnych standardów lobbingu nie można porównywać do tych z przełomu XIX i XX w.23, nadal
prowadzi on do podważenia norm prawnych i demokratycznych. Korupcyjna
19

T. Lis, Jak to się robi w Ameryce, Warszawa 2000, s. 195–197. W opinii dziennikarza Tomasza
Lisa taka nieformalna wymiana jest w amerykańskiej polityce oczywista: „Cynicy mówią, że nie ma
sensu pytanie o to, czy prezydent powinien się odwdzięczyć ludziom, którzy wyścielili mu dolarami
drogę do Waszyngtonu. Pytać należy, według nich, jedynie o formę okazania wdzięczności. Czasem
jest to stanowisko ambasadora, czasem koncesja, ulga podatkowa, pomoc w interesach z zagranicznym partnerem, korzystna regulacja prawna lub ochrona interesów, a niekiedy bezczynność”.
20
Jeden z biznesmenów, który wpłacił 150 tysięcy dolarów na rzecz kampanii wyborczej kandydata na urząd gubernatora Florydy, zeznając przed Komisją Kefauvera (senacka komisja śledcza
powołana w roku 1950, której celem było dochodzenie przeciwko zorganizowanej przestępczości
w USA i jej wpływowi na politykę i związki zawodowe), wyraził to dobitnie: „[…] byłem zainteresowany w rozwoju przemysłu przetwórczego owoców cytrusowych i w uzyskaniu ustawodawstwa, które
by temu sprzyjało”. Cytat za: S. Ehrlich, Władza i interesy. Studium struktury politycznej kapitalizmu,
Warszawa 1967, s. 201.
21
Więcej na temat roli grup interesu w amerykańskim systemie politycznym zob. K. Oświecimski, Miejsce grup interesu w amerykańskim krajobrazie politycznym i nauce, „Politeja” 2005, nr 2 (4);
L. Porębski, Amerykańska nauka o polityce. W poszukiwaniu modelu demokracji, [w:] Demokracja.
Teoria. Idee. Instytucje, red. T. Biernat, A. Siwik, Toruń 2001.
22
Relacje na linii ośrodek władzy–grupa interesu na poziomie operacyjnym przybierają formę
kontaktów między lobbystami a członkami Kongresu, personelem administracji prezydenckiej lub
aktywistami partyjnymi. Jest to system wzajemnych wpływów i wymiany. Według Marii Jarosz lobbing
jest „normalną i korzystną metodą wpływania na decyzje rządu i parlamentu, pod warunkiem że jest
to lobbing ucywilizowany, działający zgodnie z obowiązującym prawem: legalny i w miarę przejrzysty”. Natomiast Artur Ławniczak nazywa lobbing w USA akceptowanym przez opinię publiczną
korumpowaniem kongresmanów przez przedstawicieli kręgów przemysłowo – handlowych w celu
uchwalenia korzystnych aktów prawnych, zob. M. Jarosz, Władza, przywileje, korupcja, Warszawa
2004 s, 240; A. Ławniczak, op.cit., s. 85.
23
Taktyka grup interesów uległa głębokim przeobrażeniom w ciągu ostatnich dwustu lat. Ogólnie
rzecz biorąc zmiana polegała na przejściu od jawnego korumpowania urzędników państwowych do
unormowanych prawem i poddanych kontroli technik wpływu. Stanisław Ehrlich pisze o korupcji
w drugiej połowie XIX w. w kontekście budowy kolei żelaznych: „Tak zwana era kolejowa to nie tylko
masowa, jawna korupcja, jaką stosowały kompanie kolejowe (w razie potrzeby kupowały całe legislatywy), lecz również terror […] Słynne było w swoim czasie licytowanie się w przekupywaniu legislatywy stanu New York przez dwa rody Vanderbiltów i Gouldów. Rywalizacja ta zakończyła się
pewnego dnia w ten sposób, że na Kapitolu w Albany [stolica stanu New York – B.C.] pojawił się
Gould z walizką wypchaną banknotami na sumę 500 000 dolarów”. S. Ehrlich, op.cit., s. 393–394.
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wymiana na linii polityk–lobbysta może przybierać różne formy. Oddziaływanie
na wpływowych polityków może polegać na przekazywaniu środków finansowych,
ale może przybrać również formę niepieniężnych korzyści. Jedną z typowych
technik były obiady w luksusowych restauracjach lub wystawne przyjęcia, na które
zaprasza się ważniejsze persony polityczne. Popularną metodą przekazywania
środków finansowych politykom było zapraszanie ich do wygłoszenia wykładu na
forum danej grupy interesu, co pozwalało na ich gratyfikację finansową24. System
ten działa również w odwrotnym kierunku i służy do pozyskiwania funduszy
wyborczych. W 1987 r. demokrata z Teksasu Lloyd Bentsen został przewodniczącym senackiej komisji budżetowej. Mając tak wpływową pozycję, zaproponował
około dwustu lobbystom i członkom PAC wspólne śniadania organizowane co
miesiąc. Jak pisze Tomasz Lis, „cenę za jajecznicę, grzanki i towarzystwo przewodniczącego ustalono na 10 tysięcy dolarów”25.
Aktywność grup interesu i korzystających z ich wsparcia polityków prowadzi
do nadmiernej koncentracji władzy politycznej i ekonomicznej, co osłabia demokratyczną kontrolę procesów decyzyjnych. Przejawem takiej koncentracji jest
istnienie tzw. żelaznych trójkątów, czyli trwałych interesownych związków między
komisjami kongresu, agencjami rządowymi i grupami interesu26. Żelazne trójkąty
są nieformalnymi strukturami, które w praktyce monopolizują władzę, wypierając
zasadę jej trójpodziału na rzecz kooperatywnej jedności27. Przykładowo agencje
federalne mogą kierować środki finansowe do stanu, z którego wywodzi się przewodniczący komisji kongresowej, nadzorującej daną agencję. Rozproszenie władzy
ekonomicznej i politycznej zastępowane jest kumulacją tych władz, czyli w praktyce
24

Do połowy lat siedemdziesiątych mogły to być sumy nieograniczone, potem do 2000 dolarów
za wystąpienie, a obecnie wprowadzono całkowity zakaz pobierania honorariów za takie wystąpienia,
K. Oświecimski, Lobbing w Stanach Zjednoczonych, „Politeja” 2007, nr 1(7), s. 412.
25
Ponieważ pojawiło się wielu chętnych wywołało to skandal i Lloyd Bentsen musiał zwrócić
pieniądze. Pięć lat później z nominacji Clintona został sekretarzem skarbu, T. Lis, op.cit., s. 199.
26
W Kongresie pod koniec lat osiemdziesiątych (XX w.) istniało około 120 nieformalnych grup
legislacyjnych. Większość z nich utrzymuje powiązania z grupami zewnętrznymi. Przykładowo Klub
Stali ma powiązania z przemysłem stalowym, a Klub Tekstylny z producentami tekstyliów. Po 1981
roku, gdy wprowadzono przepis zakazujący grupom legislacyjnym przyjmować fundusze ze źródeł
zewnętrznych, niektóre nieformalne grupy powołały prywatne instytuty i fundacje. Pozwoliło to
uniknąć im opodatkowania i przyjmować pieniądze od grup zewnętrznych, R. Davidson, W. Oleszek,
op.cit., s. 350.
27
Według Ryszarda Herbuta ich „siła polityczna jest tak znaczna, iż mogą storpedować wszelkie
inicjatywy ciał pochodzących z wyborów powszechnych (Kongresu czy prezydenta)”, R. Herbut,
Interes polityczny jako kategoria politologiczna, [w:] Studia z teorii polityki, t. I, red. A. Jabłoński,
L. Sobkowiak, Wrocław 1999, s. 65.
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następuje wysoka koncentracja władzy ekonomicznej (lobby) i politycznej (komisje i agendy). Konsekwencją takiego układu sił jest blokada grup interesów, polegająca na ograniczeniu dostępu do procesów decyzyjnych grupom niezainstalowanym w żelaznych trójkątach oraz ogólne odejście od realizacji interesów
wyborców na rzecz interesów oligarchii polityczno-ekonomicznej. Myśl tę rozwija
Andrew McFarland: „[…] te specyficzne grupy interesów ekonomicznych zaczynają
hamować rozwój gospodarczy, wpływając na rząd, by sponsorował pożyczki lub
dotacje, ustalał zawyżone ceny, podtrzymywał rynki oligopolistyczne, stawiał
bariery eliminujące nową konkurencję zarówno krajową, jak i zagraniczną lub
ograniczał ilość produktów. Z czasem wzrastający wpływ lobbingu ze strony grup
interesów prowadzi do zniszczenia rynków i konkurencji i zahamowania wzrostu
ekonomicznego”28.
Powyższe wywody mają na celu zobrazowanie faktu, że konstytucyjna dekoncentracja władzy w USA nie powinna zaciemniać istnienia nieformalnych struktur,
które są instytucjami monopolizującymi władzę na wielu arenach decyzyjnych29.
Są to obszary bardzo często nieprzejrzyste, w których rolę grają interesy tzw. big
businessu i wielkiej polityki, w związku z tym obszary korupcjogenne. Można
również zadać pytanie, czy istnienie tego typu powiązań nie jest pewną formą
zinstytucjonalizowanej korupcji, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że korupcja nie
musi polegać na łamaniu praw, ale na pogwałceniu określonych standardów
aksjologiczno-normatywnych. W tym sensie korupcja władzy polega na niszczeniu
zasad demokracji przez wykluczenie z partycypacji politycznej30. Otwartość, jako
cecha amerykańskiej kultury politycznej, może być również wadą. Paradoksalnie
pierwotne, uzasadnione konstytucyjnie otwarcie ośrodka decyzyjnego na grupy
28

A.S. McFarland, Grupy interesów i proces kształtowania polityki: `xródła przeciwwagi sił
w Ameryce, [w:] Władza i społeczeństwo, red. J. Szczupaczyński, Warszawa 1995, s. 189.
29
Chciałbym jednak zaznaczyć, że nie wszystkie obszary, do których odnoszą się decyzje polityczno-administracyjne, są zdominowane przez oligarchiczne interesy. Są argumenty empiryczne
świadczące o wpływie wielu innych środowisk społecznych na procesy polityczne. Przykładem może
być wpływ na politykę społeczną obrońców środowiska naturalnego, zob. ibidem, s. 191.
30
Taką koncepcję korupcji przedstawia amerykański politolog z Uniwersytetu British Columbia
– Mark Warren. Autor twierdzi, że koncepcja korupcji rozumiana w kategoriach nadużycia publicznego stanowiska dla prywatnych korzyści, nie jest wystarczająco wrażliwa na różne rodzaje korupcji,
które szkodzą demokratycznym procedurom i instytucjom, choć niekoniecznie muszą być niezgodne
z prawem. Wobec tego proponuje rozumienie korupcji jako wykluczenie obywateli ze współuczestnictwa w podejmowaniu decyzji, które mają wpływ na ich życie, co do których obywatele mają prawo
współdecydować. Dane zjawisko jest więc korupcją, ponieważ działa wbrew demokratycznym
normom, zob. M.E. Warren, Political corruption as duplicitious exlusion, „Political Science & Politics”,
October 2006, nr 4, s. 803–807.
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interesu31, zapewniające inkluzję polityczną różnym środowiskom społecznym,
może doprowadzić do ukonstytuowania się wokół tego ośrodka oligarchicznej
struktury, która zamyka dostęp innym grupom, działając na niekorzyść obywateli32.
Analizując korupcyjny przepływ pieniądza politycznego, należy poświęcić
uwagę wielokrotnie przywoływanym już komitetom akcji politycznej (PAC). Ich
szczególny rozwój nastąpił w wyniku reformy finansów wyborczych w latach siedemdziesiątych33, kiedy uznano prawo korporacji i związków zawodowych do
wspierania organizacji zajmujących się finansowym wsparciem określonych kandydatów. Pierwotnie komitety akcji politycznej miały gromadzić drobne składki
wyborców, z których miała powstać stosunkowo duża pula pieniędzy. Wkrótce
jednak stały się instrumentami za pośrednictwem których korporacyjne i związkowe pieniądze trafiały (i wciąż trafiają) na konta kandydatów w wyborach. Od
roku 1974 do 1988 liczba tych komitetów wzrosła z 608 do 4200, a ich udział
w kosztach kampanii wyborczej w latach osiemdziesiątych wynosił 1/334. Należy
zaznaczyć, że większość PACw dokonuje wpłat na rzecz kandydatów ubiegających
się o reelekcję, czyli tych, którzy aktualnie sprawują władzę i zasiadają w komisjach
31
Według zwolenników lobbingu jest to metoda umożliwiająca realizację jednego z zapisów
pierwszej poprawki do konstytucji amerykańskiej, który mówi: „Kongresowi nie wolno stanowić
żadnych praw, które […] ograniczałyby możność przedkładania rządowi petycji o zapobieżenie lub
usunięcie przyczyn niezadowolenia obywateli”. Oddziaływanie na rząd przez grupy interesu traktowane jest więc jako realizacja koncepcji obywatelskiego współuczestnictwa w procesie rządzenia
i ochrona interesów tychże obywateli, K. Jasiecki, M. Molęda-Zdziech, U. Kurczewska, Lobbing.
Sztuka skutecznego wywierania wpływu, Kraków 2006, s. 55.
32
Na przykład w stanie Montana spółki miedziowe (szczególnie Anaconda) przez długi czas
blokowały decyzje niezgodne z ich interesem. Kontrolowały wszystkie ważniejsze gazety stanowe
i uzależniały poparcie finansowe lokalnych polityków od korzystnego, mało restrykcyjnego, ustawodawstwa w zakresie ochrony środowiska. Wskutek tego podczas wydobycia surowców wielu robotników miało kontakt z toksycznym pyłem azbestowym, co prowadziło do śmiertelnej choroby płuc,
zob. T. Nace, Gangi Ameryki. Współczesne korporacje a demokracja, Warszawa 2004, s. 253–255.
33
W 1971 uchwalono Ustawę o kampanii wyborczej, która zaostrzyła kwestię sprawozdawczości
finansów wyborczych, co unaoczniło zakres lekceważenia dotychczasowych przepisów prawnych.
W wyniku wprowadzenia nowych standardów sprawozdawczości wielkość wydatków poniesionych
przez kandydatów do Kongresu podskoczyła z 8,5 miliona dolarów (1968 r.) do 88,9 miliona dolarów
(1972 r.). Afera Watergate, podczas której ujawniono również korupcję w otoczeniu Nixona, skłoniła
Kongres do wprowadzenia w 1974 r. poprawek do ustawy z 1971 r. Powołano Federalną Komisję
Wyborczą, która przyznaje publiczne pieniądze na kampanię prezydencką. Zalegalizowano komitety
akcji politycznej, wprowadzono limity wpłat od sponsorów indywidualnych (do tysiąca dolarów)
i komitetów akcji politycznej (do pięciu tysięcy dolarów) oraz ograniczono wydatki kandydatów, zob.
Federal Election Campaign Laws: A short history, Federal Election Commission, August 2005, www.
fec.gov/info/appfour.htm, odczyt z dn. 27.05.2008.
34
R. Davidson, W. Oleszek, op.cit., s. 89.
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Celem pieniądza politycznego nie jest zwycięstwo kandydata, ale raczej wpływanie
na to, co będzie on robił, gdy już zasiądzie w odpowiedniej komisji, i gdy przyjdzie
mu głosować.
Ponieważ od 1974 r. istnieją limity wpłat, pozwalające PAC wpłacić nie więcej
niż 5 tysięcy dolarów na konto kandydata, większość pieniędzy politycznych to tzw.
soft money (miękkie pieniądze). Miękkie pieniądze nie są przeznaczane bezpośrednio na koszty kampanii wyborczej, ale na tzw. budowanie struktur partii, czyli
działalność pozornie niezwiązaną z kampanią kandydata. W praktyce mają one
ogromne znaczenie dla kandydatów. Pokrywają płace aktywistów partyjnych,
koszty rejestracji kandydatów, a przede wszystkim służą do finansowania tzw.
reklam tematycznych (issue adds). Chociaż kandydat nie ma prawa w nich występować, przekaz reklamy jest wyraźnie powiązany z jego osobą i kwestiami poruszanymi w jego platformie wyborczej. Przykładowo w roku 1980 miękkie pieniądze
(9,5 miliona dolarów) posłużyły do ogólnokrajowej kampanii republikanów
zorientowanej na podkreślanie niepowodzeń demokratów. W reklamie pojawił się
aktor przypominający wyglądem demokratę i przewodniczącego Izby Tipa O’Neilla. W 1988 r. podczas kampanii prezydenckiej soft money podniosły wydatki do
poziomu dwukrotnie przewyższającego legalną ilość pieniędzy, którą można było
wydać35.
Reformy lat siedemdziesiątych, których celem było osłabienie wpływu tzw.
tłustych kotów (fat cats)36 na wynik kampanii wyborczej, zostały zakwestionowane
już w roku 1976 przez Sąd Najwyższy (w ramach procesu Buckley v. Valeo) jako
niekonstytucyjne. W uzasadnieniu wyroku Sąd stwierdził, że limity wydatków są
ograniczeniem wolności słowa. Możliwość wpłat finansowych zdefiniowano jako
gwarancję realizacji zasady wolności słowa. Wyrok ten w praktyce dał podstawy
do stopniowego podwyższania limitów wpłat i wydatków, wzmacniając rolę pieniędzy politycznych37.

35

Ibidem, s. 88.
Tak mówi się w USA na majętnych ludzi zaangażowanych w działalność polityczną, finansujących kampanie wyborcze w zamian za różnego rodzaju korzyści. Tłuste koty kojarzą się z naruszaniem prawa lub obchodzeniem jego przepisów. Wykorzystują swój majątek i nieformalne więzi
do uzyskiwania korzyści publicznych, M. Berezowski, Ameryka. Nowy Leksykon, Wrocław 1998,
s. 239.
37
S. Wilkos, Finansowanie partii politycznych przez duże korporacje, [w:] Finansowanie polityki…,
op.cit., s. 74.
36
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ZSRR. UPRZYWILEJOWANI PATRONI I ICH KLIENCI

W przypadku Związku Radzieckiego wyodrębniłem dwa wzajemnie uzupełniające i wzmacniające się wzory praktyk korupcyjnych. Są to tzw. korupcja zalegalizowana oraz układ patronklient. Wzory te nachodzą na siebie w praktyce polityczno-społecznej. Swoistym wspólnym mianownikiem, łączącym te wzory, jest
scentralizowana oraz zbiurokratyzowana struktura polityczna i ekonomiczna,
zmonopolizowana przez jedną partię. Monopol władzy partii bolszewickiej, na
poziomie operacyjnym przybierający formę biurokratycznej nomenklatury, był
podstawą instytucjonalizacji licznych przywilejów wśród funkcjonariuszy partyjnych. Jacek Tarkowski określa to zjawisko zalegalizowaną korupcją38, natomiast
Józef Smaga pisze o tzw. korupcji grupowej39. Uprzywilejowana pozycja, związana
z zajmowaniem strategicznego miejsca w hierarchii aparatu władzy, generowała
system nieformalnych powiązań między patronem a siecią jego klientów. Formalnie rzecz biorąc: nomenklatura to wykaz stanowisk kierowniczych w państwie
pozostających w kompetencji decyzyjnej organów partii, natomiast potocznie
określa się tak warstwę kierowniczą ZSRR i państw satelickich40.
Nomenklatura jest wewnętrznie zhierarchizowana, poczynając od oligarchii
kremlowskiej, przez kadry republik związkowych po kierownictwo regionalne
i lokalne. Wyewoluowała z zawodowych rewolucjonistów, reprezentujących tzw.
awangardę klasy robotniczej, która z czasem przekształciła się we wciąż rozrastający aparat partyjny, kontrolujący poszczególne wymiary administracji. Niekontrolowana oddolnie władza aparatu partyjnego jest podstawą jego licznych przywilejów. To dobra ilustracja maksymy lorda Actona, według którego władza
korumpuje, a władza absolutna korumpuje absolutnie. System monopartyjny staje
się systemem nieegalitarnej redystrybucji zasobów, wbrew marksistows kim
dogmatom, stając się systemem jawnej nierówności. Przy czym od miejsca w hie38

J. Tarkowski, Socjologia świata polityki. Władza…, op.cit., s. 238.
J. Smaga, Korupcja w pierwszym państwie robotników i chłopów (1917–1995), [posłowie do:]
A. Chwalba, Imperium korupcji w Rosji i w Królestwie Polskim w latach 1861–1917, Kraków 2006,
s. 312.
40
Stanisław Ehrlich definiuje ją w sposób następujący: „Nomenklaturę traktuję jako monopolistyczny ośrodek i sieć decyzyjną partii komunistycznej w państwie. Powstał on w sposób samozwańczy, wbrew własnej konstytucji i wbrew własnemu statutowi partii […] istotny charakter nomenklatury musiał być kamuflowany. Konspirowane musiały być nadużycia i korupcje i coraz częściej
zbrodnie. Każdy bowiem system polityczny pozbawiony mechanizmów kontroli społecznej ma
charakter kryminogenny”, S. Ehrlich, Norma, grupa, organizacja, Warszawa 1998, s. 152.
39
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rarchii partyjnej uzależniony jest tzw. porządek dziobania41. Porządek ten instytucjonalizuje się w system zalegalizowanych przywilejów, w których partycypują
ludzie partii. Leszek Kołakowski dokonuje charakterystyki tej warstwy: „Sowiecka
klasa wyzyskiwaczy jest nową formacją społeczną, która przypomina pod pewnymi
względami biurokrację orientalnych systemów despotycznych, pod innymi – klasę
lordów feudalnych, pod innym jeszcze kolonizatorów kapitalistycznych w krajach
zacofanych. Pozycja tej klasy określona jest przez całkowitą, nieznaną przedtem
w Europie, koncentrację władzy ekonomicznej, politycznej i militarnej oraz przez
konieczność ideologicznej legitymizacji swojego panowania. Przywileje konsumpcyjne tej klasy są tylko konsekwencją jej pozycji społecznej”42. Jedną z klasycznych
prac na temat nomenklatury jako warstwy uprzywilejowanej jest książka Michaiła
Woslenskiego Nomenklatura. Uprzywilejowani w ZSRR43. Autor oszacował liczebność nomenklatury w 1970 r. na 3 miliony (wliczając rodziny), czyli 1,5% populacji w 260 milionowym ZSRR. Nie należy mylić członków nomenklatury z członkostwem partyjnym. Liczebność partii jest znacznie większa i według autora
w latach siedemdziesiątych wynosiła 17 milionów (9% populacji). Przynależność
partyjna jest jednak warunkiem uzyskania kierowniczych stanowisk w administracji. Ich zajmowanie jest podstawą przynależności do nomenklatury44.
W opinii Michaiła Woslenskiego system nomenklatury został stworzony przez
Stalina, który wykorzystywał go do wzmacniania kontroli nad społeczeństwem.
To Stalin wprowadził tzw. kopertówki. Funkcjonariusz, który był wpisany na
41

Hierarchia dziobania jest to tendencja występująca w większości grup społecznych, polegająca
na uzależnieniu kolejności partycypacji w puli dostępnych zasobów od pozycji w hierarchii społecznej. Jednostki zajmujące najwyższe szczeble mają pierwszeństwo dostępu, biorą więc to, co najlepsze.
Według Romana Bäckera: „To samo odnosi się do warstw rządzących i konkurencji pomiędzy zorganizowanymi w ramach poszczególnych instytucji oraz siatek nieformalnych powiązań grup osób.
Walka o dostęp do dóbr rzadkich (a więc m. in. o zakres udziału we władzy), o dominację lub powiększenie znaczenia jest trwałym elementem egzystencji każdej, w tym i totalitarno-ideokratycznej,
warstwy rządzącej”, R. Bäcker, Grupy interesów w systemach totalitarnych, [w:] Grupy interesu. Teoria
i działanie, red. Z. Machelski, L. Rubisz, Toruń 2003, s. 93–94.
42
L. Kołakowski, Główne nurty marksizmu, Londyn 1988, s. 922.
43
M. Woslenski, Nomenklatura. Uprzywilejowani w ZSRR, Warszawa 1983.
44
Według Michaiła Woslenskiego „wielomilionowe masy partyjne zaczynają odgrywać coraz
bardziej służebną rolę w stosunku do nomenklatury”. Autor w swoich obliczeniach do nomenklatury
zaklasyfikował następujące kategorie: kierownictwo partii i państwa na poziomie administracji
centralnej, republik federacyjnych i autonomicznych, obwodów, okręgów i dużych miast (powyżej
0,5 miliona mieszkańców), kierownictwo partii i państwa na poziomie administracji rejonowej i miast
poniżej 0,5 miliona mieszkańców, kierowników przedsiębiorstw przemysłowych i rolniczych (dyrektorów kołchozów i sowchozów), kadry kierownicze instytucji naukowych szkolnictwa wyższego
i średniego, zob. ibidem, s. 53–55.
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odpowiednią listę, oprócz normalnej pensji dostawał kopertę z banknotami. Było
to otoczone ścisłą tajemnicą. Stalin używał przekupstwa do lojalizacji swoich
protegowanych45.
Wraz z wymianą pokoleniową nastąpiła zmiana percepcji partii, która coraz
częściej stawała się trampoliną do kariery. System przywilejów rozszerzał się na
kolejne kategorie społeczne46. Najbardziej uprzywilejowane były następujące grupy:
kierownictwo KPZR (politbiuro, sekretariat, Komitet Centralny, w skład którego
wchodzili sekretarze terenowi i dyrektorzy najważniejszych przedsiębiorstw), elita
wojskowa, KGB, członkowie Akademii Nauk, biurokracja kierownicza związków
twórczych, bohaterowie pracy socjalistycznej, laureaci Nagrody Leninowskiej,
wybitni sportowcy i artyści47. Grupy te miały dostęp do różnego rodzaju dóbr
niedostępnych zwykłym obywatelom. Był to system zamkniętego lecznictwa
(słynna klinika „kremlówka”), prawo do większych i lepiej wyposażonych mieszkań, specjalne sklepy z rzadko spotykanymi towarami, kupowanymi za bezcen,
korzystanie z kurortów nad Morzem Czarnym, dacze na terenach podmiejskich,
luksusowe stołówki. Korzystano również z towarów „zachodnich”: filmów, płyt,
kaset magnetofonowych, video, dżinsów, rajstop. W gospodarce chronicznego
niedoboru był to prawdziwy luksus.
W latach 60. i 70. ukształtowało się coś, co można nazwać „biurokratycznym
rynkiem”48. Urzędnicy poszczególnych hierarchii wyodrębnionych funkcjonalnie
45

Simone Montefiore w swojej książce na temat stosunków panujących na „dworze czerwonego
cara” twierdzi, że Stalin osobiście przydzielał samochody i najnowszy sprzęt. Siergiej Kirow, szef partii
w Leningradzie, miał mieszkanie pełne nowoczesnego sprzętu: wielką amerykańską lodówkę – General Electric – jedną z dziesięciu sprowadzonych do ZSRR, gramofon i radio lampowe. Notable
partyjni dostawali też pierwsze telewizory, jakie pojawiały się w ZSRR, S. Montefiore, Stalin. Dwór
czerwonego cara, Warszawa 2004, s. 50.
46
Umocnienie systemu przywilejów nastąpiło szczególnie po śmierci Stalina. Dyktator dał nomenklaturze przywileje i władzę, lecz pozbawił ją bezpieczeństwa, uświadamiając, że w każdej chwili
można stać się ofiarą czystek. W czasach Chruszczowa tego typu niebezpieczeństwo ustało, a „za
Breżniewa” powstały wręcz idealne warunki dla bezkarności, które spowodowały, że reżim ten został
nazwany kleptokracją, czyli władzą złodziei. Breżniew w jednej z rozmów z osobą, która pisała dla
niego przemówienia, a która wspomniała mu o ciężkim życiu prostych, mało zarabiających obywateli,
miał powiedzieć: „Pan nie zna życia. Nikt nie żyje z pensji. Pamiętam, że w młodości, gdy uczyłem
się w technikum, dorabialiśmy, rozładowując wagony. I co robiliśmy? Trzy worki lub skrzynki rozładowane – jedna dla siebie. I w ten sposób żyje cały kraj”. Cytat za: Rosja. XX wiek. Od utopii komunistycznej do rzeczywistości globalistycznej, red. J. Zołotowski, Kraków 2004, s. 128.
47
J. Smaga, Korupcja…, s. 314.
48
„W odróżnieniu od zwykłego rynku towarowo-pieniężnego na rynku biurokratycznym organy
władzy oraz zwykli ludzie handlują przede wszystkim samą władzą, posłuszeństwem wobec niej,
karierą, przywilejami i ulgami, a także pozycją społeczną. Charakterystyczną cechą tego rynku było
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(przemysł, rolnictwo, aparat bezpieczeństwa) i terytorialnie handlowali swoimi
uprawnieniami, „sprzedając” decyzje o pozaplanowym przydziale surowców, plany
produkcji, przyznanie mieszkania. Decyzja urzędnika stała się przedmiotem targu.
Można było kupić odstąpienie od wymierzenia sankcji. Sprywatyzowanie władzy
przez nomenklaturę powoli osłabiało strukturę państwa, pozbawiając ją możliwości egzekwowania własnych decyzji – warunku władzy politycznej49.
W łonie sformalizowanego systemu biurokracji państwowej ukształtował się
nieformalny system zależności personalnych i grupowych o charakterze patronacko-klientelistycznym50. W opinii Thomasa Rigby’ego szczególna rola układu
patron–klient w polityce sowieckiej51 wynika z następujących czynników52:
1. Stosunkowa słabość zasady starszeństwa i innych formalnych kryteriów
awansu.
2. Brak innych niż partyjne ścieżek na szczyt hierarchii.
3. Orientacja na wykonywanie zadań nakładanych przez wyższe szczeble, co
w warunkach licznych barier strukturalnych (problemy z wykonaniem planu
ze względu na brak surowców) i etycznych (np. kiedy trzeba kogoś zabić lub
zastraszyć) wymaga angażowania się w liczne „podejrzane operacje”. W kon-

wykorzystanie znajomości w aparacie, stanowisk w hierarchii nomenklaturowej, specjalnie spreparowanej informacji, sprawozdawczości na pokaz”, W. Marcinek, Rozgrabione imperium. Upadek
Związku Sowieckiego i powstanie Federacji Rosyjskiej, Kraków 2001, s. 85.
49
Instytucje odpowiedzialne za egzekwowanie prawa same działały bezprawnie. W 1988 r.
„Komsomolskaja Prawda” podała, że w latach 1985–1987 nie mniej niż 40 tysięcy funkcjonariuszy
policji zostało zwolnionych ze służby za współudział w aferach łapówkarskich i sporządzanie fałszywych oskarżeń, Z. Brzeziński, Wielkie bankructwo. Narodziny i śmierć komunizmu w XX wieku, Paryż
1990, s. 80.
50
W ramach tego systemu przepływały kontrolowane przez nomenklaturę zasoby sprzedawane
na biurokratycznym rynku. Bywało, że łapówki gromadzone na najniższych szczeblach aparatu
państwa były przekazywane na coraz wyższe szczeble danego pionu administracyjnego, docierając
na sam szczyt do ministrów. Taki system ukształtował się w uzbekistańskiej milicji, gdzie łapówki
przekazywano od najniższych szczebli po same szczyty ministerstwa spraw wewnętrznych, na którego
czele stał Chajdar Jachjajew. Ten z kolei część łupów przekazywał do Moskwy, W. Biełych, D. Lichanow, Oblicza radzieckiej mafii, Warszawa 1990, s. 137–152.
51
Chciałbym podkreślić, że relacje patronklient nie są tylko i wyłącznie specyfiką biurokracji
komunistycznych. Występują również w państwach demokratycznych, czego przykładem mogą być
demokracje południowej Europy (Włochy, Hiszpania, Grecja). Według Jacka Tarkowskiego rozwój
relacji patron-klient jest uwarunkowany niedoborem dóbr. Tarkowski stawia tezę, według której im
„większa skala niedoboru i/lub większe nierówności w dostępie do ważnych dóbr, tym większe są
szanse na rozwój stosunków patron – klient”. J. Tarkowski, Socjologia świata polityki. Patroni i klienci,
Tom 2, Warszawa 1994, s. 80.
52
T.H. Rigby, op.cit., s. 269.
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sekwencji nacisk położony jest na wykonanie zadania, a nie na przestrzeganie
formalnych ról i oficjalnych kanałów komunikacji.
Relacje patron–klient w ZSRR funkcjonowały na dwóch poziomach. Pierwszy
poziom związany jest z systemem zależności między jednostkami należącymi do
aparatu państwa. Aparatczycy z wyższego szczebla pełnili funkcję patronów wobec
osób z niższych pięter hierarchii, ci z kolei mieli też swoich protegowanych na najniższych szczeblach aparatu państwowego. Możemy mówić w tym przypadku
o relacji patron–klient wewnątrz nomenklatury partyjnej53. Drugi poziom to
zależność na linii władza–społeczeństwo, w formie bardziej konkretnej wyrażająca
się w relacji urzędnik państwowy–obywatel zainteresowany załatwieniem pewnej
sprawy. Ten drugi typ relacji jest wynikiem możliwości decyzyjnych nomenklatury
w zakresie przyznawania różnego rodzaju zasobów (rynek biurokratyczny), przy
czym kategorię zasobów należy traktować dość szeroko, niekoniecznie w sensie
materialnym.
Płaszczyzna relacji urzędnik–obywatel pozwala podjąć zagadnienie korupcji
społecznej i jej etycznego statusu. Według Jacka Tarkowskiego układ patronacki
może być funkcjonalny wobec systemu organizacji społecznej, szczególnie
w warunkach chronicznego deficytu dóbr i skostniałej, zcentralizowanej biurokracji. W takim systemie układy patronackie pełnią funkcję alternatywnych kanałów
komunikacji, ułatwiając dojście do ośrodków decyzyjnych i dając możliwość
artykulacji interesów poszczególnych grup i jednostek54. Pozyskanie wpływowego
patrona gwarantowało partycypację jego klientów w redystrybucji deficytowych
dóbr55. Przy czym w tego typu gospodarce następuje jej naturalizacja, polegająca
na wymianie barterowej. Pieniądz nie jest środkiem płatniczym, ponieważ na
skutek inflacji pozbawiony jest wartości56.
53

Kariera typowego polityka radzieckiego polegała na awansie dzięki posiadaniu wpływowych
patronów, gdzie kluczowym kryterium w obsadzaniu wyższych stanowisk nie jest poziom kwalifikacji,
ale zaufanie ze strony patrona i lojalność protegowanego. Zaufanie i lojalność mogą mieć podstawy
w więzi rodzinnej, klanowej lub w pochodzeniu z tego samego regionu imperium (tzw. zjemljaczestwo,
czyli faworyzowanie osób pochodzących z tego samego regionu). Dlatego też „kiedy jeden przywódca
upadł, wszyscy jego protegowani spadli razem z nim niczym alpiniści związani jedną liną”, S. Montefiore, op.cit., s. 51.
54
J. Tarkowski, Socjologia świata polityki. Patroni…, op.cit., s. 83–91.
55
Kołchozy jednej z wielu radzieckich wiosek – Kalinowki – otrzymywały wysokie dotacje od
państwa. Mieszkańcy nazywali je „gwiaździstą rentą” otrzymywaną od Nikity Chruszczowa, który
w ten sposób dbał o swą rodzinną wieś, zob. R.A. Miedwiediew, Chruszczow. Biografia polityczna,
Warszawa 1990, s. 165.
56
Zcentralizowany i nieefektywny system ekonomiczny, oparty na własności państwowej, nie
produkował wystarczającej ilości towarów. Luka ta była wypełniana szarą strefą, która od końca lat
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Powyższe rozważania miały na celu zwrócenie uwagi na zależności między
regułami sprawowania władzy a rodzajem praktyk korupcyjnych, w jakie angażują
się dysponenci władzy. Częstotliwość występowania oraz specyfika jakościowa
nadużyć władzy zdeterminowane sposobem jej organizacji, który w większym lub
mniejszym stopniu wymusza korupcję lub zachęca do niej. Wydaje się, że ważną
konkluzją poczynionych obserwacji jest trudność jednoznacznej klasyfikacji niektórych działań jako aktów korupcji, zarówno w sensie prawnym, jak i, co wydaje
się jeszcze trudniejsze, etycznym. W interpretacji Sądu Najwyższego możliwość
finansowego wsparcia kandydatów została zdefiniowana jako realizacja prawa do
swobodnej ekspresji politycznej. Tak rozumiane prawo wolności ekspresji może
jednak prowadzi, do zwyrodnienia demokracji amerykańskiej poprzez negację
zasady „jeden człowiek – jeden głos”, wypartej zasadą „uzależnienia słyszalności
obywatelskiego głosu od grubości portfela”. Natomiast w przypadku ZSRR korupcja jest zjawiskiem systemowym. Przenika do wszystkich dziedzin życia jako
egzystencjalna konieczność. Stając się funkcjonalą, jak „smar” dla skostniałych,
nieefektywnych instytucji, sama przekształca się w instytucję. Jej etyczny status
staje się niejednoznaczny, ponieważ nie zawsze służy zaspokajaniu osobistych
interesów. Jest raczej reakcją adaptacyjną na irracjonalne otoczenie systemu,
wprowadzając przewidywalność do interakcji międzyludzkich.

pięćdziesiątych zaczyna odgrywać coraz ważniejszą rolę w gospodarce, co z jednej strony było
wskaźnikiem niewydolności systemu, z drugiej natomiast strategią przystosowawczą na poziomie
indywidualnych zachowań. Szacuje się, że w latach osiemdziesiątych tylko 1/3 produktu krajowego
dzielono według mechanizmów planowych, resztę realizowano w szarej strefie rynku biurokratycznego. Złodziejstwo w zakładach pracy doprowadziło do ukształtowania się pojęcia „niesun” (od niesti
– nieść), oznaczającego człowieka niosącego coś z pracy. Na kolejnym etapie kryzysu gospodarczego
pojawił się „wiezun” (od wozić), zob. W. Marciniak, op.cit., s. 87; J. Smaga Narodziny i upadek imperium. ZSRR 1917–1991, Kraków 1992, s. 274.
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Determinants and characteristic of patterns of corruption in
democratic and undemocratic system based on the example of the
United States of America and the Soviet Union

THIS ARTICLE REFERS to the differences in patterns of corruption which are caused by
distinctive features of democratic and undemocratic political system. These regularities
can be investigated through exploring the profound differences in the structure of power
in the Soviet Union and the United States of America. The first part of the article is an
attempt to describe how political system factors generate a relatively predictable course of
the political career in each chosen state. A political biography structuralized in this process
is intertwined with a pattern of corruption determined by constraints, opportunities and
priorities which emerge during a typical career of Soviet and American politician. A reconstruction of the organizational setting within which a typical politician acts allows to focus
on the characteristic corruption practices which are a direct consequence of how power is
gained, maintained and legitimized. The second part deals with the given patterns of corruption. Monopolistic and centralized power structure typical of the Soviet Union had
generated so called ,,legalized corruption” in the shape of institutionalized system of
privileges held by the power elite. The informal network of patron – client relationships is
another product of the Soviet political system peculiarities. Whereas the case of the United
States of America shows how democratic competition leads to a variety of corruption
practices around election procedures. The role of the interest groups which are, in the
harmony with the spirit of the American political culture, institutions of democratic participation can lead to a corruptive exchange between donors and politicians.
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MIĘDZY RYWALIZACJĄ A WSPÓŁPRACĄ.
CZYNNIK WOJSKOWY W STOSUNKACH
FRANCUSKOAMERYKAŃSKICH PO 1945 ROKU

STOSUNKI FRANCUSKOAMERYKAŃSKIE SĄ jednym z najbardziej złożonych
i kontrowersyjnych kierunków polityki zagranicznej V Republiki. Już od momentu
powstania Stany Zjednoczone zajmowały wyjątkowe miejsce w koncepcjach
i praktyce francuskiej myśli politycznej. Na specyfikę tych relacji zasadniczy wpływ
miały przede wszystkim czynniki historyczne, kulturowe oraz wojskowe. Na
szczególną uwagę zasługują te ostatnie. Warto bowiem zauważyć, iż większość
najważniejszych, przełomowych wydarzeń i problemów w historii tych stosunków
było związanych z tą problematyką. Francja w XVIII w. odegrała istotną rolę
w amerykańskiej wojnie o niepodległość1. Przez ponad dwa stulecia wojska obu
państw walczyły ramię w ramię w 7 większych konfliktach, choć dwukrotnie
dochodziło między nimi również do starć zbrojnych. Znaczenie czynnika militarnego niepomiernie wzrosło w wieku XX, o czym świadczyły decydujący udział
wojsk amerykańskich w wyparciu Niemców z Francji podczas I wojny światowej
oraz wyzwolenie tego kraju w 1944 r. Sojusznicza pomoc Stanów Zjednoczonych
już wówczas budziła jednak wśród Francuzów spore kontrowersje, czego dowodziły
poważne napięcia na linii Charles de Gaulle–Franklin D. Roosevelt2. Tendencja ta
jedynie się umocniła po II wojnie światowej. Świadczyło o tym pojawienie się
wyjątkowego zjawiska francuskiego antyamerykanizmu. Należy bowiem pamiętać,
iż pierwotnym powodem jego powstania była przede wszystkim obecność US

1

J.B. Duroselle, La France et Les États-Unis des origines a nos jours, Paris 1976, s. 23–24.
Zob. F. Costigliola, France and the United States. The Cold Alliance Since World War II, New York
1992, s. 8–14.
2
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Army na terytorium Francji3. Mając to na uwadze, warto więc scharakteryzować
rolę czynnika militarnego w stosunkach obu państw po 1945 r.
Stany Zjednoczone, począwszy od zakończenia II wojny światowej, stały się
głównym partnerem wojskowym IV Republiki. Już w styczniu 1950 r. oba kraje
podpisały porozumienie dotyczące współpracy obronnej, na podstawie którego
w marcu tego roku do portu Cherbourg przybył pierwszy transportowiec z amerykańskim uzbrojeniem. W 1950 r. Paryż otrzymał w ramach programu pomocowego 120 samolotów Hellcat i Helldiver oraz 6 niszczycieli klasy Canon. Rozpoczęto
także szkolenia pilotów w USA. W kolejnych latach, tak w wymiarze finansowym,
jak i czysto materialnym, pomoc amerykańska stale się zwiększała. Waszyngton
w latach 1950–1953 przekazał trzy lotniskowce, 24 eskortowce oraz 500 samolotów
bojowych dla samej tylko marynarki wojennej Francji4. Bez względu na różnice
dotyczące postrzegania przyszłości imperiów kolonialnych Stany Zjednoczone
wspierały wojska francuskie w Indochinach. O ich zaangażowaniu w pomoc dla
Francji świadczy fakt, że w 1953 r. na 598 mld franków wydanych na tę wojnę 43,4%
środków przekazał Waszyngton5. Tylko w latach 1950–1952 Francja otrzymywała
co roku z USA sprzęt wojskowy wartości 500 mln dolarów6. Uzbrojenie to było
głównie wykorzystywane do prowadzenia wojen kolonialnych. Przykładowo,
w lutym 1958 r. francuskie bombowce B-26 (produkcji amerykańskiej) wykorzystano do ataku na wioskę Sakhiet w Tunezji, w której rzekomo ukrywali się
algierscy rebelianci7.
Paradoksalnie, mimo znacznego wsparcia wojskowego, w trakcie najtrudniejszych dla Francji wydarzeń Stany Zjednoczone jako sojusznik w tym okresie de
facto zawodziły. Podczas bitwy o Dien Bien Phu Biały Dom odmówił pomocy
znajdującym się w ciężkiej sytuacji wojskom IV Republiki, co w efekcie doprowadziło do zastąpienia wpływów francuskich w Indochinach amerykańskimi8. Innym
przykładem braku wiarygodności strony amerykańskiej stała się wojna sueska. Co
prawda Paryż i Londyn zdecydowały się na atak na Egipt wbrew woli Waszyngtonu,
jednak w 1956 roku na mocy traktatu waszyngtońskiego oba państwa były formal3

F. Bozo, La politique étrangère de la France depuis 1945, Paris 1997, s. 20.
P. Vial, L’aide américaine au réarmament français (1948–1956), [w:] La France et l’OTAN De la
guerre froide au nouvel ordre européen, red. M. Vaisse, P. Melandri, F. Bozo, Paris 1991, s. 169–179.
5
F. Bozo, La politique…, op.cit., s. 20.
6
F. Costigliola, op.cit., s. 96.
7
C. Cogan, Alliés éternels, amis ombrageux: Les États-Unis et la France depuis 1940, Bruxelles
1999, s. 196–197.
8
J.B. Duroselle, op.cit., s. 214.
4
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nymi sojusznikami. Tymczasem w wyniku radzieckich gróźb użycia broni jądrowej
wobec Francji Stany Zjednoczone nie tylko stanęły po stronie ZSRR, ale jeszcze
posunęły się do działań godzących w interesy Paryża9. Wydarzenia te w dużej
mierze wpłynęły na późniejszą negatywną ocenę wiarygodności gwarancji wojskowych ze strony Białego Domu. Wreszcie, należy podkreślić, iż IV Republika
pozostawała państwem w dużej mierze uzależnionym od Stanów Zjednoczonych,
tak wojskowo, jak i gospodarczo. Jean-Baptiste Duroselle stwierdził wręcz, iż
Francja w latach 1945–1958 pozostawała państwem satelitarnym USA. Sytuacja
ta, jak już wspomniano wyżej, wywoływała narastający sprzeciw francuskiego
społeczeństwa10.
Znaczenie czynnika militarnego w relacjach francusko-amerykańskich uległo
zmianie wraz z dojściem do władzy generała Charles’a de Gaulle’a. W tym okresie,
można było w wymiarze wojskowym stosunków bilateralnych wyróżnić elementy
tak rywalizacji, jak i współpracy. Wiązało się to z przyjęciem nowego modelu
polityki zagranicznej przez twórcę V Republiki. Do najważniejszych jej priorytetów
należy zaliczyć suwerenność, zrównoważenie relacji z USA oraz odzyskanie mocarstwowej pozycji na arenie międzynarodowej. Na tym tle od 1958 r. jedną z najważniejszych kwestii w polityce Generała stały się z pewnością stosunki Francja–NATO.
Nie godząc się na uczestnictwo w zdominowanych przez Amerykanów strukturach
wojskowych Sojuszu, niemal od początku swojej prezydentury podejmował działania zmierzające do odzyskania autonomii decyzyjnej w tej dziedzinie. W rezultacie w 1966 r. podjął on decyzję o ostatecznym opuszczeniu organów Paktu.
Wywołało to gwałtowną krytykę ze strony amerykańskiej opinii publicznej, która
m.in. oskarżała Francuzów o sprzyjanie Związkowi Radzieckiemu czy też wykpiwała ich wielkomocarstwowe ambicje. W tym okresie przykładów napięć wokół
kwestii militarnych było jednak zdecydowanie więcej. Można tu wymienić chociażby krytykę Francji pod adresem USA w związku z wojną w Wietnamie czy
sceptycyzm wobec działań Izraela w 1967 r. Poważne kontrowersje w Waszyngtonie do 1973 r. budził natomiast rozwój francuskiego arsenału broni atomowej (force
de frappe)11.
9

Chodziło tu o odcięcie dostaw ropy naftowej. Zob. F. Costigliola, op.cit., s. 115.
J.B. Duroselle, op.cit., s. 197.
11
Zob. J. Perçebois, L’aventure de la bombe: De Gaulle et la dissuasion nucléaire, 1958–1969, Paris
1985; C. Cogan, op.cit., s. 242–243; F. Costigliola, op.cit., s. 131; H. Védrine, Les mondes de François
Mitterrand. A l’Elysée 1981–1995, Paris 1996, s. 139–142; H.G. Ehrhart, Change by Rapprochement?
Asterix’s Quarrel with the New Roman Empire, [w:] The France-U.S. Leadership Race: Closely Watched
Allies, red. D. Haglund, Kingston 2000, s. 77.
10
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Jednak mimo wycofania ze struktur wojskowych NATO, jak zauważył Frédéric
Bozo, Francja nie pragnęła zupełnego zerwania współpracy z USA. Opuszczając
organizację w październiku 1966 r., de Gaulle zaproponował swoim sojusznikom
zastąpienie dotychczasowej „integracji” równoprawną współpracą wojskową12.
W wyniku rozmów w sierpniu 1967 r. podpisano układy Ailleret-Lemnitzer, które
tworzyły ramy współpracy obu stron w takich dziedzinach jak obrona powietrzna,
koordynacja działań sił lądowych w czasie wojny czy logistyka. Dotyczyły one
również reguł wykorzystania przestrzeni powietrznej czy przesyłania przez terytorium Francji zaopatrzenia dla wojsk NATO w Republice Federalnej Niemiec. Dla
Francuzów niezwykle ważny był fakt, iż każda akcja podjęta przez wojska Republiki
przy współpracy z Sojuszem miała zależeć wyłącznie od autonomicznej decyzji
Pałacu Elizejskiego13. Na tej podstawie oparta została cała francusko-natowska
(zatem również amerykańska) współpraca wojskowa w kolejnych dziesięcioleciach14. Ponadto, bez względu na załamanie stosunków transatlantyckich w latach
60. należy jednak podkreślić, iż V Republika w momentach próby zawsze stawała
po stronie Stanów Zjednoczonych. W trakcie kryzysów kubańskiego i berlińskiego
Francja wyraziła swoje zdecydowane poparcie dla Białego Domu. Jak stwierdził
gen. de Gaulle podczas wydarzeń na Kubie: „Francja będzie wspierać [Stany Zjednoczone – M.L.] podczas tego kryzysu w każdy możliwy sposób”15. Udowodniono
więc tym samym, iż mimo napięć Paryż pozostał solidnym sojusznikiem USA,
zdolnym do swych użycia sił zbrojnych w wypadku poważnego zagrożenia bezpieczeństwa amerykańskiego partnera.
W okresie zimnej wojny V Republika była cennym sojusznikiem dla Stanów
Zjednoczonych jeszcze z dwóch powodów. Z jednej strony ze względu na położenie geograficzne V Republika była kluczowym państwem Europy Zachodniej
w wypadku ewentualnego konfliktu z krajami bloku komunistycznego. Wynikało
to nie tylko z potrzeby obrony terytorium RFN, ale także wpływów Pałacu Elizejskiego w Afryce. Z drugiej strony armia francuska należała wówczas do najszybciej
rozwijających się w Europie. Tylko w latach 1970–1982 zakupiła 1200 czołgów

12

F. Bozo, La France et l’OTAN. De la guerre froide au nouvel ordre européen, Paris 1991,
s. 95–101.
13
S.A. Kocs, Autonomy Or Power? The Franco-German Relationship and Europe’s Strategic Choices,
1955–1995, Westport 1995, s. 62–63.
14
F. Gutmann, The evolution of NATO, and France’s position, „La Revue Géopolitique”, 14.11.2008,
http://www.diploweb.com/The-evolution-of-NATO-and-France-s.html, odczyt z dn. 20.12.2010.
15
F. Costigliola, op.cit., s. 128.
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AMX-30, 450 myśliwców Mirage F1 i Mirage 2000, 80 samolotów Super-Etendard,
930 rakiet przeciwczołgowych Milan czy 110 rakiet przeciwlotniczych typu
Roland16. Do tego trzeba doliczyć również ciągle rozbudowywany arsenał broni
atomowej oraz środków jej przenoszenia. W latach 70. wprowadzono m.in. samoloty przeznaczone do przenoszenia broni jądrowej Mirage III E i Jaguar, zmodernizowano bomby AN 52 (do 25 kiloton) oraz rozpoczęto prace nad rakietami
balistycznymi średniego zasięgu (ASMP). Na program zbrojeniowy tylko w latach
1977–1982 wydano łącznie ok. 500 mld franków17.
Od lat 70. XX wieku mimo lepszej atmosfery w relacjach na linii Paryż–-Waszyngton nadal pojawiały się problemy o charakterze wojskowym. Sprawą
dzielącą oba państwa pozostał problem członkostwa Francji w strukturach Sojuszu
Północnoatlantyckiego. Pałac Elizejski, powracając do ograniczonej współpracy
z NATO w niektórych dziedzinach, nadal traktował amerykańską hegemonię
w nim jako czynnik ograniczający suwerenność państwa. Ponadto, dalsze kontrowersje budziła debata na temat roli broni atomowej. Stany Zjednoczone nie
skonsultowały bowiem w latach 80. ze swoimi sojusznikami ani programu SDI, ani
układu INF, co stanowiło dla francuskich polityków dowód zdrady interesów
V Republiki18. Było to wówczas o tyle istotne, iż Paryż opierał swoją politykę bezpieczeństwa przede wszystkim na force de frappe. Stąd amerykańskie działania
zmierzające do zreformowania systemu MAD19 traktowano jako bezpośrednie
zagrożenie dla Francji.
Najjaskrawszym przykładem francusko-amerykańskich napięć w tej dziedzinie
w latach 80. był z pewnością kryzys libijski. Kiedy w 1986 roku doszło do inspirowanego przez Trypolis zamachu terrorystycznego na żołnierzy amerykańskich
w Berlinie Zachodnim, François Mitterrand zaproponował Stanom Zjednoczonym
wspólne działania zmierzające do „pozbycia się” Muammara Kaddafiego. Sugestia
ta nie spotkała się jednak z aprobatą Waszyngtonu. Podobnie jak w przypadku
kryzysów 1962 i 1973 roku, Biały Dom nie skonsultował planów ataku ze swoimi
europejskimi sojusznikami. Paryż został powiadomiony o planach uderzenia
dopiero 24 godziny przez jego rozpoczęciem. 15 kwietnia 1986 roku amerykańskie
samoloty dokonały bombardowania libijskiego terytorium. Celem ataku były
16
P.H. Gordon, A Certain Idea of France. French Security Policy and the Gaullist Legacy, New
Jersey 1993, s. 102; H. Vedrine, op.cit., s. 118–119.
17
S. Parzymies, Czynnik wojskowy w polityce zagranicznej Francji 1958–1982, Warszawa 1984,
s. 85–89.
18
P.H. Gordon, op.cit., s. 149.
19
MAD – Mutual Assured Destruction.
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kwatery dyktatora, który jednak zdołał uciec. Samoloty wystartowały z Wielkiej
Brytanii i miały przelecieć nad terytorium Francji. Okazało się jednak, że Pałac
Elizejski odmówił Amerykanom prawa przelotu, co zmusiło USAF do wyboru
innej, trudniejszej trasy. Wywołało to falę oburzenia wśród amerykańskiego społeczeństwa, które rozpoczęło akcję bojkotu francuskich towarów. Ponownie
pojawiły się również głosy dotyczące niewdzięczności Francuzów za pomoc okazaną im przez USA w trakcie i po zakończeniu II wojny światowej20. Należy tu
wskazać na kilka powodów takiej reakcji Pałacu Elizejskiego. Przede wszystkim,
Biały Dom po raz kolejny udowodnił, że nie przykładał dużej wagi do konsultacji
z sojusznikami w sprawach, które ich bezpośrednio dotyczą. Trzeba bowiem
pamiętać, że Libia stanowiła jeden z tradycyjnych obszarów zainteresowania
francuskiej dyplomacji w Afryce Północnej. Chęć wykorzystania przestrzeni
powietrznej V Republiki do uderzenia na reżim Kaddafiego stała również w jawnej
sprzeczności z jedną z głównych wytycznych polityki bezpieczeństwa sformułowanych przez gen. de Gaulle’a. Wykorzystanie jej terytorium do działań, na które
Paryż nie miał wpływu byłoby bowiem pogwałceniem suwerenności Francji.
Ponadto, akcja lotnictwa USA była podobna do unilateralnych działań Waszyngtonu z poprzednich dziesięcioleci – zakładała jedynie ograniczone uderzenie
z powietrza. Tymczasem François Mitterrand był zwolennikiem poważnej akcji
zbrojnej przeciwko reżimowi w Trypolisie, co pozwoliłaby na trwałe usunięcie
dyktatora. Gdyby administracja R. Reagana zdecydowała się na taki scenariusz,
Francja stałaby się w nadchodzącym konflikcie głównym sojusznikiem USA21.
Casus Libii dowiódł więc, że mimo pozornie zbieżnych stanowisk Paryż i Waszyngton różniły się co do sposobów walki z zagrożeniami dla całej społeczności międzynarodowej.
W nowych warunkach geostrategicznych po upadku bloku komunistycznego
ryzyko wybuchu konfliktu zbrojnego na globalną skalę zdecydowanie spadło.
Jednak według Bolesława Balcerowicza, od końca XX wieku można zauważyć
oznaki swoistej „remilitaryzacji” stosunków międzynarodowych22. Paradoksalnie
rola czynnika wojskowego w stosunkach francusko-amerykańskich uległa więc
zwiększeniu. Należałoby wskazać na kilka powodów tego stanu rzeczy. Przede
wszystkim V Republika po raz pierwszy od II wojny światowej wzięła udział
20

F. Costigliola, op.cit., s. 209–210.
Ibidem, s. 209–210.
22
J. Kukułka, Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2003, s. 61; B. Balcerowicz,
Siła militarna w rzeczywistości międzynarodowej. Stan i perspektywy, [w:] Stosunki międzynarodowe w XXI
wieku, red. E. Haliżak, R. Kuźniar, Warszawa 2006, s. 259.
21
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w operacjach wojskowych dowodzonych przez amerykańskich generałów. Mimo
pewnych oporów miało to miejsce w Iraku („Pustynna burza”), podczas operacji
na Bałkanach, oraz w najważniejszej misji prowadzonej przez NATO – w Afganistanie od 2002 roku. Były one dowodem na to, że współpraca sił zbrojnych i realizacja wspólnych misji była jak najbardziej możliwa. Warty odnotowania jest fakt,
iż po 1989 roku nastąpił proces systematycznego zacieśniania kontaktów między
francuskimi siłami zbrojnymi a NATO. Z całą mocą ujawniło się to w latach
1995–1997, kiedy Jacques Chirac podjął próbę reintegracji ze strukturami wojskowymi Sojuszu. Co prawda ze względu na sprzeciw administracji Billa Clintona celu
tego nie udało się zrealizować, jednak polityka wobec Paktu pozostała konstruktywna. Po drugie, w warunkach stale zmniejszających się budżetów obronnych
w okresie pozimnowojennym Francja pozostała jednym z nielicznych krajów
Europy nadal przywiązujących dużą wagę do wydatków na zbrojenia. Co więcej,
w odróżnieniu od innych państw UE, V Republika nigdy nie poddała się coraz
powszechniejszym tendencjom pacyfistycznym. Świadczyła o tym m.in. częstotliwość operacji zbrojnych prowadzonych przez V Republikę np. w Afryce. Ponadto
po 1991 roku podjęto poważny wysiłek zmierzający do dostosowania armii francuskiej do wymogów pozimnowojennego pola walki, bazując na doświadczeniach
irackiej „Pustynnej burzy”. Tym samym, potwierdziło się słynne powiedzenie gen.
Charles’a de Gaulle’a: „Potęga militarna od 14 wieków była drugą naturą Francji”23.
Szerzej tendencje te obrazują poniższe dane.
Wykres 1. Wydatki obronne państw NATO
(bez Stanów Zjednoczonych i Kanady)
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Źródło: Oprac. własne na podstawie: Military Balance 2006, red. C. Langton, London 2006.

23

Cyt. za C. Cogan, op.cit., s. 159.
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Tabela 1. Wydatki na cele zbrojeniowe wybranych państw NATO
N/A

Wydatki na cele wojskowe
w mln dolarów (2011)

Wydatki na cele wojskowe jako
procent PKB (2011)

Stany Zjednoczone

687,105

4,7%

Francja

57,424

2,7%

Wielka Brytania

55,586

2,7%

Niemcy

38,198

1,8%

Włochy

34,816

1,8%

Hiszpania

15,803

1,1%

Holandia

11,604

1,5%

Polska

8,380

1,8%

Źródło: The SIPRI Military Expenditure Database

Widać więc wyraźnie, iż Francja pod względem wydatków na zbrojenia spośród
państw NATO ustępuje jedynie Stanom Zjednoczonym. Natomiast w porównaniu
z innymi państwami Sojuszu istnieje duża dysproporcja pomiędzy V Republiką
a silniejszymi gospodarczo i demograficznie Niemcami czy jeszcze niedawno
dominującą Wielką Brytanią. Warto przy tym pamiętać, iż francuski budżet
obronny w okresie pozimnowojennym stale rośnie24. W większości dziedzin
francuskie uzbrojenie jest zdecydowanie bardziej zaawansowane technicznie niż
to wykorzystywane m.in. przez Włochy czy Niemcy. Najważniejszym jednak atutem
V Republiki po 1989 r. pozostaje force de frappe. Dysponowanie czwartym pod
względem wielkości arsenałem broni atomowej sprawia, że potencjał obronny
Francji ustępuje w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego jedynie Stanom Zjednoczonym. Ponadto, po 1989 r. poza granicami kraju w ramach operacji stabilizacyjnych i pokojowych utrzymuje ona stale kilkanaście tysięcy żołnierzy, będąc pod
tym względem drugim państwem na świecie25. Co więcej, V Republika jest także
jednym z trzech krajów NATO zdolnych do globalnej projekcji sił zbrojnych. Do
głównych zadań francuskiej armii zalicza się m.in. zdolność do szybkiego rozmieszczenia w dowolnym zakątku globu 30 tys. żołnierzy, 70 samolotów bojowych oraz

24
Projet de la loi de finance 2009-Budget de la défense, s. 8–11, http://www.defense.gouv.fr/defense/content/download/129788/1135476/file/PLF%202009%20-%20Budget%20MINDEF.pdf.,
odczyt z dn. 20.12.2010.
25
Military presence of France in Afghanistan and the rest of the world, Embassy of France, http://
www.ambafrance-ca.org/article.php3?id_article=1328, odczyt z dn. 22.12.2010.
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„grupy powietrzno-morskiej” z lotniskowcem26. Ma to szczególne znaczenie
w dobie konfliktów asymetrycznych, które wymuszają na państwach Zachodu
zaangażowanie w wielu punktach globu. Co za tym idzie, V Republika, mając
unikalne w skali europejskiej zdolności wojskowe, stała się jednym z najważniejszych sojuszników Stanów Zjednoczonych.
Na tym tle, po 1989 r. można wyróżnić elementy tak rywalizacji, jak i współpracy
wojskowej V Republiki i Stanów Zjednoczonych. Z jednej strony dowodem rozwoju
francusko-amerykańskiej kooperacji w tej dziedzinie stały się wspólnie realizowane
operacje zbrojne m.in. w Iraku na początku lat 90., na Bałkanach oraz przede
wszystkim w Afganistanie27. W przypadku wojny w Zatoce Perskiej, mimo pewnych
wątpliwości, Francuzi zdecydowali się podporządkować swoje siły dowództwu US
Army. Tym samym, w imię mocarstwowych ambicji, Pałac Elizejski po raz pierwszy odszedł tak wyraźnie od gaullistowskiej tradycji niezależności28. Podobną
decyzję podjęto również w przypadku wydarzeń w byłej Jugosławii. Zasadniczy
przełom we francusko-amerykańskiej współpracy wojskowej miał jednak miejsce
dopiero w okresie prezydentury Jacques’a Chiraca. Po pierwsze, jak już wspomniano, po 1995 r. V Republika dokonała zasadniczego zbliżenia z Sojuszem
Północnoatlantyckim. Świadczyła o tym nie tylko próba rapprochement w latach
1995–1997, ale także operacja w Kosowie29. Szczególnie znaczenie zyskały jednak
dopiero zamachy terrorystyczne na World Trade Center. V Republika solidaryzując
się z Amerykanami, zgodziła się na udział w wojnie z terroryzmem, czego wyrazem
była operacja ISAF w Afganistanie. Nawet w okresie „transatlantyckiego rozwodu”
na tle wojny w Iraku w 2003 r. Pałac Elizejski podtrzymał swoje zaangażowanie
w Azji Centralnej30. Był to o tyle ważny gest, iż prezydent Chirac mógł narastające
różnice zdań wykorzystać do zmiany swej polityki w tej sprawie. Tym samym
Francja udowodniła wówczas, iż mimo chwilowych kryzysów w stosunkach francusko-amerykańskich nadal była sojusznikiem, na którym Stany Zjednoczone
mogą polegać. Ponadto, misja w Afganistanie dowiodła, iż V Republika oraz USA
26

Ibidem, s. 8.
W 2009 r. liczba ta wynosiła 16 tys. Zob. France stands by Afghanistan commitment, France24.
com, 26.08.2008, http://www.france24.com/en/20080826-france-special-forces-afghanistan-talibanmorin-kouchner-parliament-committee, odczyt z dn. 21.12.2010.
28
A. Sfeir, Vers l’Orient compliqué. Les Américains et le monde arabe, Paris 2006, s. 88–89;
H. Védrine, op.cit., s. 533.
29
M. Brenner, G. Parmentier, Reconcilable Differences. U.S. -French Relations in the New Era,
Washington D.C. 2002, s. 56–59.
30
F. Bozo, G. Parmentier, La France et les États-Unis entre échéances intérieures et tensions internationales, [w:] Annuaire Français de Relations Internationales 2007, vol. VIII, Bruxelles 2007, s. 551.
27
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mogły ze sobą współpracować w sprawach dotyczących świata muzułmańskiego,
co dotychczas wywoływało poważne napięcia. Uczestnictwo wojsk francuskich
w operacji ISAF miało również niebagatelne znaczenie dla debaty nad reformą
Sojuszu Północnoatlantyckiego. Mimo iż Paryż formalnie nie uczestniczył w strukturach wojskowych Sojuszu i był krytycznie nastawiony do misji typu out of area,
zaangażował się w Azji Centralnej zdecydowanie bardziej niż większość państw
członkowskich Paktu. Afganistan stał się dla Francuzów w pewnym sensie wyjątkiem od zasady nieangażowania NATO w konflikty poza obszarem obowiązywania
traktatu waszyngtońskiego. Udowodniło to tym samym, że stanowisko V Republiki
w tej kwestii uległo częściowej zmianie31.
Na przełomie XX i XXI w. można było odnotować jednak i przejawy rywalizacji
Stanów Zjednoczonych i V Republiki w tej dziedzinie. Po pierwsze, produkcja
uzbrojenia tylko na potrzeby narodowe nie była w stanie utrzymać w dobrej
kondycji francuskiego przemysłu zbrojeniowego. Z tego powodu, Paryż aktywnie
poszukiwał nowych rynków zbytu dla oferowanych przez siebie urządzeń i pojazdów. Takie francuskie koncerny jak Dassault Aviation, Matra-Aerospatiale czy
GIAT (Groupe Industriel des Armaments Terrestres) od lat rywalizują z amerykańskimi firmami, w tym np. Lockheed Martin, Boeing, Sikorsky czy United
Technology Holding. Wraz z europejskimi partnerami firmy znad Sekwany produkują uzbrojenie konkurencyjne w stosunku do oferty amerykańskiej, m.in.
rakiety typu Hot, helikoptery Tigre czy NH-90, system obserwacyjny Helios-1-A czy samoloty Eurofighter oraz Rafale. W efekcie, mimo iż przemysł zbrojeniowy Stanów Zjednoczonych ma z reguły przewagę technologiczną nad Francuzami (przykładowo samoloty F-22 Raptor czy F-35), niekoniecznie przekłada się
to na sukcesy handlowe. Przykładowo, Francja i Stany Zjednoczone po 1989 r.
rywalizują o rynki zbytu na Bliskim Wschodzie. W tym regionie częściową przewagę osiągnęła Francja, która uzyskała silną pozycję m.in. w Zjednoczonych
Emiratach Arabskich czy w Katarze32. Przemysł amerykański wygrał natomiast
konkurencję o dominację na rynkach Europy Środkowej, gdzie głównym odbiorcą
uzbrojenia jest Polska (samoloty wielozadaniowe F-16, samochody HMMWV,

31
Zob. M. Lakomy, Stany Zjednoczone w polityce zagranicznej Francji w okresie pozimnowojennym, Toruń 2011; idem, Stosunki transatlantyckie w polityce zagranicznej Francji na początku XXI
wieku, [w:] Problemy polityki zagranicznej Polski i stosunków międzynarodowych na początku XXI
wieku, red. M. Stolarczyk, Katowice 2008.
32
M. Brenner, G. Parmentier, op.cit., s. 106–109.
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samoloty transportowe Herkules)33. Po drugie, żywe kontrowersje w Paryżu wywoływał sposób wykorzystania siły militarnej przez Stany Zjednoczone. Najlepiej
problem ten zobrazowały francuskie zarzuty z okresu wojny w Kosowie oraz
w Iraku. Jak zauważyła Alexandra Novosseloff, w trakcie trwania operacji „Sojusznicza siła” na Bałkanach na linii Paryż-Waszyngton pojawiły się różnice dotyczące
intensywności, metod oraz celów ataków sił koalicji34. Działania wojsk sojuszniczych w dużej mierze polegały na zasadzie konsensusu – z przedstawicielami
francuskiego dowództwa strona amerykańska codziennie omawiała plany kolejnych uderzeń. Miało to oczywiście swoje zalety, bowiem po raz pierwszy Paryż
zyskał realny wpływ na konkretne przedsięwzięcia NATO. Taki system rodził
jednak również określone problemy. Francja, wykorzystując swój wpływ na decyzje dowództwa, sprzeciwiała się we wczesnym stadium operacji szeroko zakrojonym bombardowaniom serbskiej infrastruktury przemysłowej, wymuszając na
sojusznikach przyjęcie strategii „chirurgicznych uderzeń”. Składała się ona z trzech
faz: zdobycia przewagi powietrznej, ataku na siły serbskie w Kosowie oraz na
koniec uderzenia w serbską logistykę (elektrownie, składy paliw, stacje przekaźnikowe itp.). Podczas trzeciego etapu operacji V Republika kilkukrotnie blokowała
działania wojsk amerykańskich, próbując zapobiec zbyt dużym zniszczeniom
infrastruktury cywilnej Jugosławii. Ponadto, to dzięki francuskim zabiegom siły
NATO oszczędziły terytorium Czarnogóry. Polityka ta wywoływała jednak zrozumiałą irytację amerykańskiego dowództwa, które wychodziło wówczas z założenia,
iż to Waszyngton powinien mieć decydujące zdanie na temat kolejnych celów
ataku35.
Interwencję w Iraku w 2003 r. powszechnie uznaje się za największe załamanie
w stosunkach transatlantyckich od lat 60. XX w. Nie dziwi więc fakt, iż często okres
ten był określany mianem „rozwodu” czy też „rozdarcia” między Francją a USA36.
Stanowisko V Republiki wobec kryzysu irackiego w 2002 i 2003 r. oparte zostało
na tradycyjnych założeniach jej polityki zagranicznej. Jako przywódca grupy
państw sprzeciwiających się wojnie, akcentowała ona potrzebę pokojowego roz33

Uzbrojenie Wojska Polskiego w 2008 roku, http://www.militarium.net/viewart.php?aid=411,
odczyt z dn. 23.12.2009 ; J.P. Hebert, La confrontation États-Unis / Europe sur les marchés d’exportation
d’armement, [w:] La sécurité de l’Europe et les relations transatlantiques au seuil du XXI-e siècle, red.
Y. Jeanclos, Bruxelles 2003, s. 141–164.
34
A. Novosseloff, L’OTAN, organisation politico-militaire a l’épreuve de la crise du Kosovo, [w:]
Annuaire Français de Relations Internationales 2000, vol. I, Bruxelles 2000, s. 190.
35
Ibidem, s. 189.
36
Zob. M. Lakomy, Stosunki transatlantyckie…, op.cit.

260

Miron Lakomy

wiązania kryzysu oraz wykorzystania mechanizmów Organizacji Narodów Zjednoczonych37. Paryż odrzucał możliwość przeprowadzenia jakiejkolwiek akcji
militarnej bez wcześniejszej zgody Rady Bezpieczeństwa ONZ, co było zgodne
z jednym z fundamentów francuskiej dyplomacji – prymatem działań multilateralnych nad unilateralnymi38. Szczególne wątpliwości Paryża wywoływała doktryna
wyprzedzającego uderzenia sformułowana przez administrację G.W. Busha.
Jacques Chirac określił ją następującymi słowami: „doktryna wyjątkowo niebezpieczna, która może mieć dramatyczne konsekwencje”39. Inną kluczową wypowiedź
sformułował minister spraw zagranicznych Francji Dominique de Villepin, krytykując działania USA wobec Organizacji Narodów Zjednoczonych w tym konflikcie: „Amerykanie i Brytyjczycy mówią o podstawowym znaczeniu ONZ, podczas
gdy Francuzi mówią o jej roli centralnej”. Te dwie wypowiedzi trafnie obrazowały
różnice francuskiej i amerykańskiej koncepcji rozwiązania problemu irackiego40.
Jak wspomniano jednak wcześniej, krytyka Pałacu Elizejskiego pod adresem USA
w kontekście wydarzeń w Zatoce Perskiej okazała się jedynie tymczasowa. W kolejnych latach oba państwa ponownie się do siebie zbliżyły, w czym wydatnie pomogła rozwijana współpraca wojskowa w Azji Centralnej41.
Do otwarcia nowego etapu w relacjach francusko-amerykańskich doszło jednak
dopiero po 2007 r., w okresie prezydentury Nicolasa Sarkozy’ego. Polityk ten zwyciężył bowiem wybory pod hasłami zerwania z trudną przeszłością i budowy partnerstwa strategicznego obu państw. Kluczowe znaczenie dla realizacji tego celu miał
właśnie czynnik militarny. Przede wszystkim prezydent Sarkozy zdecydował się na
powrót do struktur wojskowych NATO. Wpisywało się to w przedstawioną przez
niego koncepcję dwufilarowej struktury bezpieczeństwa euroatlantyckiego, opartej
na Sojuszu i Unii Europejskiej. W opinii Pałacu Elizejskiego Pakt nadal powinien
pozostać odpowiedzialny za zwalczanie najpoważniejszych wyzwań dla bezpieczeństwa, czego przykładem były operacje w Kosowie, Afganistanie. Plany nowego pre37

G. Parmentier, Diverging visions. France and the United States after September 11, [w:] Visions
of America and Europe. September 11, Iraq, and transatlantic relations, red. S. Serfaty, C. Balis, Washington D.C. 2004, s. 120.
38
N. Baverez, La France qui tombe, Paris 2003, s. 56; P. Boniface, La France contre l’empire, Paris
2003, s. 17–37.
39
Cyt. za: X. Pacreau, La France et l’Allmagne à travers la crise iraquienne: objectifs et mobiles,
[w:] Annuaire Français de Relations Internationales 2004, vol. V, Bruxelles 2004, s. 224.
40
Za: M. Lakomy, Stany Zjednoczone w polityce…, op.cit., s. 266–267.
41
Zob. V. Sandrock, Stabilisation en Afghanistan: l’Ouest afghan, un verrou stratégique?, „Note de
la FRS”01/2007, B. Tetrais, Cinq ans après le 11 septembre: un bilan provisoire, „Notes de la FRS”,
21.08.2006.
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zydenta przewidywały również pewne zadania dla Unii Europejskiej, która miała być
odpowiedzialna za tzw. miękkie bezpieczeństwo42. Pomysł ten znalazł zrozumienie
po drugiej stronie Atlantyku, co pozwoliło podjąć temat reintegracji z Sojuszem
Północnoatlantyckim. Przywódca V Republiki wydawał się zdeterminowany, aby
„odzyskać serce Ameryki” i jednocześnie odnowić historyczny sojusz Paryża
i Waszyngtonu. Budowa strategicznego partnerstwa oraz nawiązanie ścisłej współpracy obu państw były jednak możliwe tylko i wyłącznie w wypadku normalizacji
francuskiego statusu w strukturach NATO. Co za tym idzie, nowy prezydent odszedł
od części tradycyjnych priorytetów polityki natowskiej, sformułowanych w głównej
mierze jeszcze w latach 60. XX w. przez gen. de Gaulle’a. Francja co prawda utrzymała
niektóre z nich43, jednak pojawiły się tutaj nowe elementy. W odróżnieniu od swoich
poprzedników Nicolas Sarkozy nie obawiał się podjąć decyzji o powrocie do struktur
wojskowych Sojuszu, bez względu na opinię znacznej części francuskich elit politycznych44. Uderza tutaj szybkie i dyskretne porozumienie Paryża i Waszyngtonu na
przełomie 2008 i 2009 r., co kontrastowało z wieloletnimi debatami Jacques’a Chiraca
i Billa Clintona. Charakterystyczne w retoryce Nicolasa Sarkozy’ego było również
uznanie NATO za organizację francuską. W latach 60. XX wieku i później kolejne
ekipy rządzące w Paryżu odnosiły się do Sojuszu jako do organizacji stworzonej
i kontrolowanej de facto przez Anglosasów. Tymczasem po raz pierwszy od niemal
półwiecza przywódca Republiki zauważył, że Francja również jest założycielem Paktu
i ma do niego takie same prawa jak Stany Zjednoczone. Ponadto, symptomatyczne
było częściowe odejście od postulatów ścisłego ograniczenia misji natowskich do
obszaru wyznaczonego traktatem waszyngtońskim. Stanowisko francuskie pozwoliło,
co zresztą udowodnił casus Afganistanu, na realizowanie przez NATO misji out of
area. Stawiano jednak warunek, aby były one ściśle powiązane z bezpieczeństwem
wspólnoty euroatlantyckiej. Takie poglądy przynajmniej częściowo odpowiadały
wieloletnim postulatom Waszyngtonu45. Wydaje się, iż wszystkie te zmiany pozwo42

Zob. M. Lakomy, French foreign policy and the EU’s Common Foreign and Security Policy,
„Central European Journal of International and Security Studies” 2011, nr 5 (2).
43
Trzeba tu wymienić m.in. niechęć Francji do przekształcenia Sojuszu w organizację polityczną,
niesłabnący nacisk na europeizację NATO czy próby uzyskania przez Paryż odpowiednich wpływów
na proces decyzyjny struktur wojskowych i politycznych tej organizacji.
44
Warto jednak przypomnieć, że atmosfera na linii Paryż–Waszyngton polepszyła się już w latach
2006–2007. Nastąpiło wtedy zbliżenie np. w sprawie Iranu. Zob. F. Bozo, G. Parmentier, La France et
les États-Unis entre écheances intérieures et tensions internationales, [w:] Annuaire Français de Relations
Internationales 2007, vol. VIII, op.cit., s. 552.
45
Za M. Lakomy, Stany Zjednoczone w polityce…, op.cit., s. 137–139; idem, Rola Sojuszu Północnoatlantyckiego w polityce zagranicznej Francji Nicolasa Sarkozy’ego, [w:] Bezpieczeństwo Międzyna-
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liły na pełną reintegrację V Republiki ze strukturami wojskowymi Sojuszu Północnoatlantyckiego. Sukces polityki Nicolasa Sarkozy’ego w tej sprawie zakończył
18-letni proces systematycznego zbliżania Francji do tej organizacji. Zresztą, jak
wskazał Dominique David w 2008 r., jeszcze nie będąc w strukturach wojskowych
NATO, osiągnęła ona status jednego z największych udziałowców w Pakcie, jeśli
chodzi o wkład tak finansowy, jak i militarny46. W tym kontekście reintegracja
Francji z Sojuszem w 60. rocznicę powstania tej organizacji stała się symbolem
normalizacji stosunków między Ameryką a Europą. Tym samym zanikł jeden
z najstarszych i najpoważniejszych problemów, który w dużym stopniu determinował charakter relacji francusko-amerykańskich w okresie pozimnowojennym.
Reintegracja ze strukturami NATO nie była jednak jedynym przejawem francusko-amerykańskiej kooperacji wojskowej po 2007 r. Warto tu wskazać na kilka
innych jej przejawów. Po pierwsze, Paryż i Waszyngton wspólnie zaangażowały się
w wysiłki na rzecz zwalczania piractwa w Zatoce Adeńskiej47. To właśnie z inicjatywy Pałacu Elizejskiego w walkę z korsarzami zaangażowała się cała Unia Europejska, która rozpoczęła morską operację EU NAVFOR Atlanta. W działaniach na
tym obszarze wzięły udział również Stany Zjednoczone, które przesunęły tam siły
V, VI i VII floty. Dowodem bliskiej współpracy obu państw w Zatoce Adeńskiej
było również poparcie, jakiego Stany Zjednoczone udzieliły francuskiej inicjatywie
uchwalenia rezolucji nr 1816 Rady Bezpieczeństwa ONZ, dotyczącej walki z piractwem somalijskim48. Pałac Elizejski oraz Biały Dom w tym okresie koordynowały
również swoje działania w sprawie Darfuru49. Po drugie, po 2007 r. zacieśniono
także współpracę w ramach misji ISAF w Afganistanie. Świadczyły o tym wypowiedzi prezydenta Sarkozy, już podczas pierwszej oficjalnej wizyty w USA w listopadzie 2007 r. Przywódca V Republiki przyrzekł wówczas: „Ameryka może liczyć
na Francję. Terroryści nie wygrają, bo demokracje nie są za słabe. Przyrzekam:
w Afganistanie zostaniemy tak długo, jak długo to będzie potrzebne”. Swojego słowa
rodowe. Wyzwania i zagrożenia XXI wieku, red. P. Olszewski, T. Kapuśniak, W. Lizak, Radom 2009.
46
D. David, France / OTAN: la dernière marche, „Politique étrangère” 2008, nr 2, s. 432.
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M. Łuszczuk, Społeczność międzynarodowa wobec zagrożeń dla bezpieczeństwa morskiego
w rejonie Rogu Afryki, [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe. Wyzwania i zagrożenia XXI wieku,
op.cit., s. 177–193.
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Ibidem, s. 177–193; K. Wiatr, Francuscy zakładnicy uwolnieni z rąk somalijskich piratów, Portal
Spraw Zagranicznych, 18.09.2008, http://www.psz.pl/tekst-13476/Francuscy-zakladnicy-uwolnieniz-rak-somalijskich-piratow, odczyt z dn. 17.04.2010.
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http://sudanwatch.blogspot.com/2009/04/us-france-unhappy-about-arab-african.html, odczyt z dn.
17.04.2011.
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dotrzymał bowiem na szczycie NATO w Bukareszcie w kwietniu 2008 roku,
V Republika zobowiązała się wysłać do Azji Centralnej dodatkowy batalion piechoty. Miał on odciążyć wojska amerykańskie i kanadyjskie na wschodnim odcinku
operacji. Francja w tym okresie konsultowała się również z USA w sprawie reformy
misji ISAF. Przykładowo, prezydent Sarkozy proponował uchwalenie „globalnej
strategii” w sprawie Afganistanu, która zakładała m.in. zobowiązanie sojuszników
do trwałego zaangażowania wojskowego w tym kraju, poszerzenie zadań i odpowiedzialności za bezpieczeństwo armii afgańskiej czy wpisanie wysiłku militarnego
w szerszy program odbudowy Afganistanu pod nadzorem ONZ. W efekcie, do
drugiej połowy 2008 r. francuski kontyngent wojskowy w Afganistanie został
powiększony do ok. 3 tys. żołnierzy. W Białym Domu ciepło przyjęto również
decyzję o zmianie strategii wojsk francuskich, które mogły wreszcie brać udział
w ofensywnych misjach bojowych50. Za trzeci przykład wzrostu znaczenia czynnika
wojskowego w stosunkach francusko-amerykańskich należy uznać zmianę percepcji Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE przez Stany Zjednoczone.
Tak administracja George’a W. Busha, jak i Baracka Obamy zaakceptowały bowiem
ostatecznie urzeczywistnienie francuskiej idei „Europy obrony”, co jeszcze na
przełomie XX i XXI w. wywoływało regularne napięcia. USA nie tylko zgodziły się
na autonomizację UE w tej dziedzinie, ale także na budowę europejskich zdolności
reagowania kryzysowego51. Wreszcie, symbolem francusko-amerykańskiego partnerstwa strategicznego w okresie prezydentury Nicolasa Sarkozy’ego stała się
operacja NATO w Libii w 2011 r. Jak wspomniano wcześniej, wspólnie realizowane
misje wojskowe w przeszłości częstokroć wywoływały poważne spory. Podczas
„arabskiej wiosny” oba państwa prowadziły jednak zbliżoną do siebie politykę.
Wraz z rozwojem wydarzeń w Afryce Północnej tak Paryż, jak i Waszyngton ostro
potępiły działania reżimu Muammara Kaddafiego. Co ciekawe, to jednak z Pałacu
Elizejskiego wyszła inicjatywa podjęcia interwencji w obronie libijskich rebeliantów, tymczasem Biały Dom ograniczył się jedynie do działań wspierających.
Zgodnie z nową koncepcją euroatlantyckiego systemu bezpieczeństwa wybór
Nicolasa Sarkozy’ego padł na Sojusz Północnoatlantycki. Zaangażowanie NATO
od marca do października 2011 r. w Libii należy uznać za kolejny przełomowy
moment stosunków francusko-amerykańskich. Po raz pierwszy w historii Stany
50
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Zjednoczone pozwoliły bowiem Francji i Wielkiej Brytanii przewodzić operacji
NATO na tak dużą skalę. Udowodniło to, iż Waszyngton, zgodnie z omówionymi
wcześniej przesłankami, zaczął traktować V Republikę jako równorzędnego i wartościowego sojusznika, o wyjątkowym potencjale wojskowym. Warto dodać, iż
media na całym świecie szeroko informowały o pozytywnych recenzjach francuskiego zaangażowania w Maghrebie wśród amerykańskich żołnierzy. Tak więc
operacja w Libii, bez względu na jej kontrowersyjność, stała się dowodem na
urzeczywistnienie partnerstwa strategicznego między Paryżem a Waszyngtonem52.
Reasumując po II wojnie światowej czynnik wojskowy odgrywał z reguły istotną
rolę w stosunkach Stanów Zjednoczonych i Francji. Mimo sojuszniczej współpracy
rozwój i wykorzystanie sił zbrojnych przez oba państwa wywoływały w latach
1945–1989 spore kontrowersje. Wynikało to przede wszystkim z ambiwalentnego
stosunku Waszyngtonu wobec francuskich wojen kolonialnych oraz znaczącego
podporządkowania IV Republiki swemu sojusznikowi zza Atlantyku. Zrównoważenia kontaktów wojskowych podjął się dopiero gen. Charles de Gaulle, co wywołało jednak kolejne napięcia w stosunkach z Białym Domem. Dotyczyły one np.
francuskiego programu atomowego, wojny w Wietnamie czy wreszcie opuszczenia
przez V Republikę struktur wojskowych Paktu Północnoatlantyckiego. W tym
okresie czynnik militarny poważnie komplikował relacje francusko-amerykańskie.
Należy jednak pamiętać, iż w momentach próby Paryż okazywał się z reguły wiarygodnym sojusznikiem. Upadek układu bipolarnego paradoksalnie przyniósł
wzrost znaczenia czynnika wojskowego w stosunkach bilateralnych. Wiązało się
to nie tylko z pojawieniem nowych wyzwań dla bezpieczeństwa, ale także ze
wzrostem potencjału francuskiej armii, szczególnie po zakończeniu operacji
„Pustynna burza”. V Republika, kierując się wielkomocarstwowymi ambicjami,
w przeciwieństwie do innych państw europejskich kontynuowała bowiem prace
na rzecz wzmocnienia swoich zdolności wojskowych. Dzięki temu w dwudziestoleciu pozimnowojennym stała się ona jednym z trzech państw mających możliwość
globalnej projekcji sił zbrojnych. W tym kontekście warto więc odnotować, iż po
1989 r. nastąpił proces stopniowego zaniku kontrowersji wokół czynnika militarnego. Były one najbardziej wyraźne na tle francuskich wątpliwości wobec przyjętego przez USA modelu wykorzystania sił zbrojnych na arenie międzynarodowej.
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Za ich symbol uznaje się oczywiście sprzeciw Francji wobec interwencji w Iraku
w 2003 r. Wbrew oczekiwaniom napięcia na tym tle okazały się krótkotrwałe. Po
1989 r. można natomiast wskazać na zdecydowanie więcej przykładów bilateralnej
współpracowały na polu bezpieczeństwa i obronności. Pierwsze przejawy tej tendencji pojawiły się już w okresie prezydentury Jacques’a Chiraca, w kontekście
rapprochement z NATO czy zgody na uczestnictwo w misjach kosowskiej oraz
afgańskiej. Należy podkreślić, iż nawet w okresie „transatlantyckiego rozwodu”,
stosunkom dwustronnym towarzyszył rozwój kontaktów wojskowych w innych
dziedzinach, szczególnie w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, do którego V
Republika systematycznie się zbliżała. Jednak do przełomu w stosunkach francusko-amerykańskich w tej dziedzinie doszło dopiero w okresie prezydentury
Nicolasa Sarkozy’ego. Po raz pierwszy po 1989 r. przywódca V Republiki sformułował bowiem tak jasną wizję dwustronnej współpracy wojskowej, dzięki czemu
trafiła ona na podatny grunt po drugiej stronie Atlantyku. Pozwoliło to urzeczywistnić partnerstwo strategiczne Francji i Stanów Zjednoczonych, czego pierwszym
rezultatem stała się reintegracja V Republiki ze strukturami wojskowymi Paktu.
Jednak prawdziwym symbolem nowej jakości w stosunkach bilateralnych stała się
dopiero wojna w Libii w 2011 r. W zasadzie po raz pierwszy od II wojny światowej
poważna operacja zbrojna prowadzona wspólnymi siłami nie wywołała żadnych
poważnych kontrowersji na linii Paryż–Waszyngton. Wręcz przeciwnie, stała się
ona dowodem na to, iż Biały Dom zgodził się przekazać Europie, a więc i Francji,
większą odpowiedzialność za swoją obronę. Należy więc stwierdzić, iż po 2007 r.
w zasadzie doszło do zaniku rywalizacji wojskowej obu państw53.
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Between Rivalry and Cooperation.
Military Factor in the Franco-American Relations after 1945

THIS ARTICLE EXAMINES the significance of the military factor in Franco-American
relations since the World War II. The relations between France and the United States in
many ways can be perceived as unique, especially considering their military dimension.
Since the World War II both countries were forced to cooperate closely in the military
matters. US became major French partner and ally until Charles de Gaulle became
a president of the 5th Republic. Although France was dependant on the American military
assistance programs, it became apparent that both countries had different interests in
security area. It was clearly visible during de Gaulle presidency, when France left NATO’s
military structure in order to regain its full sovereignty. In the seventies military relations
between two countries became slightly better, however France still maintained its “unique”
position within NATO. Paradoxically military factor became more important in the bilateral relations in the Post-Cold War Era. France since the beginning of nineties participated
in multiple US-led military operations: in Iraq, Balkans or in Afghanistan. Such activity
before 1989, basing on Gaullist security policy, would be impossible. Paris systematically
reintegrated itself into the NATO’s military structures. This process was completed in
March 2009. This article observes two opposite tendencies in these relations. On the one
hand, military matters often created tensions between France and the United States after
World War II. On the other hand however, both countries are close military allies and they
frequently cooperate in security matters, especially in the Post-Cold War era. It became
apparent during the Nicolas Sarkozy presidency 2007–2012.

vol. 36/2012 ISSN 1505-2192

Bartosz Wróblewski

PROPOZYCJE JOHNA BAGOTA GLUBBA
DLA WŁADZ BRYTYJSKICH W KWESTII
ROZWIĄZANIA KONFLIKTU W PALESTYNIE
W 1946 ROKU

WIELKA BRYTANIA ZAKOŃCZYŁA II wojnę światową jako zwycięskie mocarstwo.
W taki obraz rzeczywistości chcieli wierzyć Brytyjczycy. Tymczasem w latach
1946–1948 imperium pogrążyło się w głębokim kryzysie gospodarczym i politycznym. Państwo w praktyce zbankrutowało i tylko pożyczki z USA podtrzymywały
stabilność funta. Do tego dochodziły wyczerpanie ludności i niechęć do angażowania się w jakiekolwiek dodatkowe konflikty. W istocie z perspektywy dziesięcioleci można wątpić, czy Wielka Brytania była rzeczywiście zwycięzcą w tej wojnie.
Tym bardziej że w ZSRR i USA jawnie głoszono potrzebę likwidacji imperium
brytyjskiego. W samej Wielkiej Brytanii politycy rozumieli, że nie da się kontynuować dawnego stylu rządów. Jednocześnie nie chciano uwierzyć w schyłek potęgi
Londynu. Doprowadziło to do wielu sprzeczności w polityce tego mocarstwa
w latach 1946–19561.
Tekst poniższy przedstawia jeden z elementów kryzysu dominacji brytyjskiej,
którym był konflikt w Palestynie z lat 1945–1948. Doprowadził on do wycofania
się sił brytyjskich z tego kraju i I wojny izraelsko-arabskiej w 1948 r. Nie chodzi
jednak o przedstawienie całości problemu, lecz o ukazanie ważnej wewnątrzbrytyjskiej dyskusji dotyczącej przezwyciężenia palestyńskiego impasu. Artykuł
poniższy przedstawi projekty prezentowane przez Johna Bagota Glubba, oficera
brytyjskiego, który był jednocześnie dowódcą armii Królestwa Transjordańskiego
(Legionu Arabskiego). Wysłał on w 1946 r. do Londynu dwa obszerne memoranda,
w których przedstawił własne spojrzenie na naturę konfliktu w Palestynie. W swych
pismach wypowiadał się jednoznacznie za podziałem tego kraju między państwo
żydowskie i arabskie. Przedstawił też schemat podziału terytorium, niekorzystny
1
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dla strony żydowskiej i satysfakcjonujący stronę arabską. Nieodłącznym elementem
tej koncepcji był też plan unii terenów arabskich z Transjordanią.
Dowódca armii transjordańskiej ze względu na wieloletnie doświadczenie czuł
się uprawniony do zabierania głosu w sprawie przyszłości Palestyny. Oficer ten
odgrywał niezwykłą rolę. Dowodził Legionem Arabskim jako prywatny pracownik
władcy Transjordanii Abd Allaha, a jednocześnie zapewniał Haszymidom
w Ammanie dobre relacje z wojskowymi i politykami w Londynie. Wywierał więc
znaczny wpływ na politykę tego rodu, który panował wtedy zarówno w Transjordanii, jak i w Iraku. Z tego powodu J.B. Glubb był po II wojnie światowej ważną
figurą polityczną. Postrzegano go jako podstawę wpływów brytyjskich w Ammanie.
W Wielkiej Brytanii natomiast, zwłaszcza wśród wojskowych, uważany był za
eksperta od spraw arabskich. Dlatego jego listy i memoranda mają duże znaczenie,
choć on sam nie zajmował żadnego oficjalnego stanowiska w brytyjskiej strukturze
władzy2.
W niniejszym artykule przedstawione zostaną poglądy tego dowódcy zawarte
w dwu obszernych memorandach, jakie wysłał do swych zwierzchników w 1946 r.
Pierwsze, datowane na 13 lipca 1946 r., zaadresowane zostało do szefa sztabu armii
brytyjskiej marszałka Bernarda Montgomery’ego, a drugie, z 6 grudnia 1946 r., do
Foreign Office (Ministerstwa Spraw Zagranicznych). Te dwa tekst, są podstawą
artykułu, oba zostały zbadane w czasie kwerendy w National Archives przy Kew
Garden w Londynie. Poza tym do napisania tego artykułu przyczyniły się inne
dokumenty tam znalezione oraz opracowania dotyczące końca władzy brytyjskiej
w Palestynie.
Poniższym przedstawione zostaną poglądy J.B. Glubba na temat rozwiązania
problemu palestyńskiego. Można postawić tezę, że w uwarunkowaniach politycznych istniejących w 1946 r. oficer ten prezentował anachroniczny sposób myślenia
o problemie konfliktu żydowsko-arabskiego. Tezę taką można udowodnić na
podstawie dwu wspomnianych tekstów. Można też przypuszczać, że pisma tego
oficera tworzyły w oczach elit brytyjskich błędny obraz sytuacji. Jednak udowodnienie tej tezy wymagałoby odrębnego artykułu. Faktem pozostaje, że ostatecznie
rząd w Londynie nie uwzględnił jego postulatów. W tym tekście nacisk położony
zostanie na przedstawienie wizji rozwiązania konfliktu w Palestynie, jaką nakreślił
J.B. Glubb.
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KONFLIKT PALESTYŃSKI W LATACH 19361945
Kryzys związany z kwestią podziału Palestyny nie powinien być dla władz
brytyjskich zaskoczeniem, wynikał bowiem z ich własnych działań. W 1917 r. szef
Foreign Office ogłosił tzw. deklarację Balfoura. Rząd Jego Królewskiej Mości
obiecywał, że uczyni Palestynę domem dla narodu żydowskiego3. Po zakończeniu
I wojny światowej Londyn rzeczywiście pozwolił na masowe osadnictwo Żydów
w tym kraju. Już w latach 1921–1932 powodowało to konflikty, choć napływ
emigrantów był umiarkowany. Jednak w latach 1933–1936 przybyło tam około 300
tys. Żydów. Doszło więc do eskalacji sporów. W 1936 r. wybuchły zamieszki, które
przerodziły się w powstanie Arabów przeciw obcemu osadnictwu i panowaniu
brytyjskiemu. Londyn powinien był spodziewać się takiego skutku swej polityki,
a jednak początkowo nie umiał znaleźć żadnej odpowiedzi na problem4.
Dramatyczne zaostrzenie sytuacji w Palestynie zmusiło wreszcie władze w Londynie do poważnego zajęcia się konfliktem. Pod koniec 1936 r. wysłano tam pełnomocną komisję królewską na czele z lordem Robertem Peelem. Komisja ta
starała się przeprowadzić rozmowy z politykami obu zainteresowanych społeczności. Wielu działaczy żydowskich podjęło współpracę, jednak przywódcy arabscy
odmówili rozmów. Arabowie odrzucali bowiem samą ideę wydzielenia żydowskiego obszaru w Palestynie. Jedynym arabskim politykiem, który spotkał się
z Brytyjczykami, był emir Transjordanii Abd Allah. Władca ten przedstawił
wysłannikom Londynu arabski punkt widzenia. Sprzeciwił się np. dalszemu napływowi Żydów do Palestyny, wskazując, że proces ten destabilizuje politycznie brytyjski mandat. Ważniejsze od tego, co mówił, było to, że podjął rozmowy i odrzucił
ideę bojkotu komisji. Strona brytyjska musiała uznać go za potencjalnie głównego
partnera w wypadku próby zawarcia kompromisu5.
Po wielu miesiącach pracy 7 lipca 1937 r. komisja Peela ogłosiła raport i zaleciła
podział kraju. Zgodnie z jej planem cała Galilea i znaczna część Równiny Nadmorskiej miały należeć do państwa żydowskiego, natomiast Judea i Samaria, cały
Negew i południowa część Równiny Nadmorskiej z miastami Gaza i Isdud przypaść
miały Arabom. Przewidziano też zachowanie enklawy pod władzą brytyjską,
3

Konflikt bliskowschodni. Zbiór dokumentów, oprac. H.A. Jamsheer, Łódź 1999, s. 13.
M.A. Nowar, The Development of Trans-Jordan 1929–1939. A History of the Hashemite Kingdom
of Jordan, Ithaca Press 2006, s. 195–196, 202–203, 209, 216 i 220.
5
Ibidem, s. 209, 339. Transjordania powstała w 1921 r., gdy Brytyjczycy oddzielili od palestyńskiego mandatu ziemie na wschód od Jordanu. Władze nad tym pustynnym terytorium przekazali
Abd Allahowi z rodu Haszymidów, który był ich sojusznikiem w czasie I wojny światowej.
4

270

Bartosz Wróblewski

obejmującej port w Jaffie, Jerozolimę, Betlejem i Ramle. Podkreślić należy, że
komisja zaproponowała, jako oczywisty element tej koncepcji, połączenie arabskiej
części Palestyny z Transjordanią. Sam emir nie proponował oficjalnie tego podziału
i nie poparł wniosku komisji, jednak oczywiście był nim zainteresowany6.
Komisja Peela zmieniała kilkukrotnie koncepcje podziału. Wobec oporu Arabów
stawała się ona coraz mniej popularna. W przededniu II wojny światowej Brytyjczycy odeszli od tego planu. W 1939 r. wydali natomiast tzw. Białą księgę. Dokument ten uznawał jedność Palestyny i zapowiadał nadanie jej niepodległości
w perspektywie około 10 lat. Zapowiadano też ograniczenie napływu Żydów do
liczby 75 tys. w ciągu 5 lat. Wybory, które miały wyłonić parlament dwunarodowego państwa, miały się odbyć przy założeniu dominacji Arabów. Koncepcja
przekazania części kraju Abd Allahowi została na razie odrzucona.
W latach 1939–1945 Brytyjczycy generalnie przestrzegali zasad zawartych
w Białej księdze. Przede wszystkim ograniczyli napływ Żydów na teren mandatu.
W okresie wojny z Niemcami ruch syjonistyczny musiał popierać Brytyjczyków
mimo ogromnej niechęci do nowej polityki Londynu. Z kolei ruch arabski po
klęsce powstania z lat 1936–1939 był osłabiony i pozbawiony przywódców. Dzięki
temu konflikt w Palestynie uległ zawieszeniu7.
Wojna doprowadziła jednak do osłabienia Wielkiej Brytanii i wzrostu roli USA.
Dla przyszłości Palestyny miało to znaczenie podstawowe, ponieważ ruch syjonistyczny w czasie II wojny światowej przeniósł centrum swej działalności z Wielkiej
Brytanii do USA. Syjoniści uznali Białą księgę za złamanie solennych obietnic
Londynu i wobec tego zaczęli postrzegać Wielką Brytanię jako wroga. W 1942 r.
w Nowym Jorku ruch ten przyjął nową strategię tzw. program Biltmore. Postulował
on nieograniczone prawo do emigracji Żydów do Ziemi Obiecanej i rychłe przekształcenie całej Palestyny w państwo żydowskie. Co istotne, program ten otrzymał
poparcie polityków amerykańskich z obu partii8.
W samej Palestynie ekstremiści żydowscy podjęli natomiast akcje terrorystyczne
przeciw władzy brytyjskiej. Pierwsze ataki miały miejsce już w 1944 r., a nasiliły
się w 1946 r. Przeprowadzały je głównie dwie organizacje terrorystyczne: Irgun
i Lehi. W lipcu 1946 r. wysadzono w powietrze część hotelu „Król Dawid” w Jero6
M. Pułaski, Próba podziału Palestyny w roku 1937 a problem emigracji Żydów, [w:] Wojna
i polityka. Studia nad historią XX w., red. A. Pankowicz, Kraków 1994, s. 109–119; J.B. Glubb, Britain
and the Arabs. A Study of Fifty Years 1908 to 1958, London 1959, s. 15.
7
J.C. Hurewitz, Diplomacy in the Near and Middle East, Vol. II, s. 219–226.
8
A. Patek, Wielka Brytania wobec Izraela maj 1948 – styczeń 1949, Kraków 2002, s. 29; B. Reich,
Arab-Israeli Conflict and Conciliation. A Documentary History, London 1995, s. 53–54.
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zolimie, w którym mieściły się biura administracji brytyjskiej. Od jesieni 1945 r.
do października 1947 r. Brytyjczycy stracili w Palestynie 127 zabitych, a 331 było
rannych. Musieli utrzymywać w tym kraju ponad osiemdziesiąt tysięcy żołnierzy
i stosować represje. Tymczasem organizacje arabskie również żądały szybkiego
wycofania ich sił z tego obszaru. Niewątpliwie w 1946 r. elity brytyjskie zaczęły
postrzegać problem Palestyny jako ogromne obciążenie dla swej polityki9.
Dodatkowym czynnikiem stał się nacisk władz USA na Londyn. Prezydent
Harry Truman poparł żądania ruchu syjonistycznego wbrew ostrzeżeniom urzędników z Departamentu Stanu. Prezydent uznał, że poparcie społeczności żydowskiej w USA jest istotniejsze niż problemy Wielkiej Brytanii. W sierpniu 1945 r.
H. Truman zaapelował do nowego premiera brytyjskiego Clementa Attlee o jak
najszybsze wpuszczenie do Palestyny 100 tys. Żydów, żyjących w obozach dla
uchodźców w Europie Zachodniej10. Gdyby Brytyjczycy przyjęli ten program,
unieważniliby Białą księgę i skompromitowali się w oczach świata arabskiego.
Brytyjski sekretarz stanu Ernest Bevin starał się zaś pogodzić dwie sprzeczności.
Chciał zachować kompromis ze stroną arabską wynikły z Białej księgi i jednocześnie pozyskać współpracę władz USA w kwestii utrzymania dominacji Londynu
na Bliskim Wschodzie. W listopadzie 1945 r. zgodził się więc na powołanie tzw.
Amerykańsko-Brytyjskiej Komisji Badawczej. Komisja ta miała uzgodnić stanowisko amerykańskie i brytyjskie w sprawie emigracji do Palestyny. W raporcie
opublikowanym przez nią w kwietniu 1946 r. postulowano niezwłoczne wpuszczenie do Ziemi Obiecanej 100 tys. Żydów, ofiar nazizmu. Komisja żądała też
likwidacji przeszkód dla osadnictwa żydowskiego, zapisanych w Białej księdze
i jednocześnie postulowała utworzenie w Palestynie dwunarodowego państwa.
Dwa pierwsze postulaty niszczyły cały system Białej księgi, trzeci (wspólne państwo
arabsko-żydowskie) pozostawał utopią11.
Rząd brytyjski z podanych powyżej powodów nie odniósł się przychylnie do
rekomendacji przedstawionych przez komisję. Reakcja zaś strony arabskiej była
zdecydowanie wroga. W dniach 28–29 maja 1946 r. obradował w Kairze nadzwyczajny szczyt arabski. Uznał on syjonizm za główne zagrożenie dla ogółu Arabów.
Uchwalił również deklarację, że Palestyna musi pozostać częścią świata arabskiego
i powinna zachować pełną jedność państwową. Do kraju tego powrócił też przy9
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wódca powstania z lat 1936–1939 Hadzi Amin al-Husajni. Rząd brytyjski musiał
dalej szukać rozwiązania, a opcja podziału była jedną z ważnych możliwości12.

MEMORANDUM J.B. GLUBBA Z 13 LIPCA 1946 R.
Przedstawione powyżej fakty będą istotne, jeśli chce się zrozumieć intencje
J.B. Glubba, gdy wysyłał zaadresowane do War Office memorandum. Znaczne
fragmenty tego pisma były krytyką ustaleń Komisji Amerykańsko-Brytyjskiej.
Trzeba też jeszcze raz wskazać na rolę autora tego pisma i jego nietypowe miejsce
w systemie władzy, stworzonym przez Brytyjczyków na Bliskim Wschodzie.
Wpływy brytyjskie na Bliskim Wschodzie opierały się w latach 1918–1958,
w znacznej mierze na współpracy z rodem Haszymidów. Sojusz ten powstał w czasie I wojny światowej i zaowocował utworzeniem przez Brytyjczyków w 1921 r.
dwu monarchii arabskich Iraku i Transjordanii. W obu trony objęli Haszymidzi,
synowie króla Hidżazu Husajna. Starszy Abd Allah został emirem Transjordanii,
młodszy Fajsal otrzymał tron Iraku. Transjordania w latach 1921–1946 była protektoratem brytyjskim. Na początku 1946 r. otrzymała formalną niepodległość.
W okresie II wojny światowej rząd w Londynie, uznając lojalność Abd Allaha,
zgodził się na rozbudowę niewielkich sił zbrojnych podległych Ammanowi, tzw.
Legionu Arabskiego. Od 1939 r. dowódcą kilkusetosobowej formacji był brytyjski
oficer John Bagot Glubb. Zdołał on doprowadzić do przekształcenia w latach
1941–1945 policyjnego Legionu Arabskiego w liczącą 6 tys. żołnierzy sprawną
armię. Siły te były finansowane i dowodzone przez Brytyjczyków. Sam J.B. Glubb
stał się dla dworu w Ammanie głównym gwarantem dotacji brytyjskich, a dla
Londynu probrytyjskiej postawy Transjordanii13.
Korzystając z tej nieformalnej pozycji, dowódca armii transjordańskiej przedstawił swoją propozycję. Adresatem pisma z 13 lipca 1946 r. był szef sztabu generalnego imperium brytyjskiego marszałek polny Bernard Montgomery. Trzydziestostronicowe memorandum było protestem przeciw dotychczasowej polityce
Wielkiej Brytanii w sprawie konfliktu arabsko-żydowskiego i propozycją zastosowania innej, polegającej na podziale Palestyny. Pismo zawierało więc jako niezbędny dodatek odręczną mapę ze schematycznie przedstawionym planem
12
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podziału. Samo memorandum dzieliło się na cztery rozdziały. Dwa pierwsze
poświęcono krytyce dotychczasowej polityki Londynu i wyjaśnieniu podstaw
propozycji J.B. Glubba. Dwa dalsze omawiały praktyczne strony związane z projektem podziału Palestyny, w tym kwestie terytorialne14.
Pierwszy rozdział już w tytule zawierał podstawową myśl autora. Tytuł brzmiał
O niepraktyczności innych rozwiązań niż podział. Autor podkreślał, że podstawą
decyzji, jaką musi podjąć Wielka Brytania, nie powinna być sympatia do jednej czy
drugiej strony konfliktu, lecz przyszłość Wspólnoty Brytyjskiej. Należało przede
wszystkim zabezpieczyć się przed wzrostem wpływów Rosji (ZSRR) na Bliskim
Wschodzie. Tymczasem dotychczasowa polityka Londynu powodowała zdaniem
J.B. Glubba wzrost wrogości Arabów i raport komisji Amerykańsko-Brytyjskiej
powiększał tylko tę niechęć. Zdaniem autora obie strony konfliktu nie były zainteresowane kompromisem. Arabowie chcieli za szelką cenę powstrzymać napływ
Żydów do Palestyny, zaś ci ostatni zamierzali stać się większością w tym kraju
i przejąć nad nimi władzę. Tak więc wpuszczenie 100 tys. uchodźców żydowskich
z Europy spowodowałoby jedynie wściekłość Arabów, a w żaden sposób nie zadowoliłoby ruchu syjonistycznego, którego celem było przejęcie całej Palestyny
i usunięcie z niej Brytyjczyków. W sumie autor uznał, że zastosowanie się do
zaleceń nie przyniosłoby żadnych pozytywnych skutków, a naraziło Londyn na
nienawiść obu stron. Za możliwe wyjście uznał zastosowanie trzech strategii.
Pierwsza polegałaby na kontynuacji polityki Białej księgi z 1939 r., zgodnie z drugą
należało nadać Palestynie natychmiast niezależność i wreszcie można było dokonać
podziału tego kraju. Sam J.B. Glubb przyznawał jednak, że pierwsze rozwiązanie
było mało realne. Biała księga opierała się na założeniu współpracy Arabów
i Żydów i zakładała długotrwałe prowadzenie polityki równowagi. W 1946 r.
Arabowie i Żydzi chcieli szybkich rozwiązań. Utworzenie państwa dwunarodowego
stało się myśleniem życzeniowym. Autor nie użył tego słowa, ale w sumie podkreślał, że obie strony zbyt się nienawidzą, by taki twór był realnym rozwiązaniem.
Równie nierealne było natychmiastowe nadanie Palestynie samorządu czy niezależności. W takim przypadku, zdaniem J.B. Glubba, nie powstałby wspólny rząd,
lecz wybuchłaby wojna. Nie zapobiegnie to też możliwości wezwania przez jedną
czy drugą społeczność pomocy Rosji. Tak więc obie pierwsze propozycje opierające

14
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się na założeniu, że uda się utworzyć w Palestynie dwunarodowe państwo to
mrzonki, i autor miał nadzieję, że władze brytyjskie porzucą tego typu idee15.
W tym fragmencie dowódca Legionu wyraził też swą opinię o arabskim i żydowskim ruchu narodowym. Oba uznał za niebezpieczne dla dominacji brytyjskiej.
Nacjonalizm arabski przedstawił jednak jako wynik naturalnych procesów, z którymi Londyn musi się liczyć. Natomiast syjonizm według J.B. Glubba stanowił
groźny przeszczep z Europy Środkowej. Pisząc precyzyjnie: autor podkreślił, że
ruch syjonistyczny wykazuje wiele podobieństw do ruchu nazistowskiego.
J.B. Glubb wykazywał w ogóle dużą niechęć do ugrupowań syjonistycznych. Warto
zacytować choćby ten fragment. Autor napisał: „Młodzi Żydzi […] kształcą się
w żydowskich szkołach, nie w rządowych, co więcej [te szkoły] stosują nazistowskie
techniki dla podżegania do nienawiści, tak jak stosowano w Hitlerjugend”. Dziś
tego rodzaju porównania mogą szokować, ale trzeba pamiętać, że J.B. Glubb używał
wielu sformułowań przedwojennych. W innym fragmencie pisał np., że ekstremistów należy czasowo skierować do obozów koncentracyjnych na Seszelach. Więzienia za drutami nazywał zawsze obozami koncentracyjnymi. Syjonizm uznawał
też za groźny ze względu na możliwość jego związków z Moskwą. Ogólnie podkreślał, że zarówno Żydzi, jak i Arabowie wykazywali dużą dozę fanatyzmu (przynajmniej aktywne ich mniejszości). Należało to uwzględnić. Każda próba pogodzenia
stron zaszkodzić musiała Wielkiej Brytanii, a służyła jedynie Rosji i USA. Tak więc
dwunarodowy twór państwowy był niemożliwy do realizacji, natomiast unikanie
decyzji przyniosło szkodę Londynowi. Pozostało tylko jedno rozwiązanie w postaci
podziału16.
W drugim rozdziale memorandum, zatytułowanym Podział autor uzasadniał,
dlaczego właśnie to rozwiązanie uważał za najlepsze. J.B. Glubb wracał do sprawy
100 tys. uchodźców żydowskich. Podkreślał, że jakakolwiek decyzja w ich sprawie
zaszkodzi interesom brytyjskim. W przypadku podziału jednak to rząd żydowski
będzie musiał określić politykę emigracyjną. Teoretycznie będzie mógł przyjąć
dowolną ilość uchodźców. Odpowiedzialność za załamanie gospodarcze, jakie
z tego może wyniknąć, spadnie na niego, nie na Londyn. Głównym zarzutem, jaki
stawiano planowi podziału Komisji Peela, był fakt trudności gospodarczych, jakie
spowoduje podział. Twierdzono, że kraj jest zbyt mały, by utrzymać dwa państwa.
Jednak w 1946 r. arabski bojkot Żydów i starcia i tak rozerwały jedność ekonomiczną kraju. Autor przewidywał zresztą połączenie arabskiego sektora z Trans15
16
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jordanią, co stworzyłoby państwo o znacznym obszarze. Politycznie, dodawał,
trzeba także uznać oddzielenie obu społeczności międzynarodowymi (napisane
w cudzysłowie) granicami za najlepsze wyjście. Utrzymanie bowiem formalnej
jedności nie mogło zapobiec dążeniu obu stron do wzajemnego zniszczenia.
J.B. Glubb twierdził, że podział zostanie zaakceptowany przez zwykłych członków
obu społeczności. Przyznał, że odrzucą go ekstremiści, którzy chcą walczyć o całą
Palestynę. Przeciw nim należało użyć siły17.
W trzecim rozdziale pt. Metody wprowadzenia w życie na dwunastu stronach
(str. 13–24) autor przedstawił szczegóły terytorialne swojego planu. Podstawowy
schemat podziału był dość prosty. Żydzi mieli otrzymać Równinę Nadmorską (od
Tel Awiwu do Hajfy), równinę Izrael, tereny nad Jeziorem Tyberiadzkim, czyli dużą
część Galilei. Oznaczało to mniejsze terytorium niż przyznawała im Komisja Peela
w 1937 r. Arabowie mieli otrzymać rejon Nablusu, Hebronu, Gazy i Berszewy.
W istocie była to środkowa rolnicza część Palestyny i prawie cały obszar pustyni
Negew (50% Palestyny). Te arabskie tereny miały być połączone w jedno państwo
z Transjordanią. Poza tym arabskie miały pozostać północne obszary Galilei, strefa
Safada-Akra i Nazaret. I tu pojawił się problem, bo ta strefa była oddzielona od
podstawowego obszaru arabskiego przez tereny żydowskie. J.B. Glubb sugerował
przyłączenie tej strefy do Libanu. Kolejne fragmenty dotyczyły kilku obszarów
szczególnych. J.B. Glubb wskazywał więc, że trzeba jakoś rozwiązać problem Jaffy,
miasta arabskiego, ale otoczonego terenami Żydów. Mimo dłuższych rozważań nie
znalazł jednego zadowalającego wyjścia. Pisał np. o nadaniu jej specjalnego statusu
międzynarodowego lub utrzymaniu tam zarządu brytyjskiego. Drugą oddzielną
sprawą była przyszłość rejonu miasta Gaza. J.B. Glubb proponował, by za zgodą
Transjordanii siły brytyjskie przejęły rozległy obszar między granicą z Egiptem
a Gazą jako swą bazą wojskową. Umowa powinna była opiewać na 25 lat, choć
autor radził starać się o przyznanie tego obszaru na stałe, jako kolonii. Obszar tej
potężnej bazy miał wynosić 400–500 mil kwadratowych. Miasto i port w Hajfie
miał pozostać posiadłością brytyjską. Autor uważał to za oczywistość, gdyż tam
dochodziły główne ropociągi z Iraku i port był ważny dla gospodarki metropolii.
Również Jerozolima za względu na święte miejsca miała pozostać pod zarządem
brytyjskiego komisarza lub międzynarodowej komisji. J.B. Glubb zwracał też uwagę
na trudności. Według jego obliczeń w strefie żydowskiej znalazłoby się 400 tys.
Arabów, w rejonie arabskim jedynie około 10 tys. Żydów. Przewidywał spore
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uchodźstwo arabskie. Obliczał więc, że na przyjęcie uchodźców arabskich należy
wydać około 10 do 12 mln funtów18.
Wreszcie w ostatnim rozdziale pt. Program podziału (Timetable of Partition)
J.B. Glubb zajął się kwestią tempa, w jakim należało przeprowadzić podział, oraz
sposobem technicznym realizacji tego przedsięwzięcia. Radził przeprowadzić je
siłami brytyjskimi wbrew protestom Amerykanów i Ligi Arabskiej. Brytyjczycy
mieli przenieść swoje siły tak, by oddzielić dwa nowe państwa. Na dokończenie
podziału przeznaczył pierwszy rok, w drugim nastąpić miały konflikty i negocjacje.
Porządku mieli wciąż pilnować Brytyjczycy. J.B. Glubb przewidywał, że najtrudniejszym okresem będą pierwsze trzy lata realizacji jego planu. W tym czasie może
dojść do wymiany niektórych terenów i wymiany ludności (głównie Arabów).
Kolejne trzy lata przynieść miały stabilizację. Po sześciu latach konflikt miał
wygasnąć. Autor liczył, że w tym okresie państwo żydowskie na skutek trudności
gospodarczych zgodzi się na jakiś konfederacyjny związek z Transjordanią. Ponieważ J.B. Glubb napisał ten tekst dla kolegów wojskowych, nie zapomniał więc
podkreślić militarnych korzyści, które miały wyniknąć z realizacji tej koncepcji.
Pierwszą z nich miała być wspomniana baza w rejonie Gazy. Głównym zyskiem
stałby się jednak fakt połączenia arabskiej Palestyny z Transjordanią. Ponieważ z tą
ostatnią zawarto w 1946 r. sojusz wojskowy, który zezwalał armii brytyjskiej na
stacjonowanie na ziemiach podległych Abd Allahowi, więc oznaczałoby to rozszerzenie tego przywileju na dużą część Palestyny. Tym samym, nawet gdyby armia
brytyjska musiała w końcu opuścić tę krainę, mogłaby tam pozostać jako sojusznik
monarchii haszymidzkiej19.

MEMORANDUM Z 6 GRUDNIA 1946 R.
Latem 1946 r. stanowisko władz w Londynie uległo modyfikacji. 31 lipca 1946 r.
wicepremier Wielkiej Brytanii Herbert Morrison przedstawił nowy projekt uregulowania sprawy Palestyny. Proponował podział kraju na cztery obszary autonomiczne. Prowincja żydowska obejmowałaby 17% Palestyny (obszar zbliżony do
propozycji J.B. Glubba), prowincja arabska 40%. Pod kontrolą Brytyjczyków
pozostać miała reszta kraju podzielona na dwa sektory (Negew i Jerozolimę). Poza
tym zaprosił obie strony we wrześniu na rozmowy do Londynu. Propozycje odrzu18
19

Ibidem, s. 13–24.
Ibidem, s. 25–30. Timetable to również rozkład jazdy, i to nawet lepiej oddaje intencje autora.

Propozycje Johna Bagota Glubba…

277

cił jednak ruch syjonistyczny, gdyż nie przyznawała niepodległości prowincji
żydowskiej. Ze strony arabskiej projekt odrzucił al-Husajni, choć część rządów
godziła się na negocjacje. Do końca 1946 r. rządowi w Londynie nie udało się
znaleźć żadnego rozwiązania palestyńskiego dylematu20.
Wśród tych nowych zawikłań J.B. Glubb napisał kolejne memorandum dotyczące koncepcji podziału Palestyny, oficjalnie datowane na 6 grudnia 1946 r. Tym
razem dowódca Legionu Arabskiego przesłał je władzom cywilnym poprzez
ambasadora brytyjskiego w Ammanie Aleca Kirkbridge’a. Ten skierował pismo do
urzędnika Foreign Office C.W. Baxtera a przez niego mogło ono dostać się na
biurko szefa resortu Ernesta Bevina. Nowe memorandum, liczące aż 40 stron,
w zasadzie powtarzało tezy lipcowego pisma. Zawierało też odręczną mapę przedstawiającą podział terytorialny Palestyny. Tekst rozpoczynał wstęp, w którym
J.B. Glubb przepraszał urzędników za swój prosty styl i wzywał odbiorców, by
podjęli natychmiastowe decyzje, ich odkładanie staje się bowiem niemożliwe.
Tłumaczył też, że w propozycji z lipca zarezerwował dla Żydów mniej niż 20%
Palestyny, ale są to najlepsze ziemie rolnicze. Arabowie dostali głównie pustynie
i góry. Prosił, by urzędnicy w Londynie uwierzyli jego doświadczeniu zdobytemu
na miejscu i nie wierzyli, że oddaje cały kraj Arabom. Po tym autorytatywnym
wstępie J.B. Glubb przedstawił zasadniczy tekst złożony z dwu części. W pierwszej
przedstawił propozycje działań, które odrzucał, w drugiej w kilku rozdziałach
nakreślił własną koncepcję rozwiązania konfliktu21.
Pierwsza część memorandum dotyczyła propozycji zdaniem autora szkodliwych
dla Londynu i rozpoczynała się analizą planu Ligi Arabskiej. Przewidywał on
szybkie przekształcenie kraju w jednolite dwunarodowe państwo parlamentarne.
Autor podkreślił, że projekt Ligi Arabskiej pozbawiony był realizmu i nie można
wcielić go w życie. Siły policyjne takiego państwa natychmiast rozpadłyby sie na
dwie wspólnoty. Realizacja tej koncepcji spowodowałaby albo natychmiastową
wojnę domową, albo stopniowe przejęcie władzy przez Żydów. Można przypuszczać, że J.B. Glubb nie wierzył w umiejętności Arabów rządzenia w systemie parlamentarnym. Zresztą dodawał, że Liga Arabska postawiła ten wniosek w celach
propagandowych. Inne projekty to kolejno kontynuacja mandatu brytyjskiego,
podział i federalizacja Palestyny, ale przy zachowaniu władzy Londynu, i wreszcie
20

E. Karsh, op.cit., s. 83.
National Archives Foregin Office [dalej: NA.FO] 371/52567. Top Secret. Amman to FO.
Kirkbride to C.W. Baxter, 6th December 1946. A Further Not on Partition as a Solution of the Palestinian Question, Introduction.
21

Bartosz Wróblewski

278

podział kraju na odrębne państwa, co oznaczało stworzenie arabskiego państwa
w Palestynie. Wszystkie trzy propozycje J.B. Glubb drobiazgowo rozważał i krytykował. Kontynuacja mandatu w dotychczasowym kształcie według niego stanowiła
bodaj najlepszą propozycję, ale bardzo kosztowną politycznie dla Londynu.
Wszelka krytyka i wrogość kierowana byłaby przeciw Londynowi. Mimo więc, że
taktyka przeczekania trudności miała sens, autor uznał ją za niewykonalną w obecnych warunkach. Drugi projekt, czyli federalizacja kraju pod władzą brytyjską, był
jego zdaniem absolutnie fatalny dla Londynu. Projekt ten zawierał wszystkie złe
skutki podziału, nie dając w zamian Arabom i Żydom poczucia niezależności.
Wobec tego ich wrogość dalej solidarnie kierowałaby się przeciw Brytyjczykom.
Trzeci projekt był natomiast wart zastanowienia, ale miał olbrzymią wadę. Od lipca
1946 r. w ruchu arabskim umocniło się znów stronnictwo Hadzi Amina al-Husajniego. Wskutek tego przewidywał dominację w państwie arabskim zwolenników
tego antybrytyjskiego przywódcy. Dodawał też, że al-Husajni nigdy nie uzna
podziału. W efekcie nieuchronnością była wojna części arabskiej i żydowskiej. Ta
propozycja nie była więc dla Brytyjczyków realnym rozwiązaniem22.
W drugiej części J.B. Glubb przedstawiał swój projekt podziału Palestyny. Kluczowym elementem tego planu było oczywiście to, że terytorium arabskie miało
znaleźć się pod władzą Abd Allaha. Władca ten, który wykazał się probrytyjską
postawą w czasie II wojny światowej, stanowić miał gwarancję korzystnej dla
Londynu opcji nowego państwa. Oczywiście J.B. Glubb przyznawał, że wiele państw
arabskich, np. Egipt, Syria i Arabia Saudyjska, sprzeciwia się tej koncepcji. Uznał
jednak powiększenie Transjordanii za jedyny sposób na podtrzymanie wpływów
brytyjskich. Co do terytorialnego podziału, to autor zasadniczo powtórzył projekt
z lipca. Tereny żydowskie objąć miały Równinę Nadmorską (na północ od Tel
Awiwu), równinę Izrael, Galileę do Jeziora Tyberiadzkiego. Arabowie mieli otrzymać środkową Palestynę (Nablus, Hebron, Berszewę), całą pustynię Negew.
Arabska miała też pozostać enklawa na północy Galilei, Akra-Safada, i to pod
władzą Abd Allaha, nie Libanu. Jedyną istotną różnicą w porównaniu z lipcem była
rezygnacja z tworzenia bazy brytyjskiej w Gazie. Tereny te miały wejść w skład
terytorium arabskiego. Poza tym w momencie podziału miała powstać kontrolowana przez Brytyjczyków strefa buforowa między terenami Arabów i Żydów,
szeroka na 20 do 30 mil. Z czasem miała ona ulec podziałowi między oba państwa.
Poza tym, podobnie jak w lipcu, J.B. Glubb zalecał, by Hajfa i okolice pozostały pod

22

Ibidem, s. 1–18.
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władzą brytyjską i były obsadzone garnizonem. Jerozolima miała się znaleźć pod
władzą międzynarodową. Jaffa miała pozostać miastem arabskim23.
Oprócz samego projektu podziału Palestyny J.B. Glubb podkreślał w tej części
memoriału znaczenie czasu. Autor powtarzał wielokrotnie, że od lipca 1946 r.
sytuacja ulegała stałemu pogorszeniu, a niezdecydowanie powodowało kompromitację Londynu. Jakaś decyzja musiała być podjęta. Sam doradzał realizację
swojego projektu. Dodawał jednak, że musi to nastąpić bardzo szybko. Podkreślał
też, że podziału nie należy zapowiadać, bo w takim wypadku zostanie zablokowany
przez sprzeciw USA, Ligi Arabskiej lub zwolenników Hadzi Amina al-Husajniego.
Autor domagał się przeprowadzenia podziału nagle, w ciągu 48 godzin i bez
konsultacji z USA. Siły brytyjskie miały opuścić większość Palestyny i zająć strefy
buforowe (utworzone właśnie ze względu na szybkość realizacji podziału), a obie
społeczności miano wezwać do przejęcia kontroli nad swoimi państwami, które
będą w pełni niezależne. Dodawał, że Legion Arabski jest gotów do wykonania
tego zadania. Autor przyznawał, że takie działanie wywoła oburzenie USA i wielu
rządów arabskich. Uważał jednak, że podział raz dokonany będzie się stopniowo
utrwalał. Autor dostrzegał możliwość, że państwo żydowskie dozbroi się i zacznie
ekspansję, ale nie wierzył w nią. Ruch syjonistyczny uważał za groźnego przeciwnika politycznego, nie doceniał jednak możliwości militarnych społeczności
żydowskiej. Ręczył natomiast, że Legion Arabski pod jego dowództwem
powstrzyma większe akcje fanatyków arabskich24.
Oba memoranda były oparte na kilku podstawowych założeniach. Przede
wszystkim uderzała absolutna wiara autora w potęgę imperium brytyjskiego. Autor
proponował przecież, by Wielka Brytania sama bez konsultacji, a nawet wbrew woli
władz USA przeprowadziła podział Palestyny, i to bardzo niekorzystny dla ruchu
syjonistycznego. Uznawał więc Brytanię za potęgę równie wielką jak w XIX w.
Można tu zacytować jedno ze zdań z pierwszego memorandum z lipca, bo oddawało ono sposób rozumowania J.B. Glubba. Napisał więc: my chcemy, by bezpieczeństwo i dobrobyt Wspólnoty Brytyjskiej pozostały nienaruszone nie przez okres
jednego czy dwu lat, ale przez wiele generacji a może nawet stuleci”. Dalej podkreślał, że aby tak się stało, trzeba dziś podjąć prawidłową decyzję w sprawie Palestyny25. Zważywszy na to, że imperium miało przestać istnieć w ciągu kolejnych 10
23
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lat wizja setek lat jego trwania brzmi niezwykle anachronicznie. Tymczasem
J.B. Glubb naprawdę rozumował w przedstawiony wyżej sposób.
Inne założenia wynikłe z tych dwu tekstów to stwierdzenie, że podział Palestyny
miał służyć pohamowaniu ekspansji ruchu syjonistycznego. J.B. Glubb uznał go za
wroga imperium i za ciało obce w regionie. Dominacja brytyjska, w jego opinii,
powinna być oparta na współpracy z Arabami. Jednak w pismach J.B. Glubba pod
pojęciem Arabowie kryją się głównie politycy bloku haszymidzkiego. W istocie
ignorował wszelkie inne grupy w świecie arabskim. Autor w gruncie rzeczy nie
doceniał także ruchu syjonistycznego. Przewidywał, że bez ochrony brytyjskiej czeka
go upadek i zagrożona będzie społeczność żydowska w regionie. Nie wierzył nawet,
że ruch ten zdoła zorganizować swoje państwo pod względem gospodarczym i liczył
na jego unię z Transjordanią. Tym samym J.B. Glubb wykazał się zupełnym niezrozumieniem zasad i emocji właściwych temu ruchowi. Najbardziej jednak zadziwia
pogląd, że Londyn powinien dokonać podziału Palestyny bez poparcia USA przy
sprzeciwie ZSRR i wielu państw arabskich. A było to podstawowe założenie planu.

ZAKOŃCZENIE
Pisma J.B. Glubba wysłane do Londynu w 1946 r. były czytane przez wojskowych
i urzędników cywilnych. Zawarty w nich radykalny projekt dokonania przez Wielką
Brytanię podziału Palestyny ze szkodą dla ruchu syjonistycznego i bez porozumienia z USA musiał wydać się wielu awanturnictwem. Z drugiej strony oficerowie
brytyjscy na ogół zgadzali się z założeniami swego kolegi. Natomiast wśród cywilów
panowały inne opinie. Na przełomie 1946 i 1947 r. władze w Londynie zostały
zmuszone do podjęcia wielu ważnych decyzji, do czego przyczynił się kolejny
kryzys finansowy i gospodarczy państwa. Na początku 1947 r. listy w sprawie
obecności brytyjskiej na Bliskim Wschodzie wymienili premier Clement Atlee i szef
Foreign Office E. Bevin. W tej korespondencji to E. Bevin jawi się jako decydent
w sprawach polityki zagranicznej, ale i list premiera jest ciekawy. W piśmie z 5
stycznia 1947 r. C. Atlee proponował ni mniej, ni więcej tylko zawarcie umowy ze
Stalinem i całkowite wycofanie Brytyjczyków z Bliskiego Wschodu. Uzasadniał to
faktem, że tamtejsi sojusznicy Londynu to słabe rolnicze kraje rządzone przez
reakcyjną i feudalną klasę rządzącą26. E. Bevin w piśmie z 9 stycznia 1947 r. dość
łatwo wskazał premierowi na błędy w jego rozumowaniu, przestrzegał przed nowym
26
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Monachium i zalecał politykę małych kroków. Myśl o opuszczeniu regionu odrzucał pomimo podjęcia decyzji o wycofaniu z Indii. Właśnie teraz, według E. Bevina,
należało działać rozważnie a ewentualne zmniejszenie brytyjskiej obecności winno
być dokonywane stopniowo. Co ciekawe, E. Bevin w stosunku do arabskich rządów
używał tego samego języka co premier. Uznawał tamtejsze grupy rządzące za reakcyjne i feudalne. Oba pisma wyrażały swoistą brytyjską i socjalistyczną zarazem
pogardę wobec nich. Można tu tylko podkreślić kontrast między sposobem myślenia cywilnych i wojskowych członków establishmentu brytyjskiego27.
W tych warunkach E. Bevin podjął brzemienną w konsekwencje decyzję.
2 kwietnia 1947 r. rząd brytyjski oświadczył, że sprawę rozwiązania problemu
Palestyny przekazuje do rozstrzygnięcia ONZ. Gotów był wycofać się z niej po
podjęciu przez ONZ odpowiedniej decyzji. Oczywiście ten krok niczego nie rozwiązał i w istocie E. Bevin chciał odłożyć w czasie podjęcie wiążących decyzji.
Skutki okazały się jednak nieodwracalne. ONZ, naciskana przez ruch syjonistyczny,
uchwaliła korzystny dla strony żydowskiej projekt podziału kraju (29 listopada
1947 r.). Brytyjczycy jednak nie chcieli go realizować i przyspieszyli wycofanie
swych sił, co stworzyło warunki do wybuchu walk na pełną skalę28.
Decyzja E. Bevina całkowicie rozmijała się z projektami J.B. Glubba z 1946 r.
Niewątpliwie oznacza to, że jego argumenty nie były decydujące dla szefa Foreign
Office i innych polityków podejmujących decyzje. Nie oznacza to jednak, że pisma
dowódcy Legionu Arabskiego były ignorowane. Oceny wojskowych brytyjskich
dotyczące przyszłości Palestyny nawet w 1948 r. były dość bliskie projektom
J.B. Glubba. Przewidywał np., że państwo żydowskie obejmie zasadniczo te tereny,
które przyznawał mu dowódca Legionu Arabskiego. Akceptowano też jego ideę
wykorzystania unii Transjordanii z Palestyną jako sposobu zachowania kontroli
brytyjskiej nad znaczącym obszarem tej ostatniej29. Tym bardziej należy więc
podkreślić błędy tkwiące w pismach J.B. Glubba. Oficer ten nie doceniał militarnych możliwości ruchu syjonistycznego. Poza tym zupełnie ignorował sprzeczności wewnątrzarabskie. W jego memoriałach spory te ograniczały się do osób Abd
Allaha i Hadzi Amina al-Husajni. Pominięto możliwe działania innych państw,
przede wszystkim Egiptu. Oczywiście rażącą sprawą było zalecanie działań wbrew
zdaniu władz USA. W sumie J.B. Glubb przedstawił projekt ciekawy, ale zasadniczo
niewykonalny.
27
28
29
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The Role of John Bagot Glubb in Creating British Vision
of Solution to the Conﬂict in Palestine in 1946

AFTER THE SECOND World War, British authorities recognized as necessity to solve the
Arab – Israeli conflict in subordinated Palestine. In 1946, John Bagot Glubb – British
officer and army commander of Transjordania, presented his own vision of the end of the
conflict. In two memorandus: in 13th of July in 1946 and 6th of December in 1948, he
proposed division Palestine into the Jewish area, including 18% of all country, and Arabic
area including the rest. The Arabic area supposed to be joined with Transjordania in one
country. This division was supposed to stop development of Jewish settlement. British
authorities had to do this despite to protests of the U.S. This radical postulate was not
accepted by government in London, although some of the ideas of these writings influenced
on British elits’ views.
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KONCEPCJE ROZWIĄZANIA PROBLEMU
NIELEGALNYCH IMIGRANTÓW Z MEKSYKU
W LATACH 20072011 NA PODSTAWIE ANALIZY
PROJEKTÓW I STANOWYCH USTAW
IMIGRACYJNYCH

COROCZNIE AMERYKAŃSKĄ GRANICĘ z Meksykiem nielegalnie przekracza blisko
400 tys. osób. I choć Stany Zjednoczone są państwem imigrantów, to z przeprowadzonych sondaży wynika, iż stosunek mieszkańców USA do osób przekraczających
granicę w sposób niezgodny z prawem nie jest otwarty i przyjazny, m.in. ze względu
na generowane koszty (opieka zdrowotna, socjalna i edukacja), jakie są ponoszone
przez państwo, a tym samym podatników. 61% respondentów wierzy, iż stanowią
„poważny problem” (zarówno dla federacji, jak i stanów), a kolejne 27% twierdzi,
iż jest to „jakiś problem”1. Co więcej, nieco powyżej 50% Amerykanów jest zdania,
iż należy zmienić Konstytucję tak, by dzieci nielegalnych imigrantów (tzw. undocummented immigrants) nie otrzymywały automatycznie obywatelstwa (natural
born citizens), zgodnie z obowiązującym od 1868 r. prawem ziemi2. Niezadowolenie z kosztów nielegalnej imigracji oraz nieskuteczność prowadzonej polityki
imigracyjnej federacji (administracji Baracka Obamy3) sprawiło, iż coraz częściej
stany zaczęły tworzyć restrykcyjne ustawodawstwo celem nie tylko zahamowania
1
Jedynie 11% respondentów odpowiedziało, iż nie stanowią żadnego problemu. Quinnipiac
University Poll, Aug. 31–Sept. 7, 2010, http://www.pollingreport.com/immigration.htm, odczyt z dn.
18.07.2011.
2
Dokładnie chodzi o pierwszą klauzulę XIV poprawki, która brzmi następująco: każdy, kto
urodził się lub naturalizował w Stanach Zjednoczonych i podlega ich zwierzchnictwu, jest obywatelem Stanów Zjednoczonych i tego stanu, w którym zamieszkuje. Żaden stan nie może wydawać ani
stosować ustaw, które by ograniczały prawa i wolności obywateli Stanów Zjednoczonych. Konstytucja
Stanów Zjednoczonych, http://www.usconstitution.net/const.html, odczyt z dn. 18.07.2011.
3
58% respondentów nie popiera obecnej polityki imigracyjnej. Quinnipiac University Poll. Aug.
31-Sept. 7, 2010, http://www.pollingreport.com/immigration.htm, odczyt z dn. 18.07.2011.
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dalszego napływu osób, ale również deportacji tych, co przebywają już na amerykańskim terytorium.
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie legislacji stanowej w latach
2007–2011 na wybranych przykładach oraz próba odpowiedzi na pytanie, czy
nielegalna imigracja generuje jedynie koszty dla federacji i stanów, czy istnieją
jakieś korzyści z niej płynące. Artykuł bazuje na aktach prawnych oraz materiałach
dostępnych w sieci WWW.
Prowadząc rozważania na temat ustawodawstwa antyimigracyjnego, należy
zwrócić uwagę na głosy zwolenników i przeciwników legalizacji statusu nielegalnych przybyszów. Ci pierwsi powołują się na zyski, jakie płyną głównie z pracy
osób „bez dokumentów”. Dla tych drugich koszty ich pobytu (leczenia, edukacji,
pomocy społecznej) są obciążeniem dla podatników amerykańskich oraz zagrożeniem utraty przez nich miejsca pracy.
Z szacunków wynika, iż nielegalni imigranci stanowią 3,7% populacji i 5,2% siły
roboczej USA4. Średnie roczne zarobki nielegalnych imigrantów to 28 900 dolarów
(2006), zaś pozostałych 50 600 dolarów5. Zatem nielegalni imigranci nie stanowią
poważnego zagrożenia dla miejsc pracy przeciętnego obywatela USA, zaś ich
zarobki świadczą o tym, iż wykonują oni prace niskopłatne, nierzadko niebezpieczne i fizycznie ciężkie, czyli takie, których pozostali mieszkańcy Stanów
Zjednoczonych nie chcą wykonywać, zwłaszcza w stanach rolniczych.
Przeciwnicy nielegalnej imigracji głoszą, iż koszty utrzymania w Stanach Zjednoczonych osób „bez dokumentów”, jak również ich deportacji, przewyższają zyski
z tego tytułu płynące. Ponadto, nie zgadzają się oni z twierdzeniem obrońców, iż
imigranci wydają zarobione w USA pieniądze, przez co napędzają popyt. W końcu
koronnym argumentem jest przestępczość wśród nielegalnych imigrantów.
Potwierdzeniem owych zarzutów będą przytoczone dane na temat kosztów
nielegalnej imigracji. Jedna z natywistycznych organizacji pod nazwą Immigration
Counters wyliczyła, iż od 2006 r. wydatki na pomoc społeczną obciążyły budżet

4

Największy ich odsetek w stosunku do całkowitej populacji jest w Kalifornii (6,8%), zaś największą siłę roboczą stanowią w Nevadzie (10%), Kalifornii (9,7%) i Teksasie (9%). Pew Hispanics
Centre, Number and Share for Labor Force and Total Population of Unauthorized Immigrants, for States,
2010, [w:] Unauthorized Immigrant Population, op.cit., s. 25.
5
J. Bernstein, J. Blazer, Legalizing Undocumented Immigrants: As Essential Tool in Fighting Poverty,
„Clearinghouse House Review”, http://www.nilc.org/immlawpolicy/cir/ClrghsRvw-Nov-Dec2008.
pdf, odczyt z dn. 20.07.2011.
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federalny na kwotę 398 mld dolarów6. Ponadto, od 2006 r. Meksykanie wysłali do
ojczyzny niemalże 30 mld dolarów, co może sugerować, iż nie wydają na miejscu
zarobionych pieniędzy, nie odkładają ich w bankach, lecz przesyłają do rodzin7.
Jeśli chodzi natomiast o dane dotyczące przestępczości, to szacuje się, iż nielegalni
imigranci popełniają ok. 40% wszystkich przestępstw, jakie są dokonywane w USA8.
Obecnie w więzieniu odsiaduje karę ok. 449 tys. osób, co stanowi kolejne obciążenie dla budżetu na kwotę 165 mld dolarów (od 1996 r.)9. Dochodzi do tego koszt
ich deportacji – 41 mld rocznie10.

CO OZNACZA TERMIN „URODZONY W STANACH
ZJEDNOCZONYCH?”
Chcąc prowadzić rozważania na temat nielegalnej imigracji, należy przyjrzeć się
źródłom obywatelstwa poprzez urodzenie, które w Stanach Zjednoczonych jest
nabywane na podstawie: (1) ius sanguinis – prawa krwi11; (2) ius soli – prawa ziemi.
Druga koncepcja wywodzi się z brytyjskiego common law i stała się prawem
amerykańskim na mocy wspomnianej już XIV poprawki do Konstytucji (1868)12.
Kwestia ius soli została przywołana dlatego, iż w ostatnim czasie pojawiła się
propozycja wysunięta przez republikańskich kongresmanów, by uchwalić prawo
(birthright citizenship), które nie nadawałoby automatycznie obywatelstwa dzieciom nielegalnych imigrantów, urodzonym w Stanach Zjednoczonych. Zagadnienie to zostało również poddane pod sondaż w kwietniu 2011 r., zaś wyniki wskazują,
6

Licznik jest on-line, dodaje 2 dolary co sekundę. Immigration Counters, http://immigrationcounters.com/, odczyt z dn. 20.07.2011.
7
Pozostali Latynosi do Ameryki Łacińskiej – 264 mld dolarów (od 2001 r.). Licznik nabija co
sekundę ok. 500 dolarów. Ibidem.
8
Illegal Immigration Statistics, http://www.buzzle.com/articles/illegal-immigration-statistics.
html, odczyt z dn. 20.07.2011.
9
Immigration Counters, http://immigrationcounters.com/, odczyt z dn. 20.07.2011.
10
Illegal Immigration Statistics, http://www.buzzle.com/articles/illegal-immigration-statistics.
html, odczyt z dn. 20.07.2011.
11
Prawo krwi zostało ustanowione na mocy ustawy Kongresu, a oznacza otrzymanie przez
dziecko obywatelstwa swoich rodziców bądź jednego z nich.
12
Jej słuszność potwierdził w 1898 r. Sąd Najwyższy w sprawie United States v. Wong Kim Ark,
orzekając, iż nawet jeśli rodzice są obcokrajowcami nie spełniającymi warunków do naturalizacji
(przebywają tymczasowo lub nielegalnie), dziecko urodzone na terytorium amerykańskim jest
obywatelem USA. United States v. Wong Kim Ark, 169 U.S. 649 (1898), http://supreme.justia.com/
us/169/649/case.html, odczyt z dn. 18.07.2011.
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iż ok. 60% respondentów opowiada się za zmianami w prawie (wzrost o ok. 10%
w stosunku do sierpnia 2010 r.)13.
Choć uchwalenie poprawki do konstytucji, zmieniającej obecne zasady przyznawania obywatelstwa poprzez urodzenie, jest procesem żmudnym i wieloletnim, to
wyniki przytoczonych sondażów pokazują, iż jest to kwestia „żywa” w społeczeństwie, zaś odsetek zwolenników odejścia od dotychczasowego prawa może świadczyć
choćby o sile rodzącej się „ksenofobii” społeczeństwa bądź zniecierpliwieniu wobec
problemu nielegalnych imigrantów. Pozostaje jeszcze jedna kwestia – nadanie dziecku
statusu natural born citizen otwiera mu prawo do ubiegania się o najwyższe stanowiska w państwie. Przy obecnej liczbie nielegalnych imigrantów, szacowanej na około
11 mln osób (z czego Meksykanie stanowią ok. 6–7 mln osób, czyli 58%14), liczba ich
dzieci urodzonych na terytorium USA (nazywanych anchor babies) od 2002 r. sięga
4936 tys., co stanowi ok. 8% całkowitego przyrostu naturalnego15. Zatem wielu
Amerykanów obawia się, iż w przyszłości dzieci te będą stanowiły pokaźny elektorat,
będący w stanie przegłosować każde wygodne dla nich prawo.

USTAWODAWSTWO I PROPOZYCJE STANOWE
W związku z tym, iż nielegalna imigracja stanowi problem głównie stanów,
legislatury stanowe są niezwykle aktywne w tworzeniu aktów, mających na celu
walkę z bezprawnym napływem osób oraz rozwiązaniem kwestii przebywających
13
W sierpniu 2010 r. kilka pracowni sondażowych przeprowadziło ankiety i wyniki były następujące: Quinnipiac University Poll – 48% respondentów było za zmiana prawa, 45% za jego kontynuacją, zaś 7% nie miało zdania; Pew Research/National Journal Congressional Connection Poll –
49% było za utrzymaniem dotąd istniejącego prawa, 46% za jego zmianą, 6% nie miało zdania.
Nastroje społeczne ze względu na preferencje polityczne przedstawia sondaż CBS News Poll – 54%
republikanów opowiedziało się za zmianą prawa (39% przeciw), 37% demokratów (59% przeciw)
i 49% Independents (47% przeciw). Podobny sondaż przeprowadzono dla CNN/Opinion Research
Corporation Poll – 58% republikanów stwierdziło, iż należy zmienić prawo (40% było za utrzymaniem
dotychczasowego), 39% demokratów (odpowiednio 61%) oraz 50% independents (odpowiednio 50%).
Polling Report, http://www.pollingreport.com/immigration.htm, Rasmussen Report, 61% Oppose
U.S. Citizenship for Children Born to Illegal Immigrants, http://www.rasmussenreports.com/public_
content/politics/current_events/immigration/61_oppose_u_s_citizenship_for_children_born_to_illegal_immigrants, odczyt z dn. 18.07.2011.
14
J.S. Passel, D’Vera Cohn, Unauthorized Immigrant Population: National and State Trends, 2010,
Pew Hispanics Centre, 2.01.2011, http://pewhispanic.org/reports/report.php?ReportID=133, odczyt
z dn. 18.07.2011.
15
Ibidem.
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już w USA imigrantów16. Wynika to głównie z faktu ponoszenia przez owe stany
kosztów pobytu osób bez pozwolenia na własnym terytorium, jak również żądań
pozostałych mieszkańców stanu regulacji istniejącego stanu rzeczy. Z danych
przedstawionych przez Narodową Konferencję Legislatur Stanowych (National
Conference of State Legislatures) wynika, iż w latach 2006–2009 zaproponowano
ponad 4900 ustaw, z czego uchwalono łącznie 752 akty prawne i 257 rezolucji17.
W 2010 r. 45 stanów przedstawiło 1180 propozycji ustaw i rezolucji, które skupiały
się na kwestii imigrantów oraz uchodźców, z czego przegłosowano 208 ustaw i 136
rezolucji. Najczęściej w proponowanych aktach prawnych znajdowały się regulacje
dotyczące kwestii bezrobocia, potwierdzania tożsamości, praw jazdy oraz przestrzegania już uchwalonego prawa. W uchwalonych ustawach i rezolucjach
dominowały również te zagadnienia oraz problem edukacji dzieci nielegalnych
imigrantów.
Rysunek 1. Szacunkowa liczba nielegalnych imigrantów w latach
2000–2010 (w mln)

Źródło: Pew Hispanics Centre, Unauthorized Immigrant Population: National and State Trends, 2010,
http://pewhispanic.org/reports/report.php?ReportID=133, odczyt z dn. 18.07.2011.

16
Choć wyznaczanie norm postępowania z nielegalnymi imigrantami to domena federalnego
rządu i Kongresu.
17
NCSL Immigrant Policy Project, 2010 Immigration-Related Bills and Resolutions in the States,
April 27, 2010, http: //www. ncsl.org/portals/1/documents/immig/immigration_report_april2010.
pdf, odczyt z dn. 18.07.2011.
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Zatem szczyt nielegalnej imigracji osiągnięty został w roku 2007, po czym liczba
ta zaczęła spadać (z 12 mln w 2007 do 11,2 mln w 2010)18. Główną przyczyną nie
jest powrót „nieudokumentowanych” do swoich krajów, lecz zmniejszenie ich
napływu do USA.
Również poszczególne stany zanotowały spadek lub wzrost liczby nielegalnych
imigrantów. Przykładowo Kolorado, Floryda, Nowy Jork, Wirginia, Arizona, Nevada
oraz Utah znalazły się w grupie stanów, gdzie liczba nielegalnych przybyszów
spadła. Dla kontrastu, w Teksasie, Oklahomie, czy Luizjanie nastąpił ich wzrost. Jest
to warte podkreślenia zwłaszcza w świetle powstających ustaw antyimigracyjnych,
o których będzie mowa poniżej.

ARIZONA
Arizona była pierwszym stanem, który zaproponował stworzenie rygorystycznego ustawodawstwa, celem walki z imigrantami, przebywającymi nielegalnie na
terytorium stanu (z szacunków wynika, iż na 6,6 mln mieszkańców stanu nielegalni
imigranci stanowią grupę około 486 tys. osób)19; 23 kwietnia 2010 r. gubernator
stanu Jan Brewer złożyła podpis pod senacką ustawą 1070, noszącą nazwę Support
our Law Enforcement and Safe Neighborhoods Act20, a tydzień później pod jej
uzupełnieniem (House Bill 2162)21. 29 lipca ustawy weszły w życie.
Zgodnie z jej treścią, miało nastąpić ściślejsze przestrzeganie prawa federalnego,
stanowego i lokalnego na obszarze Arizony. Co więcej, umożliwia obywatelom
kontrolowanie władz lokalnych w kwestii przestrzegania obowiązującego prawa
imigracyjnego, zaś za opieszałość w jego implementacji nakłada na urzędników
karę finansową w wysokości od 500 do 5000 dolarów na dzień. Największe kontrowersje wzbudzają jednak następujące sekcje: 8, B i E SB 107022: dopuszczenie,
18
19

Pew Hispanic Center, Modes of Entry for the Unauthorized Migrant Population, op.cit.
NCSL Immigrant Policy Project, 2010 Immigration-Related Bills and Resolutions in the States,

op.cit.
Bodźcem do zaostrzenia przepisów wobec nielegalnych imigrantów była głośna sprawa zabójstwa
Roba Krentza, właściciela dużego rancza na południu Arizony tuż przy granicy z Meksykiem.
27 marca 2010 r. Krentz wybrał się na objazd posiadłości. Niedługo potem zadzwonił do rodziny, że
musi pomóc rannemu nielegalnemu imigrantowi, który przekradł się przez granicę. Nikt go już nie
widział żywego, jego ciało znaleziono potem podziurawione kulami.
20
SB 1070, http://www.azleg.gov/legtext/49leg/2r/bills/sb1070s.pdf.
21
HB 2162, http://www.azleg.gov/legtext/49leg/2r/bills/hb2162c.htm\.
22
Sec. 8, B i E, SB 1070, http://www.azleg.gov/legtext/49leg/2r/bills/sb1070s.pdf.
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jako zgodnego z prawem zatrzymania lub aresztowania (za złamanie innego prawa)
przez funkcjonariuszy osób, których status imigracyjny nie jest jasny (np. nie mają
ze sobą dokumentów, takich jak prawo jazdy, czy inny, ważny dokument identyfikacyjny, wystawiony przez władze lokalne, stanowe lub federalne). Pozbawienie
wolności może trwać do chwili potwierdzenia legalności pobytu przez funkcjonariuszy federalnych na terytorium amerykańskim. Przesłanką do zatrzymania nie
może być rasa, kolor skóry, czy pochodzenie narodowe, zaś przestrzeganie prawa
ma być w poszanowaniu Konstytucji Stanów Zjednoczonych oraz Konstytucji
Arizony.
Ustawa nakłada również obowiązek powiadomienia United States Immigration
and Customs Enforcement (ICE) lub Customs and Border Protection (CBP) w przypadku potwierdzenia bezprawnego pobytu osoby23.
Kolejne sekcje, 3 A-D SB 1070, 3 H, HB 2162, tworzą nowe przestępstwa stanowe
(misdemeanor offense)24. Pierwsze sekcje powyższych ustaw nakładają karę grzywny
w wysokości 100 dolarów lub 20 dni aresztu (w przypadku pierwszego razu), lub
30 dni (w przypadku kolejnego) za umyślne uchylanie się od wypełnienia lub
noszenia dokumentu potwierdzającego status imigranta. W drugim przypadku
(sekcje 5 A-D SB 1070, 5 A-C HB 2162) właściciel pojazdu, który zatrzymuje się
na ulicy, drodze szybkiego ruchu bądź autostradzie w celu zatrudniania lub chęci
zatrudnienia osób lub przewiezienia osób (jeśli pojazd blokuje ruch uliczny lub
stanowi utrudnienie dla ruchu) popełnia przestępstwo stanowe25.
Ustawa SB 1070 wymierzona jest również w tzw. cojotes, czyli osoby, które
organizują nielegalny transport imigrantów26. Za złamanie prawa grozi 6-mie23

Osoba taka zostanie następnie osadzona w więzieniu stanowym lub innym miejscu za zgodą
władz Arizony. Ponadto, lokalni i stanowi urzędnicy oraz agencje nie mogą otrzymać zakazu przesyłania, otrzymywania, wymiany informacji na statusu imigracyjnego osób, które służą do następujących celów: (1) weryfikacji legalności pobytu przez sądy lub władze stanowe; (2) określenia, czy
nielegalni imigranci przestrzegali prawa federalnego.
24
Ibidem.
25
Pasażerowie pojazdu również podlegają pod powyższe sekcje. Co więcej, przestępstwem jest
również zatrudnienie, pośredniczenie lub udostępnienie pracy dla osób niemających stosownego
dokumentu, potwierdzającego legalny pobyt w USA. HB 2162, op.cit.
26
W przypadku podejrzenia przez funkcjonariusza znamion przestępstwa, takiego jak przemyt
ludzi, ma on prawo zatrzymać podejrzany pojazd i wylegitymować jego pasażerów. Przesłankami do
zatrzymania są następujące fakty: (1) podejrzenie przemytu osób na teren Arizony (lub w późniejszym czasie pobytu na terytorium całej federacji); (2) ukrywanie, chronienie lub przeszkadzanie
w zatrzymaniu osób, znajdujących się w pojeździe, które w sposób nielegalny przekroczyły amerykańską granicę i zamierzają pozostać na terytorium USA. SB 1070, http://www.azleg.gov/legtext/49leg/2r/bills/sb1070s.pdf, odczyt z dn. 18.07.2011.
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sięczny pobyt w zakładzie karnym (w przypadku dokonania przestępstwa po raz
pierwszy) oraz 1000 dolarów grzywny. W przypadku, gdy przemytnik dokonuje
przemytu powyżej 10 osób, grozi mu kara pozbawienia wolności do 1,5 roku i kara
1000 dolarów za każdego przemycanego imigranta27. Podobne kary czekają osoby,
które ukrywają ich, pomagają w przemycie lub w pobycie na terytorium amerykańskim.
Nowe prawo nakłada także na pracodawcę obowiązek weryfikacji danych
zatrudnionych pracowników oraz przechowywania dokumentów potwierdzających
status pracowników przez okres ich zatrudniania bądź przez 3 lata (sek. 9 SB
1070)28.
Podsumowując uchwalona ustawa zezwala funkcjonariuszom stanu Arizona na
zatrzymanie każdej osoby w celu potwierdzenia jej tożsamości oraz statusu rezydenta. I choć oficer legitymujący podejrzaną osobę nie może kierować się przesłankami rasy, koloru skóry lub pochodzenia narodowego, to obrońcy praw obywatelskich, a także instytucje pomagające imigrantom zarzucili ustawodawcom, iż
ustawa ta będzie dyskryminować osoby o ciemniejszym kolorze skóry bądź
wyglądzie „latynoskim” (według statystyk w Arizonie mieszka 30-proc. mniejszość
latynoska). Co więcej, osoby o wspomnianym wyglądzie, będące obywatelami USA
lub mające status stałych rezydentów, będą częściej poddawane weryfikacji dokumentów w celu „wyłapania” osób, które takich dokumentów nie posiadają, co może
stawiać je w niekomfortowej sytuacji, a nawet dyskredytować je w oczach świadków
owej identyfikacji (np. współpracowników, rodziny). Co ciekawe, do grup krytykujących wspomnianą ustawę dołączyły środowiska rolnicze oraz biznesowe, które
są zdania, iż to federacja jest odpowiedzialna za sprawy imigracji, a nie jest to
kompetencja stanów. Zwolennicy (w tym milicja stanowa) nowej ustawy twierdzą
natomiast, iż należy rozwiązać problem nielegalnego napływu i pobytu osób, które
zabierają pracę obywatelom stanu, korzystają z usług publicznych (np. służby
zdrowia, edukacji) na koszt podatników, zwiększają przestępczość oraz wypełniają
wiezienia.
W toczącej się debacie na temat bezprecedensowej ustawy zabrał głos również
prezydent Obama, nazywając ją „nieodpowiedzialną” i zaapelował o ponowne jej
27
Z szacunków wynika, iż w ciągu ostatnich trzech lat, agenci U.S. Border Patrol zatrzymali
w Arizonie niemal 1 milion osób, z czego połowę aresztowano podczas przekraczania granicy
z Meksykiem.
28
Sekcje 7 i 8 SB 1070 regulują kwestię ochrony pracodawcy przed oskarżeniem o umyślne lub
świadome zatrudnianie nielegalnym imigrantów (tzw. affirmative defence of entrapment). Sek. 7–8
SB 1070, http://www.azleg.gov/legtext/49leg/2r/bills/sb1070s.pdf, odczyt z dn. 18.07.2011.
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przemyślenie i odrzucenie (w głosowaniu nad jej uchwaleniem). Obiecał także
wysłanie do Arizony 1,2 tys. członków Gwardii Narodowej, którzy mieli strzec
granicy z Meksykiem (gubernator Brewer domagała się 6 tys.)29. Po jej uchwaleniu,
skierował sprawę do sądu federalnego w Phoenix, domagając się zbadania, czy nie
łamie ona praw obywatelskich30.
30 lipca 2010 r. sąd federalny zablokował najbardziej kontrowersyjne zapisy
restrykcyjnego prawa stanowego: (1) podczas kontroli drogowej lub zatrzymania
funkcjonariusze nie mogą sprawdzać, czy osoba przebywa bezprawnie na terenie
USA, nawet jeśli mają co do tego uzasadnione podejrzenia; (2) zakazane jest
karanie za nieposiadanie przy sobie dokumentów o legalnym pobycie; (3) zabronione jest stosowanie aresztu zapobiegawczego (bez nakazu aresztowania) wobec
osób, które są podejrzane o popełnienie przestępstwa podlegającego deportacji;
(4) nie można karać osób, które pomagają w znalezieniu pracy, lub pracodawców
za zatrudnienie nielegalnych imigrantów31.
Władze stanowe odwołały się od niekorzystne dla nich decyzji do sądu apelacyjnego. Ponadto, zwolennicy ustawy zapowiedzieli, iż będą walczyć o ustawę 1070
do końca, czyli aż do wydania decyzji przez Sąd Najwyższy USA.
Pomimo odrzucenia przez sąd dystryktowy ustawy SB 1070, śladem Arizony
poszły kolejno 18 stanów, które również chcą uregulować kwestie nielegalnej
imigracji (łącznie w 37 trwają głosowania lub debata nad zaostrzeniem prawa
imigracyjnego). Przykładowo, legislatury Kansas, Kentucky, Oregonu, Michigan,
Rhode Island, Pensylwanii, Karoliny Płd., Georgii, Florydy, Maine, Marylandu
Nebraski czy Wirginii zapowiedziały w 2010 r. rozpoczęcie prac nad stworzeniem
podobnych rozwiązań prawnych32.
Prawdopodobieństwa uchwalenia kolejnych ustaw wzrastają wraz ze zbliżającymi się wyborami na gubernatora oraz do legislatur stanowych (jesień 2012).
29

Ponadto, Obama poprosił Kongres o dodatkowe 600 mln dolarów na stworzenie dodatkowego
zespołu 1000 agentów Border Patrol, 160 posiłkowych federalnych urzędników ds. imigracji oraz dwa
bezzałogowe samoloty do kontrolowania granicy z Meksykiem. W odpowiedzi opinia publiczna
usłyszała, iż dla zasiadających na Kapitolu kongresmenów kwestia imigracji nie jest naglącą sprawą.
30
Administrację Obamy poparły również władze Meksyku i kilku innych latynoskich krajów,
a także Kościoły protestanckie i Kościół katolicki.
31
U.S. Federal Court Decision Against Arizona Senate Bill 1070, http://www.foxnews.com/projects/
pdf/072810_ArizonaRuling.pdf, odczyt z dn. 20.07.2011.
32
Nadal trwają prace w legislaturach stanowych, obecnie tj. 20.07.2011, proces ustawodawczy nie
jest zakończony. A. Johnson, V. Hauc, States seek to copy Arizona immigration law, MSNBC, http://
www.msnbc.msn.com/id/41182588/ns/us_news-immigration_a_nation_divided/, odczyt z dn.
20.07.2011.
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Kwestia walki z nielegalną imigracją została już podniesiona m.in. na Florydzie,
gdzie kandydat na gubernatora, Rick Scott wyraził się pozytywnie o arizońskim
prawie, oraz w Minnesocie, gdzie kandydat Tom Emmer nazwał arizońską ustawę
„wspaniałym pierwszym krokiem”33. W Idaho natomiast kandydat Monty Pearce
przypomniał wyborcom, iż ponoszą oni łączny koszt 100 tys. dolarów rocznie na
pomoc medyczną, jaka jest udzielna nielegalnym imigrantom34. W kolejnym stanie,
Nevadzie, zwolennicy arizońskiej ustawy 1070 zapowiedzieli uchwalenie podobnego prawa w związku z olbrzymim bezrobociem i dziurą budżetową35. W Karolinie Płd. problem stanowią meksykańskie gangi narkotykowe, i to one przeważyły
o rozpoczęciu procesu legislacyjnego36. W przypadku Nebraski o wprowadzeniu
zakazu zatrudniania nielegalnych imigrantów oraz wynajmowania im nieruchomości zadecydowało wzrastające bezrobocie wśród obywateli amerykańskich,
którzy oskarżają Latynosów o zabieranie miejsc do pracy (w Nebrasce większość
Latynosów pracuje przy pakowaniu mięsa, otwarte pozostaje pytanie, czy Amerykanie będą chcieli wykonywać taką pracę za płacę, jaką dostają imigranci). Co
więcej, senator stanu, Charlie Janssen zapowiedział również uchwalenie w 2011 r.
co najmniej części arizońskiego prawa 107037.

UTAH
Prowadząc rozważania na temat prawa imigracyjnego, nie sposób nie wspomnieć o „modelu z Utah”, opartym na dwóch ustawach: Illegal Immigration
Enforcement Act (H.B. 497) i Utah Immigration Accountability and Enforcement Act
(H.B. 116). Jak twierdzą jego autorzy, może ono stać się rozwiązaniem dla całej
federacji.
33

B. Lambert, A wonderful first step,’ Emmer says of Arizona law, „Minipost.com”, 29.04.2011,
http://www.minnpost.com/dailyglean/2010/04/29/17746/a_wonderful_first_step_emmer_says_of_
arizona_law, odczyt z dn. 20.07.2011.
34
Ariz. Immigration Law Sought in 18 Other States, „CBS News”, 26.06.2011, http://www.cbsnews.
com/stories/2010/06/25/politics/main6619747.html.
35
E. Vogel, Legislator fights lawsuits over initiative petition on immigration issue, „Las Vegas
Review Journal”, 8.07.2011, www.lvrj.com/news/legislator-fights-lawsuits-over-initiative-petitionon-immigration-issue-98076904.html?ref=904.
36
J. Gerstein, South Carolina immigration law sparks suit from Justice Department, „Politico”,
31.10.2011, http://www.politico.com/news/stories/1011/67274.html#ixzz1eJPW957F
37
K. O’Hanlon, Senators grill Janssen over immigration bill, „Fremont Tribune”, 3.03.2011, http://
fremonttribune.com/news/local/article_89c8c0f0–45bb-11e0–8b63–001cc4c002e0.html.
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Pierwsza ustawa porównywania jest do arizońskiej ustawy 1070. Funkcjonariusze z Utah będą mieli prawo sprawdzenia legalność pobytu wszystkich podejrzanych o poważniejsze wykroczenia38. Ponadto, oficerowie będą mieli prawo
zweryfikować status imigrancki osób zatrzymanych w pojeździe w przypadku
uzasadnionego podejrzenia, iż pasażerowie złamali prawo Utah, dotyczące transportu lub przemytu nielegalnych imigrantów (illegal aliens)39. Co więcej, transport
lub ukrywanie nielegalnych imigrantów będą uznane za przestępstwo stanowe.
Kolejne sekcje ustawy dopuszczają możliwość aresztowania w przypadkach zasadnego podejrzenia o: (1) znalezienie się w wykazie osób, które mają nakaz deportacji; (2) posiadanie federalnego zakazu wyjazdu do kraju; (3) podejrzenie lub skazanie za przestępstwa (felony) w innym stanie, wynikające z federalnego prawa
imigranckiego. I choć ustawa dopuszcza ustne poświadczenie, jak również wymienia listę dokumentów, których przedstawienie stanowi potwierdzenie legalności
pobytu, to funkcjonariusz może je zakwestionować w przypadku uzasadnionego
podejrzenia, iż są fałszywe40.
Druga przyjęta w marcu 2011 r. ustawa, Illegal Immigration Enforcement Act
(H.B. 497), zakłada stworzenie programu „gościnnego pracownika” (guest worker).
Zgodnie z treścią ustawy, osoby ubiegające się o „legalny pobyt” muszą udowodnić,
iż zamieszkują stan Utah (przed 10 maja 2011 r.), nie dokonały innego przestępstwa
i pracują na terenie stanu. Następnie muszą zgłosić się na policję w celu złożenia
odcisków palców41, weryfikacji danych osobowych oraz dotyczących ubezpieczenia
zdrowotnego. Kolejna sekcja mówi o konieczności wystąpienia o status „gościnnego pracownika” w ciągu 30 dni od daty rozpoczęcia pracy. Za złamanie prawa,
dotyczącego przekroczenia granicy i nielegalny pobyt, zapłacą grzywnę w wysokości 2,5 tys. dolarów lub 1 tys., jeśli zostali w USA po terminie ważności wizy lub
pracują bez pozwolenia (ale wjechali do USA zgodnie z prawem). Po spełnieniu
tych warunków dostaną specjalne karty identyfikacyjne „gościnnego pracownika”,
38

Przykładowo, posiadanie powyżej 1 uncji marihuany, czy spowodowanie szkód lub wykroczenia
(misdemeanor, m.in. nieważne prawo jazdy, spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, złamanie
kodeksu drogowego, w tym zbyt szybka jazda samochodem, czy wyzwanie kogoś w miejscu publicznym). H.B. 497, http://www.deseretnews.com/media/pdf/179483.pdf, odczyt z dn. 20.07.2011.
39
Ibidem.
40
W końcu zapisy ustawy przewidują ściślejszą współpracę z instytucjami federalnymi, odpowiedzialnymi za walkę z nielegalną imigracją przy weryfikacji danych osób zatrzymanych lub
aresztowanych oraz zabraniają instytucjom stanowym i lokalnym tworzenia prawa, które stanowiłoby
barierę w realizacji federalnego prawa imigranckiego. Ibidem.
41
Odciski palców osób, które były karane, zostaną przesłane do Biura Śledczego stanu Utah,
Federalnego Biura Śledczego i Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego.
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które będą ważne dwa lata, po czym będą musieli opuścić Stany Zjednoczone
(status ten nie zezwala jednakże na staranie się po dwóch latach o zieloną kartę lub
obywatelstwo, jak również nie zapewnia korzystania z pomocy publicznej).
W końcu władze Utah mają stworzyć procedury weryfikacji ważności pozwolenia do pracy osób, zbliżone do federalnego programu E-Verify. Nowe przepisy
zobowiązują również pracodawców zatrudniających powyżej 15 osób do sprawdzenia legalności pobytu nowo zatrudnionych pracowników w istniejącym programie federalnym.
Program będzie obowiązywał do 1 lipca 2013 r. lub 120 dni po zawieszeniu przez
rząd federalny obowiązywania na terenie stanu Utah federalnego prawa imigracyjnego. Bowiem w innym przypadku, „gościnni pracownicy” nadal będą przebywać nielegalnie w USA w świetle prawa federalnego.
Dla zwolenników ustawy jest to „krok naprzód” w kwestii legalizacji pobytu osób
„bez dokumentów”, a co za tym idzie, rozwiązania problemu nielegalnej imigracji.
Opinię przeciwników dobrze wyrażają słowa republikańskiego senatora Chrisa
Herroda: „prawo jest rażącą niesprawiedliwością wobec tysięcy uczciwych ludzi,
którzy zgodnie z prawem czekają na amerykańską wizę na całym świecie, bo nie
chcą nielegalnie przekraczać granicy”, bowiem będzie zachęcać kolejne osoby do jej
przekraczania w sposób niezgodny z prawem42. Ponadto, nie ma żadnej gwarancji,
iż „gościnni pracownicy” wyjadą po wyznaczonym terminie do swoich krajów, a nie
przedłużą sobie pobytu, tak jak to robili do tej pory lub nie spróbują przekroczyć
granicę jeszcze raz. Kwestią nierozwiązaną stanowią również dzieci nielegalnych
imigrantów, urodzone w USA, które zgodnie z obowiązującym prawem są obywatelami.

KALIFORNIA, NOWY MEKSYK, TEKSAS
Wysoki odsetek legalnych i niski nielegalnych imigrantów w wyżej wymienionych stanach (odpowiednio 25% i 6,8% w Kalifornii, 45% i 4,3% w Nowym Meksyku, 14% i 6,7% w Teksasie)43 sprawia, iż szanse uchwalenia restrykcyjnych ustaw
imigranckich są niewielkie. Z jednej strony władze stanowe postawiły głównie na
42
Ch. Herrod, Representative Chris Herrod re: Misinformation on Immigration Issues, http://senatesite.com/blog/2009/07/representative-chris-herrod-re.html.
43
Z danych szacunkowych wynika, iż w Kalifornii przebywa bezprawnie ok. 2,5 mln imigrantów,
w Nowym Meksyku 85 tys., zaś w Teksasie 1,7 mln. Pew Hispanic Centre, Unauthorized Immigrant
Population: National and State Trends, 2010, http://pewhispanic.org/files/reports/133.pdf, Illegal
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uszczelnienie granic (np. poprzez ogrodzenia wspomagane światłami stadionowymi oświetlającymi granice), jak również zwiększoną liczbę patroli granicznych.
Z drugiej zaś Amerykanie pochodzenia latynoskiego dbają o interesy swojej grupy
poprzez skuteczne ubieganie się o stanowiska elekcyjne44.
Przykładowo, doświadczenie z podobnym prawem miała Kalifornia, która
w 1994 r. uchwaliła Proposition 187, uznaną następnie za niekonstytucyjną45. W chwili
uchwalania w Arizonie ustawy 1070 rady miejskie w Los Angeles, Sacramento, San
Diego, czy San Francisco zapowiedziały bojkot towarów z Arizony46. Podobne kroki
zamierzały podjąć władze Bloomington w stanie Indiana47. Uznanie przez Sąd Najwyższy ustawy 1070 za niekonstytucyjną chwilowo wyciszyło powstałe antagonizmy.
Jednakże, na zakończenie sporu o prawa napływających i przebywających nielegalnie
osób nie ma co liczyć do chwili, gdy Stany Zjednoczone przestaną być atrakcyjne dla
mieszkańców innych państw. Postawa Kalifornii, Nowego Meksyku i Teksasu może
natomiast świadczyć o względnie silnej pozycji diaspory latynoskiej, która potrafiła
dokonać sprawnego lobbingu u przedstawicieli władz. Może być to zatem przewidywany przez przeciwników legalizacji imigracji scenariusz o znaczącym wpływie
Latynosów i zdolności przegłosowania dogodnego ustawodawstwa.
Potwierdzeniem tych zarzutów zdaje się Nowy Meksyk, w którym na 2 miliony
wszystkich mieszkańców 45% stanowią Latynosi, co sprawia, iż jest to stan o największym odsetku Hispanics. Co więcej, w legislaturze stanowej zasiada przeciętnie
44% Latynosów, co odzwierciedla procent ludności w stanie (dla porównania
w Arizonie wartość ta wynosi 16%)48. Również w egzekutywie stanowej Latynosi
zaznaczyli swoją obecność. Od 1912 r. (od chwili powstania stanu), Nowy Meksyk
miał 5 gubernatorów o korzeniach latynoskich (Arizona jednego).
Tak wysoki procent latynoskich legislatorów sprawia, iż szanse uchwalenie
restrykcyjnego prawa imigranckiego są nikłe. Co więcej, w przeciwieństwie do
Immigration Statistics, http://www.buzzle.com/articles/illegal-immigration-statistics.html, odczyt
z dn. 20.07.2011.
44
J.P. Casellas, Latino Representation in State Houses and Congress, Cambridge University Press,
Cambridge 2011.
45
R.M. Alvarez, L. Butterfield, The Resurgence of Nativism in California? The Case of Proposition
187 and Illegal Immigration, „Social Science Quaterly” 2000, vol. 8, no. 1, s. 167–179.
46
M. Cohn, Arizona Legalizes Racial Profiling, „Jurist Legal News and Research”, 29.04.2011, http://
jurist.law.pitt.edu/forumy/2010/04/arizona-legalizes-racial-profiling.php, odczyt z dn. 20.07.2011.
47
Bloomington Joins Cities Boycotting Arizona, „My Fox News Phoenix”, 4.06.2010, http://www.
myfoxphoenix.com/dpp/news/immigration/bloomington_boycotting_arizona_06042010.
48
National Association of Latino Elected and Appointed Officials, http://www.naleo.org/, odczyt
z dn. 20.07.2011.
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sąsiedniej Arizony, gdzie sprawdzanie prawa jazdy służy do „wyłapywania” nielegalnych imigrantów, w Nowym Meksyku ustawodawca dopuścił prawo ubiegania
się o nie również przez osoby bez prawa pobytu w celu zwiększenia bezpieczeństwa
na drogach. Ponadto, konstytucja stanu zapewnia prawa obywatelskie ludności
latynoskiej, również tej pozostającej bezprawnie na terytorium stanu49.
Konkludując: porównując dwa „siostrzane” stany, Arizonę i Nowy Meksyk,
można powiedzieć o tworzeniu niemal przeciwstawnego prawa wobec osób pozostających nieleganie na terytorium USA. Podczas gdy Arizona tworzy prawo
negatywne, Nowy Meksyk jest przykładem pozytywnego prawa, mającego na celu
asymilację ludności latynoskiej.
Podobnie jak w poprzednich przykładach, i w Teksasie plany zaostrzenia prawa
imigracyjnego nie powiodły się, choć z szacunków wynika, iż do legislatury stanowej wpłynęło ok. 100 projektów ustaw50. Jedyna uchwalona do chwili obecnej
ustawa zakłada, iż ustanowione zostanie nowe przestępstwo stanowe, dotyczące
zatrudniania nielegalnych imigrantów. Co ciekawe – i unikatowe w skali federacji
– przepisy nie obejmują imigrantów zatrudnianych w charakterze niań, osób do
prowadzenia domu czy zajmujących się ogrodem. Wśród propozycji znalazły się
natomiast m.in. ułatwienia dla stanowych i lokalnych służb mundurowych do
stosowania prawa federalnego, wprowadzenie języka angielskiego jako urzędowego
(tzw. polityka English only) czy zakaz przyznawania stypendiów i grantów stanowych studentom, którzy przebywają na terytorium USA nielegalnie51.

GEORGIA
Wśród stanów, które podążyły „ścieżką Arizony”, znalazła się również Georgia,
„z ciężarem” 480 tys. nielegalnych imigrantów, z czego stanowią oni 7% siły roboczej stanu52.

49

Constitution Of The State Of New Mexico, http://www.sos.state.nm.us/pdf/2007nmconst.pdf,
odczyt z dn. 20.07.2011.
50
National Conference of State Legislatures, Overview of State Legislation Related to Immigration
and Immigrants in 2007, 18.04.2007, file:///c:/users/ania/desktop/prawo%20imigracyjne/immigration%20in%20states.htm.
51
Ibidem.
52
Pew Hispanics Centre, States with Largest Number of Unauthorized Immigrants in the Labour
Force, 2010, [w:] Unauthorized Immigrant Population…, op.cit., s. 22, odczyt z dn. 20.07.2011.
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Zgodnie z ustawą Illegal Immigration Reform and Enforcement Act (HB 87),
osoby, które popełniają kolejne przestępstwo świadomego i celowego przewozu
nielegalnych imigrantów w pojeździe silnikowym w celu wspierania ich nielegalnej
obecności w Stanach Zjednoczonych, są winne przestępstwa (sekcja 310–326)53.
Ponadto, świadome przechowywanie (harboring) lub udzielanie schronienia
(harbours) osobom (w budynku, pojeździe), które znajdują się w USA bez zezwolenia, jest przestępstwem (misdemeanour; sekcja 339–360)54.
Zatrzymanie osoby przez funkcjonariusza w celu identyfikacji statusu imigracyjnego jest możliwe tylko w sytuacji, gdy oficer ma „uzasadniony powód”, by
sądzić, iż osoba podejrzana przebywa na terytorium USA w sposób nielegalny lub
nie jest w stanie potwierdzić legalności swojego pobytu55.
Co więcej, nowe przepisy nakładają na pracodawców obowiązek zweryfikowania
dokumentów (pozwolenia o pracę) swoich pracowników (jeśli ma on co najmniej
10) w federalnym systemie E-Verify, zgodnie z sekcją 540–545 (choć system ten
jest niedokładny i niejednokrotnie sąd musiał wydawać zgodę co do jego stosowania przez stany)56.
Zatem prawo jest wymierzone nie tylko w osoby pozostające bezprawie na
terenie USA, ale również pracodawców.

53
Za dokonanie przestępstwa po raz pierwszy grozi kara więzienia do 12 miesięcy lub (i) grzywy
100 tys. dolarów (misdemeanour). Jeśli przestępstwo (felony) dokonywane jest po raz drugi lub kolejny
bądź jeśli osoba transportuje więcej niż 7 osób, podlega karze więzienia od roku do lat pięciu lub (i)
grzywnie od 500 tys. do 2 mln dolarów. Art. 5, sek. 428, d, HB 87, http://www.legis.ga.gov/Legislation/20112012/116631.pdf, odczyt z dn. 20.07.2011.
54
Osoba skazana za ukrywanie nielegalnych imigrantów podlega karze więzienia do 12 miesięcy
lub (i) grzywnie 100 tys. dolarów (jeśli przechowuje do 7 osób), lub karze więzienia od roku do lat
pięciu lub (i) grzywnie od 500 tys. do 2 mln dolarów. Podobne kary grożą również osobom, które
zachęcają nielegalnych imigrantów do przekraczania granicy stanu Art. 5, sek. 16–11–201, ibidem.
55
Dokumentami weryfikującymi są: ważne prawo jazdy w stanie Georgia; ważna karta identyfikacyjna w Georgii, wydana przez Wydział Usług kierowcy; wszelkie inne dokumenty, które
mogły być wydane w innym stanie, np. ważne prawo jazdy ze innego stanu lub ważny dokument
identyfikacyjny, wydany przez rząd federalny Stanów Zjednoczonych. Przesłanką do identyfikacji
nie mogą być rasa, kolor skóry lub pochodzenie narodowe (sekcja 428, d). Art. 5, sek. 428, d, HB
87, op.cit.
56
Osoba zatrudniająca nielegalnych imigrantów w liczbie do 7 osób podlega karze więzienia do
12 miesięcy lub (i) grzywnie 100 tys. dolarów (jest to misdemeanour). Pracodawcy, którzy zatrudniają
powyżej 8 osób w jednym miejscu w celach uzyskania zysków, podlegają karze więzienia od roku do
lat pięciu lub (i) grzywnie 2 mln dolarów. Sek. 12, HB 87, op.cit.; art. 5, sek. 16–11–201, HB 87, Illegal
Immigration Reform and Enforcement Act (2011), http://www.legis.ga.gov/Legislation/20112012/116631.pdf, odczyt z dn. 20.07.2011.
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Głównym zarzutem, jaki podnoszą przeciwnicy ustawy, jest asymetryczność
w traktowaniu mieszkańców Georgii. Nowe przepisy, pomimo założenia o braku
dyskryminacji ze względu na „kolor, rasę i pochodzenie narodowe” są wymierzone
w osoby o ciemniejszej karnacji, pochodzące głównie z krajów latynoamerykańskich (w Georgii mieszka wielu Europejczyków bez prawa pobytu).

OKLAHOMA
Stan ten zdaje się przykładem „narodowej ksenofobii”, jaka ogarnęła Stany
Zjednoczone w kwestii walki z nielegalną imigracją. Bowiem analizując dane statystyczne dotyczące nielegalnej imigracji (3,6 mln mieszkańców stanu, 75 tys.
nielegalnych imigrantów, którzy stanowią 2% ogółu57), trudno znaleźć uzasadnienie faktu stworzenia tak restrykcyjnego prawa, jakie jest zapowiadane właśnie
w Oklahomie.
Ustawa HB 1804, znana pod nazwą The Citizens and Taxpayers Protection Act,
podpisana przez gubernatora stanu w maju 2007 r. zapowiedziała walkę z nielegalną
imigracją w następujących obszarach: (1) pracy poprzez nałożenie na pracodawców
obowiązku weryfikacji pozwolenia na pracę swoich pracowników; (2) uzyskiwania
prawa jazdy i innych korzyści (np. socjalnych). Nowe prawo zawiera zestaw przepisów karnych, skarbowych oraz finansowych (zwalczania nadużyć), które wspólnie ograniczają zdolność nielegalnych imigrantów do przebywania i pracy na
terytorium USA.
Podobnie jak w poprzednio omówionych ustawach, udzielenie transportu lub
schronienia będzie uznane za lekceważenie prawa imigracyjnego i zagrożone karą
więzienia nie krótszą niż rok lub grzywną 1000 dolarów za każda nielegalnego
przybysza. Sekcja 4 ustawy HB 1804 zabrania osobom, które nie posiadają ważnego
pozwolenia o pracę, jej podejmowania58. Ponadto, sekcja 7 wymaga od wszystkich
pracodawców publicznych korzystania z elektronicznego programu Pilot Basic
w celu weryfikacji zezwolenia na pracę swoich pracowników. Stanowi i lokalni
wykonawcy, realizujący kontrakt publiczny, nie mogą przystąpić do pracy przed
rejestracją w programie Basic Pilot59.
57
Pew Hispanics Centre, Number and Share for Labour Force and Total Population of Unauthorized Immigrants, for States, 2010, [w:] Unauthorized Immigrant Population…, op.cit., s. 25.
58
Sek. 3 A, HB 1804, op.cit.
59
Ustawa nakłada na funkcjonariuszy publicznych obowiązek sprawdzenia statusu imigracyjnego
osoby, która została aresztowana i pozostaje w stanowym więzieniu za przestępstwa (felony), a także
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Co więcej, urzędnicy publiczni mają obowiązek sprawdzenia statusu imigracyjnego (za pomocą programu SAVE) osób powyżej 14 roku życia, które ubiegają się
o świadczenia pomocy społecznej lub korzystają z nich. Weryfikacji nie mogą
zostać poddani pacjenci przyjęci do szpitala w nagłych przypadkach lub osoby
korzystające z opieki zdrowotnej60. Podobne prawo zostało wprowadzone w Wirginii, Kolorado i Georgii.
Zgodnie z treścią wspomnianej ustawy pracodawca powinien wstrzymać opłacanie podatku dochodowego niezależnych podwykonawców, którzy nie podadzą
numeru social security. Celem owego przepisu jest zredukowanie motywacji do
zatrudniania nielegalnych imigrantów, robotników i innych „podwykonawców”61.
Zatem główną intencją legislatorów było stworzenie prawa, które ukróciłoby
proceder zatrudniania nielegalnych imigrantów na terenie stanu. Jest to interesujące z punktu widzenia wspomnianych już statystyk – nielegalni imigranci stanowią 3% siły roboczej stanu62.

PODSUMOWANIE
Trudno jest jednoznacznie ocenić potencjalne skutki uchwalonych bądź tworzonych ustaw antyimigracyjnych. Bowiem, pobyt osób „bez dokumentów”
generuje pewne zyski, ale i starty dla federacji, stanów, jak również zwykłych
obywateli. O stratach była mowa powyżej. Niewątpliwym zyskiem jest możliwość
skorzystania przez pracodawców z taniej siły roboczej. Dzięki temu koszty produktów na rynku amerykańskim mają przystępne, konkurencyjne ceny. Na
zyskach firm korzystają zarówno konkretne stany, jak i cała federacja dzięki
wpłacanym do budżetu podatkom. Zatem godząc prawnie w imigrantów, Amerykanie automatycznie stwarzają zagrożenie dla własnej, już pogrążonej w recesji
gospodarki.
Można jednak postawić wniosek, iż tworzone obecnie ustawodawstwo stanowe
stanowić będzie formę apartheidu dla wszystkich osób o wyglądzie latynoskim.
Z pewnością nie powstrzyma napływu nielegalnej imigracji (może w jakimś
zgłaszania wszystkich nielegalnych imigrantów do Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego. Sek.
5, A-B, HB 1804, op.cit.
60
Sek. 7, A-C, HB 1804, op.cit.
61
Sek. 8, A, HB 1804, op.cit.
62
Pew Hispanics Centre, Number and Share for Labor Force and Total Population of Unauthorized
Immigrants, for States, 2010, [w:] Unauthorized Immigrant Population…, op.cit., s. 25.
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stopniu chwilowo ją przyhamuje) oraz nie skłoni do masowego exodusu ze Stanów
Zjednoczonych. Część „nieudokumentowanych” będzie przenosiła się do bardziej
liberalnych i otwartych stanów, jak to miało już miejsce w przypadku odpływu
osób z Arizony m.in. do Nowego Meksyku. Reszta będzie starała się przeczekać
ten niespokojny okres z nadzieją wyciszenia sprawy (część stanów dopiero rozpoczęła bój o zmianę ustawodawstwa, nierzadko bez szans na jego uchwalenie).
Z pewnością uchwalenie bardziej restrykcyjnego prawa nie skłoni mieszkających
już w USA do powrotu do swoich krajów. Stany Zjednoczone były, są i będą
krajem imigrantów.
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Concepts of solving the problem of illegal immigrants from
Mexico in the years 2007–2011 on the basis of projects and
state immigration laws

EVERY YEAR THE U.S.-Mexican border exceeds illegally nearly 400 thousand people.
Although the United States is the country of immigrants, conducted surveys show that the
ratio of Americans to people crossing the border illegally is not open and friendly, regardless of generated due to the costs (health, social and education), which are born by the state
and thus taxpayers.
In view of the fact that illegal aliens are a problem especially for states, their legislatures
are extremely active in creating legislation aimed at struggling with an illegal influx of
people and solving the issue with ones who have already resided in the United States.
Arizona was the first state which proposed to establish the stringent law to struggle with
immigrants staying illegally in the state. And although District Court has blocked the most
controversial provisions of a restrictive state law, Arizona’s course followed 18 states, willing to regulate their illegal immigration issues (the debate or voting are jointly in 37 states).
The aim of this paper is to present the current state of legislation on selected examples
and attempt to answer the following question: whether undocumented immigrants generate only costs for the federation and the states or there are any benefits that they bring?
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SPECYFIKA RUCHU „OCCUPY”

PONAD DEKADĘ TEMU światowa opinia publiczna była świadkiem narodzin
globalnego ruchu na rzecz demokratyzacji globalizacji. W dniu 30 listopada 1999 r.
pięćdziesięciotysięczny tłum protestujących skutecznie zablokował posiedzenia
konferencji Światowej Organizacji Handlu (WTO) w Seattle, co w efekcie doprowadziło do braku porozumienia delegatów konferencji oraz zerwania szczytu. Był
to pierwszy i zarazem największy sukces ruchu anty- i alterglobalistycznego na
świecie. Inicjatywa pod nazwą „Occupy” jest kontynuacją tego ruchu, który podobnie jak antykorporacyjny ruch lat 90. XX w. kwestionuje „globalny atak na obywatelskie prawo do ustanawiania reguł chroniących ludzi i planetę”1.

POWSTANIE RUCHU
„Occupy” jest ruchem społecznym mającym za cel wyrażenie sprzeciwu wobec
ekonomicznej i społecznej nierówności oraz niesprawiedliwości. Formą protestu
jest okupacja przestrzeni publicznej wokół miejsc utożsamianych ze współczesnym
kapitalizmem. Pierwszą strefą okupowaną przez działaczy tego ruchu były okolice
amerykańskiej giełdy w Nowym Jorku. Akcja „Occupy Wall Street” rozpoczęła się
17 września 2011 r., będąc zarazem pierwszą formą działania globalnego ruchu
„Occupy”. W grudniu 2011 r. ruch ten liczył przeszło trzy tysiące przypadków

1
N. Klein, Mury i wyłomy czyli bariery i szanse. Doniesienia z linii frontu debaty o globalizacji,
Warszawa 2008, s. 39.
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okupowania przestrzeni publicznych w różnych częściach świata2. Protestujący
w Nowym Jorku jako pierwsi wyrazili sprzeciw wobec: „neoliberalnej ekonomii,
przestępstwom Wall Street, kontroli świata pieniędzy nad rządami opowiadając się
jednocześnie za rozwiązaniem problemów społecznych nierówności, bezrobocia
oraz masowego niszczenia środowiska naturalnego”3.Głównymi inicjatorami
powstania tego ruchu byli w większości działacze alterglobalistyczni, którzy rekrutują się spośród grup przeciwnych władzy transnarodowych korporacji oraz
międzynarodowych instytucji finansowych, opowiadających się za większą liberalizacją handlu oraz urynkowieniem wielu dziedzin życia społecznego. Ruch ten ma
charakter ahierachiczny oraz nie ma jednego wyraźnego przywódcy.

CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE RUCH
Istotny wpływ na powstanie ruchu „Occupy” miały wydarzenia, które nastąpiły
po wybuchu globalnego kryzysu finansowego oraz gospodarczego w 2008 roku:
arabska wiosna, hiszpański ruch oburzonych oraz długotrwałe spowolnienie
gospodarcze w USA i UE. Dla działaczy ruchu „Occupy” szczególnie ważna okazała
się masowa i nieustająca manifestacja egipskiej młodzieży na Placu Wyzwolenia
w Kairze (Midan Tahrir). Podobnie madrycki plac Puerta del Sol stał się miejscem,
w którym tysiące młodych mieszkańców Hiszpanii okazywały niezadowolenie
z masowego bezrobocia, braku perspektyw oraz nadmiernego urynkowienia sektora mieszkaniowego. Arabską wiosnę oraz ruch oburzonych łączyły element
niezgody młodzieży na polityczne status quo w tych państwach oraz olbrzymia
chęć zmiany rzeczywistości, w której przyszło im żyć. Przeciągająca się zła sytuacja
gospodarek USA oraz większości państw Unii Europejskiej, dotkliwe cięcia świadczeń socjalnych oraz medialna debata nad rażącą dysproporcją kosztów kryzysu
okazały się równie istotną motywacją protestu4.

2

Por. Occupy Together Meetups Everywhere, http://www.meetup.com/occupytogether/, odczyt
z dn. 27.12.2011.
3
Por. Occupy Together | OCCUPY WALL ST., http://www.occupytogether.org/occupy-wall-st/,
odczyt z dn. 27.12.2011. Declaration of the Occupation of New York City, http://www.nycga.net/resources/declaration/, odczyt z dn. 27.12.2011.
4
Por. Occupy protestors say it is 99% v 1%. Are they right?, http://www.guardian.co.uk/news/
datablog/2011/nov/16/occupy-protests-data-video; 99% v 1%: the data behind the Occupy movement
– animation, http://youtu.be/DxvVZe2fnvI, odczyt z dn. 27.12.2011.
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HASŁA RUCHU
Ruch „Occupy” posługiwał się typowymi hasłami oraz wezwaniami ruchu
alterglobalistycznego, kładącymi szczególny nacisk na jego „program”. Chodzi
o „Inny świat jest możliwy”, „Najpierw ludzie, potem zysk”, „Tak wygląda demokracja”5. Możemy dostrzec symboliczną ciągłość z wcześniejszymi protestami
alterglobalistycznymi. Jednakże ruch „Occupy” wniósł w poczet politycznych
sloganów nowe hasło: „Jesteśmy 99%”. Obrazuje on powszechne przeświadczenie
amerykańskiego społeczeństwa, jakoby 99% wszystkich Amerykanów było wykorzystywane przez 1% bogaczy USA. Hasło to okazało się niezwykle nośne oraz
stało się symbolem ruchu „Occupy”. Przez media przetoczyły się zestawienia sum
wydawanych przez amerykańską elitę finansową na dobra luksusowe, których
sprzedaż w czasach kryzysu miała wzrosnąć6. Ponadto wielu uczestników protestów
zwracało uwagę, że 99% amerykańskiego społeczeństwa dotknęła przede wszystkim zbyt duża rola finansjery w świecie polityki. Chodzi tu zarówno o olbrzymi
wpływ lobbystów na prawodawstwo, jak i finansowanie przez wielkie korporacje
kampanii politycznych w USA. Ponadto nadal zauważyć można oburzenie znacznej części Amerykanów na masowe dofinasowanie upadających banków i instytucji finansowych przy pomocy publicznych pieniędzy. Szczególnie młodzież obecna
na wiecach ruchu „Occupy” podnosi hasło „Wykupujcie długi studentów, a nie
bankierów”7. Hasło to ma swoją genezę w bardzo kosztownym procesie studiowania w USA, który wiąże się z masowym zaciąganiem pożyczek studenckich. Złą
sytuację młodych wzmaga ponadto bezrobocie, które w USA wśród młodzieży jest
dwukrotnie wyższe niż średnia krajowa8. Niektórzy z protestujących tym motywują
swoją decyzję o wzięciu udziału w opisywanym ruchu społecznym. Jedna z protestujących uczestniczek, która do tej pory poszukiwała pracy po zakończeniu studiów, mówi wyraźnie: „Teraz już nie szukam, będę siedzieć tutaj, w tym parku,
dopóki coś się nie zmieni”9.
5

Por. Occupy Wall Street Zuccotti Park March To Foley Square Oct. 5th 2011, http://youtu.be/1ua2m3IRVyM; Occupy London - ‘Another World is Possible’, http://youtu.be/Y3HFY7j09JY, odczyt z dn.
27.12.2011.
6
Por. 99% v 1%: the data behind the Occupy movement – animation, op.cit.
7
Por. M. Bartołd, Oburzeni studenci z Occupy Wall Street, http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,10670632,Oburzeni_studenci_z_Occupy_Wall_Street.html, odczyt z dn. 29.12.2011.
8
Por. M. Zawadzki, 99 proc. ma dość. Młodzi Amerykanie okupują Wall Street, http://wyborcza.
biz/biznes/1,101716,10440903,99_proc__ma_dosc__Mlodzi_Amerykanie_okupuja_Wall_Street.
html?as=1&startsz=x, odczyt z dn. 29.12.2011.
9
Ibidem.
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GŁÓWNE TEZY RUCHU
Jak zostało wspomniane na początku niniejszego artykułu, ruch „Occupy”
domagał się radykalnej zmiany amerykańskiego kapitalizmu. Warto zaznaczyć, że
żądania ruchu nie zostały wyraźnie sprecyzowane, zaś większość z nich pozostała
na dużym poziomie ogólności. Nade wszystko chodziło o poprawę sytuacji na
rynku pracy, wzrost redystrybucji dochodu narodowego, reformę prawa bankowego oraz prawne uregulowania mające na celu ograniczenie możliwości lobbingu
międzynarodowych korporacji10. Jednak niektóre cele ruchu zostały zaprezentowane opinii publicznej jako bardzo konkretne rozwiązania. Ruch alterglobalistyczny od dawna domagał się wprowadzenia w życie tzw. podatku Tobina, który
służyć miał jako narzędzie antyspekulacyjne na rynku transakcji walutowych.
Podatek ten ma za zadanie zabezpieczenie wybranej waluty przed nagłym atakiem
spekulantów dążących do jej osłabienia. Ruch „Occupy” opowiedział się za
podobną formą podatku, który został nazwany podatkiem Robin Hooda11. Podatek ten poszerza zakres działania podatku Tobina o wszelkie transakcje finansowe,
przy czym chodzi o nałożenie niezwykle małego podatku, co miałoby rekompensować wszelkie straty wywołane przez spekulacje12.
Do innych propozycji (mających bardziej polityczny charakter) należy z pewnością zaliczyć propozycję demokracji deliberatywnej, bezpośredniej oraz uczestniczącej, w której wszyscy członkowie wspólnoty razem podejmują decyzje. Propozycje te znalazły odzwierciedlenie w metodzie działania ruchu „Occupy”, którą
opiszę w dalszej części artykułu.

POPULARYZACJA RUCHU
Podobnie jak miało to miejsce podczas wydarzeń w Afryce Północnej, przy
„kształtowaniu” się ruchu oraz jego popularyzacji kluczową rolę odegrały Internet
oraz nowe media społecznościowe, takie jak Facebook czy Twitter. Platformy te
służyły do szybkiej wymiany informacji między członkami ruchu i spontanicznej
10
Por. R. Lowenstein, Occupy Wall Street: It’s Not a Hippie Thing, http://www.businessweek.com/
magazine/occupy-wall-street-its-not-a-hippie-thing-10272011.html, odczyt z dn. 29.12.2011.
11
Por. Robin Hood Tax, http://robinhoodtax.org/, odczyt z dn. 31.12.2011.
12
Rozwiązanie to zaproponował już w 1936 r. John Maynard Keynes. Por. S. Spratt, A Sterling
Solution. Implementing a stamp duty on sterling to finance international development, Londyn 2006,
s. 16.
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organizacji poszczególnych wydarzeń i happeningów. Ruch „Occupy” posługiwał
się w serwisie Twitter własnymi znakami (tagami) „#Occupy” oraz „#OWS”13,
umożliwiającymi globalne informowanie użytkowników sieci o poszczególnych
wydarzeniach, wyrazach wsparcia ze świata show biznesu czy przemówieniach
intelektualistów na nowojorskim Liberty Plaza, mieszczącym się nieopodal Wall
Street. Ruch stworzył także własną infrastrukturę komunikacyjną oraz IT. Dla
przykładu, w Parku Zucottiego w Nowym Jorku uczestnicy ruchu „Occupy”
stworzyli lokalną bezprzewodową sieć internetową14. Infrastruktura ta umożliwiała
całodobowe nadawanie z miejsca wydarzeń (tzw. broadcasting) oraz umieszczanie
w Internecie (np. w serwisie YouTube) nowych materiałów popularyzujących ruch.
Jest to najistotniejszy element działań ruchu opowiadającego się przeciwko status
quo, którego istotną część stanowią także mass media. Silny przekaz medialny
inspirowany i tworzony przez działaczy „Occupy” dał możliwość temu ruchowi na
stworzenie własnej narracji opisywanych wydarzeń.
Bardzo istotnym elementem popularyzacji idei ruchu „Occupy” była medialna
relacja z zatrzymania protestujących na nowojorskim Moście Brooklyńskim, nieopodal którego mieści się siedziba jednego z największych banków na świecie, JP
Morgan Chase. Dnia 1 października 2011 r. policja zatrzymała ponad 700 protestujących, używając przy tym przemocy oraz gazu pieprzowego15. Dodatkowym
aspektem poruszanym przez media w ramach relacji z tego wydarzenia był fakt
przekazania na rzecz nowojorskiej policji przez bank JP Morgan Chase rekordowej
darowizny 4,6 miliona dolarów16. Dotacja ta nie była jednak przez wszystkich
utożsamiana z przemocą zastosowaną przez policję.

FUNKCJONOWANIE RUCHU
Ruch „Occupy” jest ruchem niezwykle niejednorodnym, skupiającym całą
mozaikę grup społecznych (mniejszości, ekolodzy, studenci, bezrobotna młodzież,
związki zawodowe, grupy konsumenckie). Ponadto ruch „Occupy” jest ruchem
13

Pierwsze litery hasła „Occupy Wall Street”.
Por. A. Mallis, Right Here All Over (Occupy Wall St.), http://vimeo.com/30081785, odczyt z dn.
29.12.2011.
15
Por. RT News: Marcel Cartier - NYPD Boxed in Protesters on the Brooklyn Bridge, http://youtu.
be/OlHLg9x0oYU, odczt z dn. 29.12.2011.
16
Por. http://www.jpmorganchase.com/corporate/Home/article/ny-13.htm, odczt z dn.
29.12.2011.
14
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globalnym, występującym na każdym kontynencie. Aby synchronizować działania,
uczestnicy ruchu używali komunikatora Skype w celu szybkiej oraz bezpłatnej
komunikacji17. Kontakt internetowy poszczególnych odłamów ruchu „Occupy”
dawał jej członkom dużą inspirację oraz motywację do działania. Poszczególne
osoby twierdziły, iż wyjątkowe jest wspólne działanie pomimo odległości 10
tysięcy mil, które dzielą Nowy Jork i Melbourne18. Różnorodność samego ruchu
oraz jego ogrom były także olbrzymim wyzwaniem dla niego samego. Ruch
„Occupy” opiera się na zasadzie demokracji partycypacyjnej, w której każdy
z uczestników ruchu ma prawo wypowiedzi oraz głosu. Decyzje podejmowane są
na zasadzie konsensusu19. Ruch „Occupy” zwoływał codziennie o godzinie 19:00
czasu lokalnego w każdej części świata Zgromadzenie Ogólne, podczas którego
podejmowano wspólne decyzje. W celu uzgodnienia wspólnych stanowisk powoływano w ramach Zgromadzenia tzw. grupy robocze, podczas których poszczególni członkowie ruchu w mniejszym gronie dzielili się swoimi przemyśleniami.
W związku z brakiem możliwości użycia mikrofonu czy nagłośnienia20 przez
uczestników Zgromadzeń Ogólnych zaczęto używać ustandaryzowanych gestów
dłoni, widocznych dla każdego. Polegało to na uzgodnieniu poszczególnych
sygnałów oznaczających np. zgodę, chęć wypowiedzi czy głosowanie przeciw21.
Zgromadzenie Ogólne kierowało się również zasadą dowartościowania grup
pozostających w mniejszości. Aby zapewnić lepszą słyszalność ich argumentów,
działacze ruchu ustępowali im miejsca z przodu zgromadzenia dla polepszenia
ich widoczności oraz akustyki22.

17

Por. K. Voigt, Beyond Wall Street: ‘Occupy’ protests go global, http://edition.cnn.com/2011/10/07/
business/wall-street-protest-global/index.html, odczyt z dn. 31.12.2011.
18
Por. ibidem.
19
Por. L. Penny, Protest by consensus, http://www.newstatesman.com/blogs/laurie-penny/2011/10/spain-movement-square-world, odczyt z dn. 31.12.2011.
20
Takie prawo mają w większości państw, mają wyłącznie zarejestrowane zgromadzenia i demonstracje. „Przejmowanie” i „okupywanie” przestrzeni publicznych przez ruch „Occupy” w większości nie miały takiego statutu.
21
Por. Occupy Together Hand Signals, http://occupydesign.org/gallery/sites/default/files/images/02.pdf, odczyt z dn. 31.12.2011.
22
Por. S. Seltzer, Where Are the Women at Occupy Wall Street?, http://www.truth-out.org/where-are-women-occupy-wall-street/1319895284, odczyt z dn. 31.12.2011.
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IDEOLOGIZACJA RUCHU
Ruch „Occupy” od samego początku cieszył się uznaniem wśród znacznej liczby
opiniotwórców. Poparło go ponad trzy tysiące pisarzy, w tym Neil Gaiman, Michael
Cunningham, Salman Rushdie, Ursula Le Guin, Lemony Snicket czy Margaret
Atwood23. Również przedstawiciele świata nauki i kultury odwiedzali protestujących w różnych częściach świata. Na szczególną uwagę zasługuje fakt wystąpień
czołowych przedstawicieli Nowej Lewicy podczas Zgromadzeń Ogólnych ruchu
„Occupy”, którzy w sposób bezpośredni popierali nie tylko sam ruch, ale nadawali
mu kształtującą go ideologię. W celu lepszego zrozumienia ideologizacji ruchu
„Occupy” warto dokonać analizy wystąpienia intelektualnej liderki ruchu antyi alterglobalistycznego – Naomi Klein, która w swoich książkach No Logo24 oraz
Doktryna Szoku25 stworzyła teoretyczne podwaliny ruchu.
Naomi Klein wygłosiła przemówienie na wiecu protestacyjnym „Occupy Wall
Street” 6 października 2011 r. na nowojorskim Liberty Plaza. Klein na samym jego
początku odniosła się do hasła „Jesteśmy 99%”: „Wiem jedno: ci, których określamy
mianem »jednego procenta«, kochają kryzys. Ten moment, kiedy ludzie są wystraszeni i zdesperowani; kiedy nikt nie wie, co dalej robić, to dla nich czas spełniania
marzeń. Mogą przepchnąć wszystkie pro-korporacyjne projekty ustaw, sprywatyzować oświatę i ubezpieczenia społeczne, do woli obcinać budżet na usługi
publiczne, zlikwidować ostatnie, wątłe ograniczenia władzy korporacji. W kryzysie
dzieje się tak na całym świecie. Tylko jedna rzecz może to powstrzymać. Na szczęście jest to coś bardzo dużego. Pozostałe 99% wychodzi na ulice od Madison po
Madryt i mówi »Nie będziemy płacić za wasz kryzys«”26. W jej oczach ruch ten ma
zatem nie tylko polityczne, ale także moralne znaczenie. Przeciwstawia się on
wykorzystaniu kryzysu do wprowadzaniu neoliberalnych reform. Klein twierdzi,
iż ruch „Occupy” jest kontynuacją wydarzeń z Seattle w 1999 r., podczas których
przedstawiciele rodzącego się ruchu antyglobalistycznego wystąpili przeciwko
władzy korporacji27. Zauważa ona jednak ewolucję w działaniu ruchu przeciwni23

Por. http://occupywriters.com/, odczyt z dn. 31.12.2011.
Por. N. Klein, No Logo. No space, no choice, no jobs, no logo, Izabelin 2004.
25
Por. eadem, Doktryna Szoku. Jak współczesny kapitalizm wykorzystuje klęski żywiołowe i kryzysy
społeczne, Warszawa 2008.
26
Eadem, Nie ma już bogatych krajów, są tylko bogaci ludzie, http://www.krytykapolityczna.pl/
Opinie/KleinOkupacjaWallStreettonajwazniejszewtejchwiliwydarzenienaswiecie/menuid-1.html,
odczyt z dn. 31.12.2011.
27
Por. ibidem.
24
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ków neoliberalnej formy globalizacji: „Między Seattle wtedy a Nowym Jorkiem
dzisiaj są ważne różnice. Naszymi celami były szczyty dyplomatyczne: Światowej
Organizacji Handlu, Międzynarodowego Funduszu Walutowego czy G8. Spotkania
na szczycie są z definicji przelotne, trwają nie dłużej niż tydzień. Równie przelotne
były nasze protesty. Pojawialiśmy się, trafialiśmy na pierwsze strony gazet i znikaliśmy następnego dnia […] Tymczasem okupacja Wall Street obrała sobie trwały
cel. Nie wyznaczyliście dnia zakończenia protestu. Bardzo słusznie. Trzeba długo
stać w jednym miejscu, żeby zapuścić korzenie. Od tego wszystko zależy. W epoce
Internetu nowe ruchy powstają jak grzyby po deszczu i równie szybko wymierają,
widzieliśmy to niejeden raz. Wymierają, bo są pozbawione korzeni. Nie tworzą
dalekosiężnych planów. Nie mają skąd czerpać siły przetrwania”28.
Możemy zaobserwować uznanie Klein wobec symbolicznego punktu odniesienia, którym jest trwały element amerykańskiego kapitalizmu – Wall Street. Zauważa
ona, że dalekosiężnym celem nie jest jak do tej pory zablokowanie szczytu czy
jednorazowe upublicznienie ważnej kwestii społecznej, lecz stałe przypominanie
o nierównomiernych kosztach kryzysu oraz konstrukcji samego systemu kapitalistycznego29. Podobna zmiana dokonała się również w wyrzeknięciu się przez ruch
przemocy, również tej symbolicznej. Klein zwraca uwagę, że media nie żywią się
już widokiem rozbitych witryn sklepowych przez tzw. czarny blok, lecz obrazami
nieuzasadnionej brutalności policji wobec protestujących30. Klein wyszczególnia
jednak najważniejszą różnicę, jaką są czas protestów oraz kondycja światowej
gospodarki: „Największa różnica miedzy tą a ubiegłą dekadą polega na tym, że
w 1999 stawaliśmy do walki z kapitalizmem, który przeżywał orgiastyczny szczyt
gospodarczego boomu. Bezrobocie było niskie, portfele akcji pęczniały. Media
zachłystywały się łatwymi pieniędzmi. Tematem przewodnim były wtedy tysiące
nowo powstałych firm, nie tysiące zamykanych. Ostrzegaliśmy, że za deregulację
przyjdzie zapłacić wysoką cenę. Prowadziła do pogarszania warunków pracy.
Wyniszczała środowisko. Wielkie korporacje stawały się potężniejsze od rządów,
a to zabijało demokrację. Ale trzeba uczciwie powiedzieć, że atakowanie systemu
opartego na chciwości nie przysparzało nam zwolenników w czasach dobrobytu;
w każdym razie nie w bogatych krajach. Dziesięć lat później wygląda na to, że nie
ma już bogatych krajów. Są tylko bogaci ludzie. Ludzie, którzy zgromadzili fortuny
łupiąc majątek publiczny i plądrując zasoby naturalne całego świata. Dziś każdy
28
29
30

Ibidem.
Por. ibidem.
Por. ibidem.
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już widzi, że taki system jest głęboko niesprawiedliwy i że wymknął się spod
kontroli. Niepohamowana chciwość zrujnowała globalną gospodarkę, a wkrótce
do reszty zrujnuje środowisko naturalne […] Takie są fakty, z którymi musimy się
zmierzyć. Są tak jasne, tak oczywiste, że znacznie łatwiej trafiają do świadomości
społeczeństw niż w roku 1999. To pomaga budować nasz ruch”31.
Klein podkreśla, że ruch anty- i alterglobalistyczny słusznie i trwale podkreśla
swój sprzeciw wobec neoliberalizmu, zaś obecny kryzys finansowy i gospodarczy
pomaga ruchowi w przebiciu się do świadomości z jego argumentami. Klein zwraca
szczególną uwagę na pozytywny aspekt ruchu „Occupy”. Chodzi o dążenie do
inkluzywnego oraz sprawiedliwego społeczeństwa opartego na zasadzie zrównoważonego rozwoju32. Jednak nie podaje przy tym konkretnych propozycji, jak ten
stan chce osiągnąć. Swoje wystąpienie Klein kończy apelem o solidarność wewnątrz
ruchu oraz wytrwałość. Motywuje ona członków ruchu apelem o docenienie
doniosłości chwili oraz ruchu „Occupy”: „Jest też kilka rzeczy naprawdę ważnych.
Nasza odwaga. Nasze poczucie moralności. Nasz wzajemny stosunek do siebie.
Wszczęliśmy bójkę z największą ekonomiczną i polityczną potęgą na Ziemi. Jest
się czego bać. A w miarę, jak ten ruch będzie rósł w siłę, powodów do obaw będzie
coraz więcej. Pamiętajcie, że zawsze będzie wam towarzyszyć pokusa skupienia
uwagi na skromniejszych celach – choćby na kimś, kto siedzi teraz obok was. Takie
starcie o wiele łatwiej przecież wygrać. Nie poddawajcie się tej pokusie. Nie mówię,
że powinniście być cicho, kiedy coś was wkurza. Ale tym razem traktujmy się
wzajemnie tak, jakbyśmy mieli walczyć ramię w ramię przez wiele, wiele lat. Bo
podjęliśmy się zadania, które właśnie tego wymaga. Traktujmy ten ruch, jakby był
najważniejszą rzeczą na świecie. Bo on jest najważniejszy. Naprawdę jest”33.
Posłużenie się wystąpieniem Naomi Klein miało za zadanie ukazać polityczny
kontekst ruchu „Occupy”. W znacznej części jest on zbudowany na politycznym
i intelektualnym dorobku ruchu anty- i alterglobalistycznego, mającym jednoznaczne lewicowe oraz antykapitalistyczne nastawienie. Klein w sposób bezpośredni łączy ruch „Occupy” z wydarzeniami 1999 r. w Seattle podczas masowych
demonstracji przeciwko WTO. Widzimy również, że ruch „Occupy” podlega także
ideologizacji Nowej Lewicy, która uważa obecny kryzys finansowy jako idealny
moment do publicznej i otwartej artykulacji swoich idei oraz wartości. Podobnie

31
32
33

Ibidem.
Por. ibidem.
Ibidem.

Specyfika ruchu „Occupy”

311

wypowiadali się inni przedstawiciele szeroko pojętej Nowej Lewicy – Slavoj Žižek34,
Joseph Stiglitz35 oraz Jeffrey Sachs36. Zwracali oni uwagę na wyjątkowość tego
ruchu, na jego niespotykaną demokratyzację oraz unikatowość. Nawoływali do
dalszego protestu oraz ciągłego podawania w wątpliwość obecnego systemu gospodarczego USA. Žižek ponadto podkreśla, że na oczach członków ruchu „Occupy”
małżeństwo demokracji oraz kapitalizmu rozpadło się, co daje im niejako kolejny
argument dotyczący demokratyzacji amerykańskiego i światowego rynku37.

KRYTYKA RUCHU „OCCUPY”
Ruch „Occupy”, jego ideologia i aktywność społeczno-polityczna podlegają
również krytyce. Jedna z głównych krytyk odnosiła się do hasła „Jesteśmy 99%”.
Argumenty przeciwko przeświadczeniu o ekonomicznym uciemiężeniu 99%
amerykańskiego społeczeństwa opierały się na zasadności i prawdziwości tej liczby.
Członkowie ruchu „Occupy” bazowali przede wszystkim na medialnych i popularnonaukowych wyliczeniach pojawiających się w prasie, telewizji i Internecie.
Nie przedstawili oni pogłębionych ekonomicznych i socjologicznych analiz
potwierdzających liczbę 99%. Przeciwnicy ruchu „Occupy”38 przedstawili również
własne, opozycyjne hasło wobec „Jesteśmy 99%”. Mianowicie chodzi o zdanie
„Jesteśmy 53%”, które oznacza ilość Amerykanów płacących federalny podatek
dochodowy w USA39. Widzimy zatem, iż dowolność w doborze wartości makroekonomicznych diametralnie zmienia obraz rzeczy. 99% wydaje się zatem niewiarygodną sumą osób ponoszących większe koszta obecnego kryzysu finansowego.

34
Por. Slavoj Žižek speaks at Occupy Wall Street: Transcript, http://www.imposemagazine.com/
bytes/slavoj-zizek-at-occupy-wall-street-transcript, odczyt z dn. 31.12.2011.
35
Por. Joseph Stiglitz and Jeff Madrick @ #occupywallstreet Open Economic Forum, http://youtu.
be/2TF8L2DWhpw, odczyt z dn. 31.12.2011.
36
Por. Jeffrey Sachs speaks to Occupy Wall Street, http://globalpublicsquare.blogs.cnn.com/
2011/10/30/jeffrey-sachs-speaks-to-occupy-wall-street/, odczyt z dn. 31.12.2011.
37
Por. S. Žižek, Małżeństwo kapitalizmu i demokracji właśnie się rozpadło, http://www.krytykapolityczna.pl/Opinie/ZizekMalzenstwokapitalizmuidemokracjiwlasniesierozpadlo/menuid-197.html,
odczyt z dn. 31.12.2011.
38
W większości są nimi zadeklarowani republikanie oraz neokonserwatyści.
39
Por. M. Memmott, For Those Who Aren’t Fans Of The ‘99 Percent,’ There’s The ‘53 Percent’, http://
www.npr.org/blogs/thetwo-way/2011/10/11/141239358/for-those-who-arent-fans-of-the-99-percenttheres-the-53-percent; E. Erickson, The Occupy Wall Street Fools #iamthe53, http://www.redstate.
com/erick/2011/10/05/the-occupy-wall-street-fools/, odczyt z dn. 31.12.2011.
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Kolejny argument krytykujący ruch „Occupy” wiąże się z podatkiem Robin
Hooda. Stronnicy tego rozwiązania odnoszą się wyłącznie do ekonomicznych,
giełdowych oraz finansowych warunków Zjednoczonego Królestwa. Właśnie
w Wielkiej Brytanii propozycja ta jest najczęściej dyskutowana, również stamtąd
się wywodzi. Krytyka tego projektu dotyczy braku uniwersalizacji tego podatku.
Giełda w Londynie różni się od giełdy w Warszawie, Frankfurcie czy Moskwie. Tak
samo parkiety w Nowym Jorku czy Szanghaju mają własną, niepowtarzalną specyfikę. Zastosowanie zatem antyspekulacyjnego podatku w skali globalnej mogłoby
okazać się niewykonalne.
Następną mocno krytykowaną kwestią jest „geograficzny” wymiar ruchu
„Occupy”. Co prawda działacze ruchu określają go mianem globalnego, jednak
w swojej istocie oraz treści odnosi się on do bieżącej sytuacji gospodarczej, społecznej oraz politycznej w USA. Jest on „amerykańskim” ruchem, który spotyka się
z globalną solidarnością innych alterglobalistów. Jak zauważa Paul Krugman,
głównym przesłaniem ruchu „Occupy” jest niezgoda na ubożenie amerykańskiej
klasy średniej na korzyść najlepiej zarabiających w USA40. Zwraca on także uwagę,
że tak naprawdę 0,1% amerykańskiego społeczeństwa zalicza się do klasy wyższej,
która stanowi faktyczną elitę finansową USA. Tak więc ruch „Occupy” narzuca
amerykańską perspektywę całemu ruchowi, który niekoniecznie musi pokrywać
się z optyką europejskiej czy azjatyckiej części ruchu.

PODSUMOWANIE
Ruch „Occupy” z pewnością można zaliczyć do nowych ruchów społecznych.
Spełnia on każde kryterium nowych ruchów społecznych mając funkcje: diagnostyczną, krytyczną, mobilizacyjną, prowokacyjną, konstruktywną, modernizacyjną,
innowacyjną oraz ludyczną41. Podobnie jak reszta nowych ruchów społecznych,
jest podatny na cykliczność swojej działalności. 15 listopada 2011 r. protestujący
„Occupy Wall Street” zostali usunięci z Parku Zucottiego sąsiadującego z siedzibą
nowojorskiej giełdy Wall Street. Pewna forma protestu tym samym się zakończyła.
Podobnie wygasają inne punkty ogniskowe ruchu „Occupy”. Nie zmienia to jednak
faktu, że ruch ten odniósł szereg sukcesów szczególnie medialnych, które pozwoliły
40

Por. P. Krugman, We Are the 99.9%, http://www.nytimes.com/2011/11/25/opinion/we-are-the-99–9.html?_r=1, odczyt z dn. 31.12.2011.
41
Por. T. Paleczny, Nowe ruchy społeczne, Kraków 2010, s. 31–35.
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przebić się argumentom alterglobalistycznym do opinii publicznej. Problematyka
nierównomiernych kosztów kryzysu, ubożenie klasy średniej (szczególnie w USA),
brak perspektyw młodzieży oraz zanieczyszczenie środowiska naturalnego stały
się szeroko dyskutowanymi kwestiami w wielu państwach. Warto zwrócić uwagę,
iż ruch „Occupy” wystąpił niedługo po powstaniu prawicowego ruchu „Tea Party”,
który wyraża niezgodę na politykę administracji Obamy. Ruch „Occupy” jest
niejako lewicową odpowiedzią na ten sam problem masowego rozczarowania
prezydenturą Baracka Obamy. Wielu z aktywistów amerykańskiego ruchu „Occupy”
brało czynny udział w masowej kampanii wyborczej obecnego prezydenta USA42.
W tej chwili jednak uznają go za część systemu, przeciwko któremu występują.
Zarówno ruch „Tea party”, jak i „Occupy” opowiadają się de facto przeciwko systemowi dwupartyjnemu w USA, który ich zdaniem ogranicza możliwość zmiany
politycznej.
Amerykańska część ruchu „Occupy” nie ma obecnie ambicji politycznych czy
wyborczych. Trudno przewidzieć jego przyszłość oraz ewentualne scenariusze
rozwoju. Należy jednak zaznaczyć, iż jako wyjątkowa odmiana ruchu anty- i alterglobalistycznego, odniósł on olbrzymi sukces zarówno w kwestii symbolicznej, jak
i organizacyjnej. Pierwszy raz od wydarzeń w Seattle w 1999 r. udało się mu zorganizować globalny protest, który w jednym czasie obiegł wszystkie kontynenty.
Można zatem postawić tezę, że ruch „Occupy” będzie czymś niezwykle inspirującym dla całego ruchu anty- i alterglobalistycznego, zaś jego główne hasło „Jesteśmy
99%” na stałe wpisze się w krajobraz antyneoliberalnych protestów.

42

Por. M. Zawadzki, op.cit.
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Speciﬁcity of “Occupy” Movement

THE AIM OF this article is to show general sense of new social movement “Occupy”. The
particular attention is given to the new alterglobalism vision of today’s financial and economic crisis. In this context, the article provides the information about “Occupy” movement arguments against neoliberal capitalism, especially in the United States of America.
The article focuses on the following issues: movement origin, its symbolic and a media
message, activity and ideological profile. This paper also emphasizes the fact that “Occupy”
movement is a leftist answer to the right wing oriented “Tea Party”.
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Zbigniew Brzezinski, Strategic Vision.
America and Crisis of Global Power, Basic Books, New York 2012, ss. 208.
Zbigniew Brzeziński należy do tej grupy autorów, którego nazwisko jest nie tylko znane w kręgach internacjologów, konﬂiktologów czy też geopolityków, lecz i pojawienie się kolejnej jego rozprawy wywołuje szeroki oddźwięk intelektualny i polemiczny. Tym razem nowojorskie wydawnictwo Basic Books opublikowało jego najnowszą rozprawę Strategic Vision, która we
współczesnych Stanach Zjednoczonych
wpisuje się w dyskusję między neodeklinistami a ich przeciwnikami na temat erozji potęgi tego hipermocarstwa oraz konsekwencji globalnych tegoż faktu1. Pewne
fragmenty recenzowanej książki były także już publikowane w języku polskim2. Jak
1
B. Wiśniewski, Wybrane wątki najnowszej dyskusji nad erozją potęgi Stanów Zjednoczonych,
„Sprawy Międzynarodowe” 2011, nr 1, s. 29–46.
2
Z. Brzezinski, Strachy Wuja Sama, „Forum”,
16–22.01.2012, s. 6–10.

podaje sam autor, jego rozważania koncentrują się wokół czterech zasadniczych
wątków tematycznych: przemieszczenia
się potęgi z Zachodu na Wschód, ograniczenia mocarstwowości USA, tworzenia
się nowego ładu globalnego w perspektywie 2025 roku z uwzględnieniem szczególnej roli ChRL oraz redeﬁnicji (rozszerzeniu) pojęcia Zachodu i zasad World Politics
na obszarze Azji (s. 2). To wstępne założenie w dużej mierze porządkuje całą strukturę pracy, której zasadniczy rdzeń składa
się z odpowiadającej mu liczby rozdziałów:
(1) The Receding West, (2) The Waning of
the American Dream, (3) The World After
America: by 2025, not Chinese but Chaotic
oraz (4) Beyond 2025: A New Geopolitical
Balance.
W rozdziale I (s. 7–36) geopolityk zauważa, iż pierwotnie zdawało się, iż głównym beneﬁcjentem implozji imperium sowieckiego oraz upadku systemu binarnego będzie Zachód, przez który rozumiano przede wszystkim Anglomerykę oraz
Wspólnoty Europejskie. Wynikało to nie
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tylko z posiadanego przezeń potencjału
gospodarczego czy też politycznego, lecz
i faktu, iż ostatnie pięć stuleci właśnie Stary
Kontynent kształtował porządek globalny.
Niemniej w cieniu zimnowojennej rywalizacji kształtowały się potęgi azjatyckie: Japonia, Chiny i Indie, które stopniowo wpływają na zmianę układu sił. Z. Brzeziński
w wielkim skrócie opisuje tu sojusz amerykańsko-japoński, zbliżenie z ChRL w latach
70. XX w. oraz współpracę z Indiami. Tutaj
też konstatuje, iż dla Waszygtonu współcześnie Chiny stanowią wyzwanie ekonomiczne, Indie to nowe mocarstwo regionalne na
Środkowym Wschodzie, zaś Japonia to państwo, które musi uporać się z własnym dziedzictwem historycznym oraz problemami społeczno-gospodarczymi (s. 21). Prowadząc rozważania na temat dynamizmu
Azji, autor poddaje krytyce proces integracji europejskiej. Przede wszystkim zauważa on, iż Wspólnota Europejska ma ogromne kłopoty z przekształceniem się w większą „Unię” Europejską. Problemem w tym
przypadku są zarówno dziedzictwo imperialne największych państw tego kontynentu (Francja, Brytania, Niemcy), jak i dominujące tu postawy nacjonalistyczne, które
blokują proces emancypacji UE. Autor nie
szczędzi w tym momencie słów krytyki pod
adresem Europy, która w pierwszej połowie XX stulecia ulegała stopniowej marginalizacji. Równocześnie nie zauważa on, iż
temu procesowi towarzyszyło jednocześnie
wyciszenie rywalizacji militarnej wewnątrz
tej wspólnoty. Niemniej upadkowi potęg
Europy Zachodniej towarzyszyła stopnio-

wa emancypacja całych regionów Azji oraz
Afryki. Z kolei w epoce postzimnowojennej można odnotować zarówno przebudzenie Europy Środkowo-Wschodniej (1989)
i Wschodniej (1991, 2003–2005), jak i krajów arabskich (2010–2012). Wszystkie te
zjawiska wpłynęły na rekonﬁgurację ładu
globalnego, gdyż – jednym słowem – mamy
do czynienia ze światowym przebudzeniem
politycznym.
Ta nowa jakość geopolityczna ma także
wpływ na pozycję międzynarodową Stanów Zjednoczonych. Dlatego też w rozdziale II autor dokonuje wzmiankowanej
analizy zarówno z pozycji wewnętrznych,
jak i szerszej perspektywy porównawczej,
względem innym krajów. Tutaj punktem
wyjścia rozważań Z. Brzezińskiego jest pytanie: czy amerykańska wieloetniczna demokracja jest nadal inspiracją dla świata
(s. 37). W pierwszej kolejności prezentuje on krótki rys historyczny American Dream, jednakże konstatuje, iż wielka depresja 2007–2009 oraz wojny imperialne prowadzone po 2001 r. osłabiły pozycję globalną USA. Jego zdaniem słabości wewnętrzne Stanów Zjednoczonych wynikają z sześciu uwarunkowań: (1) ogromnego zadłużenia wewnętrznego, (2) niefrasobliwości
systemu ﬁnansowego, (3) stagnacji systemu społecznego, (4) zaniechania modernizacji infrastruktury komunikacyjnej,
(5) ignorancji w dziedzinie geograﬁi politycznej oraz (6) dekadencji systemu politycznego (s. 46–55). W tym miejscu należy
jednak wskazać, że diagnoza ta przypomina
nieco zjawisko kornukopii, którą sam autor
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opisał już przeszło przed dwudziestu laty3.
Z kolei do czynników zewnętrznych zalicza on przede wszystkim wzrost produktu krajowego brutto innych wielkich mocarstw oraz wojny imperialne, które zainicjował Waszyngton po 2001 r. Nie kwestionując bynajmniej tych faktów, należy jednak zwrócić uwagę na złożoność problemu,
która sprawia, że pozycja międzynarodowa
Stanów Zjednoczonych wymyka się jednoznacznym ocenom. Po pierwsze deprecjacja pozycji ekonomicznej USA nie jest bynajmniej wynikiem „zwijania się” gospodarki, której udział całkowity w skali globalnej niezmiennie od kilku dekad plasuje
się na poziomie około 25%, ale „doganiania” tegoż poziomu przez inne podmioty
(szczególnie dotyczy to Chin)4. Po drugie –
jak sugeruje to Andrew Bacevich – problemem amerykańskiej siły zbrojnej jest jej niska efektywność w stosunku do posiadanego potencjału i możliwości operacyjnych5.
Niemniej mimo wzrostu wydatków militarnych w Chinach czy Rosji toczone przez
Stany Zjednoczone wojny mają zasadniczo
status kresowy, zaś ich pozycja jako czołowego mocarstwa wojskowego globu nadal wydaje się zasadniczo nienaruszona6.

3
Idem, Bezład. Polityka światowa na progu XXI
wieku, Warszawa 1991, s. 57–70.
4
F. Zakaria, Koniec hegemonii Ameryki, Warszawa 2009, s. 33–80.
5
A. Bacevich, Granice potęgi. Kres amerykańskiej
wyjątkowości, Warszawa 2011, s. 211–234.
6
M. Madej, „USA – more reluctant, less eﬀective,
but still superpower?” Perspektywy hegemonicznej roli
USA w sferze militarnej w świetle kryzysu 2008 roku,
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Nie oznacza to bynajmniej, iż Stany Zjednoczone nie są podatne na „nadwyrężenie
imperialne”. Problem w tym, że to ostatnie
stwierdzenie towarzyszy dyskusjom o amerykańskiej roli w świecie od czasu wyrażenia tej opinii w latach 90. XX w. przez Paula Kennedy’ego7.
Jak zatem będzie się kształtował ład globalny do 2025 r.? Z tym pytaniem Z. Brzeziński „mocuje się” w rozdziale III. Jednakże odpowiedź w tym przypadku nasuwa się
sama – wkraczamy w epokę postamerykańską, gdzie kolejnym liderem nie będą bynajmniej Chiny. Ten perspektywiczny ład globalny – w jego mniemaniu – charakteryzuje się większą chaotycznością, nieprzewidywalnością i anarchizacją środowiska międzynarodowego. Tu trzeba przede wszystkim odnotować fakt, iż od czasów Wielkiej
szachownicy Z. Brzeziński jest konsekwentnym orędownikiem stanowiska o panregionalnym, a nie globalnym charakterze potęgi Chin kontynentalnych. W 1998 r. twierdził on, iż ograniczenia te wynikają z trzech
przesłanek: (1) nikła pewność utrzymania
przez następne dziesięciolecia dotychczasowego poziomu wzrostu gospodarczego
rzędu 10% w stosunku rocznym, (2) szybkie tempo transformacji gospodarczej wywoła zapewne „polityczne skutki uboczne”
(3) zderzenie „socjalizmu rynkowego” („kapitalizmu państwowego”) z dyktaturą ko-

[w:] Kryzys 2008 a pozycja międzynarodowa Zachodu, red. R. Kuźniar, Warszawa 2011, s. 68–85.
7
P. Kennedy, Mocarstwa świata: narodziny –
rozkwit – upadek, Warszawa 1994, s. 495–515.
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munistyczną niewątpliwie doprowadzi do
napięć społecznych i tendencji demokratyzacyjnych8. Obecnie zwraca także uwagę, iż
ChRL reprezentuje duży „potencjał niestabilności” (s. 79–86).
Kolejnym problemem, który nurtuje Z. Brzezińskiego, jest kwestia „punktów zapalnych” (Most Endangered States).
W tym przypadku nie ma już mowy o Eurazjatyckich, czy też Globalnych Bałkanach,
lecz o całej grupie państw, których (nie)stabilność może doprowadzić do światowych
turbulencji. Wśród nich wymienia Gruzję,
Tajwan, Koreę, Białoruś, Ukrainę, Afganistan, Pakistan oraz Izrael i Większy Bliski
Wschód (s. 89–102). W jego opinii, ta „geograﬁa niestabilności” jest zarówno następstwem historycznych uwarunkowań rywalizacji na linii Wschód–Zachód i ekspansji NATO w regionie czarnomorskim, jak
i przyczyną potencjalnej konfrontacji chińsko-indyjskiej w świecie postamerykańskim (s. 102–103). W tym miejscu warto
także wspomnieć, iż autor ten przywiduje
równoległy wzrost napięć amerykańsko-meksykańskich (s. 103–109). W rezultacie, jak dowodzi Z. Brzeziński, obecnie powstają zręby „nowego porządku światowego”, w którym takie potęgi jak Chiny, Indie,
Brazylia i Rosja będą z jednej strony kwestionowały obecny status USA, z drugiej zaś
rywalizacja między nimi sprawi, iż system
międzynarodowy stanie się bardziej anarchiczny. Wynikać to będzie z tego, iż wielkie
8

Z. Brzeziński, Wielka szachownica. Główne cele
polityki amerykańskiej, Warszawa 1998, s. 198–217.

mocarstwa zamiast poszukiwać konsensusu będą zabiegały o określoną pozycję w ramach nowego układu sił. Warto tu zwrócić
uwagę, iż w gronie globalnych potęg 2025 r.
nie ma Unii Europejskiej.
W tej sytuacji – jak konstatuje nasz recenzowany autor – pojawia się problem
zbalansowania wspomnianej tranzycji potęgi. Mówi o tym już ostatni, czwarty rozdział. Remedium Z. Brzeziński upatruje przede wszystkim w redeﬁnicji pojęcia
Zachodu. W pierwszej kolejności wymaga
to jednak przebudowy układu geopolitycznego w Eurazji. Ponieważ dość sceptycznie
odnosi się on do przyszłości Unii Europejskiej, która nie może sobie poradzić z kryzysem strukturalnym (s. 126), postuluje
odjęcie całego Starego Kontynentu gwarancjami bezpieczeństwa ze strony NATO
oraz stabilizację sytuacji politycznej na jego
obrzeżach. Po drugie – zwraca on uwagę na
wartość i położenie Rosji i Turcji. W przypadku tego ostatniego państwa, z uznaniem
odnosi się on do kilku dekad reform, które doprowadziły do okcydentalizacji systemu politycznego i sekularyzacji życia społecznego. Ponadto na jego korzyść przemawia także przynależność do NATO. Słabością jest natomiast panująca religia islamska. Z kolei bez Rosji integracja europejska
jest niepełna. Autor z uznaniem odnosi się
do koncepcji Wielkiej Europy od Atlantyku po Pacyﬁk, przy założeniu, iż nie przybierze ona kształtu osi Paryż–Berlin–Moskwa. Problem w tym, że zarówno Unia Europejska, jak i Federacja Rosyjska nieco inaczej postrzegają integrację europejską. In-
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nym problemem w przypadku Moskwy jest
także kwestia uporania się przez nią z dziedzictwem postsowieckim oraz redeﬁnicja
statusu globalnego. Tworzenie przez FR
Unii Eurazjatyckiej z pewnością nie służy
zbliżeniu z Zachodem. Natomiast w przypadku Turcji podstawowy problem sprowadza się do uznania faktu, iż jest ona w pełni
państwem europejskim i jako taka ma pełne prawo do aspirowania do struktur UE.
Zbigniew Brzeziński przechodzi nad
tymi problemami do porządku dziennego
i postuluje utożsamienie „nowego Zachodu” z krajami Północy. Skupienie pod przywództwem USA rozszerzonego Zachodu
ma przede wszystkim służyć stabilizacji stosunków na Wschodzie. W jego opinii wynika to z trzech zasadniczych uwarunkowań:
(1) punkt ciężkości rywalizacji militarnej
przenosi się do Azji, co grozi wybuchem
szeregu konﬂiktów zbrojnych (o wpływy
w Azji Środkowej i Mongolii, Kaszmir, Arunachal Pradesh w Himalajach, Wyspy Paracelskie i Spralty na Morzu Południowochińskim, Tajwan, wyspy Senkaku, Półwysep Koreański i Cieśninę Malajską), (2) Azja
stanowi realną alternatywę polityczno-gospodarczą wobec Zachodu w perspektywie globalnej oraz (3) Azja (Wschodnia)
stanowi historyczne przeciwieństwo Europy, w kt˛orzm przez stulecia ład regionalny
opierał się na zasadach hegemonicznej dominacji Chin (s. 155–161). W nowej sytuacji geopolitycznej rdzeniem polityki globalnej pozostaną natomiast stosunki amerykańsko-chińskie, których zasadniczym
celem będzie zbudowanie wspólnoty intere-
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sów. Jak postuluje Z. Brzeziński stabilizowanie Azji miałoby sprowadzić się do następujących priorytetów: (1) niwelowania chińskiego poczucia osaczenia przez USA w sojuszu z Japonią, Koreą i Filipinami; umożliwieniu marynarce chińskiej przetarcia szlaków komunikacyjnych przez Cieśninę malajską oraz promowaniu wymiany handlowej ChRL z Europą i Rosją, (2) wspierania
koncepcji Wspólnoty Wschodnioazjatyckiej z określoną rolą USA w ramach tego
porozumienia, (3) wzmocnienia państwowości pakistańskiej jako przeciwwagi dla
Indii, (4) zrównoważenia wpływów rosyjskich i chińskich na terenie Azji Środkowej
i Mongolii, (5) promowania zbliżenia między ChRL a Tajwanem oraz (6) przyzwolenia na ograniczoną penetrację przez Chiny
krajów Bliskiego Wschodu, Afryki i Ameryki Łacińskiej (s. 172–173). Zasadniczym celem tak skonstruowanego programu miałoby być zrównoważenie rosnącej (okiełznanie) potęgi ChRL oraz umożliwienie im
budowę „świata harmonii” za cenę uznania ich wyjątkowej pozycji, jako „powracającego mocarstwa”. To ostatnie stwierdzenie wprost nawiązuje już do koncepcji Chimeryki, choć równocześnie trzeba przyznać
iż mimo malejącej dysproporcji potencjałów USA nadal, jako „mocarstwo przesycone”, zachowują przewagę strategiczną w ramach różnego rodzaju konstelacji geopolitycznych9. Natomiast na korzyść ChRL

9

R. Potocki, Paleopolityka Patricka Buchanan,
„Studia Geopolitica” 2010/2011, s. 134–140.
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przemawia to, co Dominique Moïsi nazywa geopolityką emocji10.
W podsumowaniu autor dość subiektywnie stwierdza (s. 183–192), iż w miarę upływu czasu okres trwania imperiów był coraz
krótszy. Niestety prawidłowość ta dotyczy
także Stanów Zjednoczonych. W tej sytuacji Zbigniew Brzeziński wychodzi z założenia, iż podstawowym imperatywem strategicznym Waszyngtonu powinna być zasada samoograniczenia potęgi w myśl zasady primus inter pares. W praktyce w polityce globalnej powinna ona odgrywać podwójną rolę: (1) promotora i gwaranta rozszerzonego i zjednoczonego wokół wspólnych wartości Zachodu oraz (2) mediatora
(balancer) i rozjemcy (conciliator) między
wielkimi potęgami Wschodu (s. 185). Fundamentem relacji transatlantyckich powinno być nadal NATO, przy założeniu, iż pojęcie Zachodu zostanie rozciągnięte przede
wszystkim na Eurazję (Turcję, Rosję oraz
szerzej – tzw. nową Europę Wschodnią
i Kaukaz Południowy). Tutaj także na szersze wsparcie zasługują takie inicjatywy jak
Trójkąt Weimarski oraz pojednanie polsko-rosyjskie (s. 186). Z kolei w Azji rola USA
miałaby się raczej ograniczać do wygrywania równowagi geopolitycznej między Japonią, Chinami i Indiami oraz sprzeczności
między nimi. Generalnie trzeba przyznać, iż
jest to nie tylko dość umiarkowany, lecz i zachowawczy program, którego podstawowym
przesłaniem jest przede wszystkim zakon10
D. Moïsi, Geopolityka emocji, Warszawa 2012,
s. 59–96.

serwowanie współczesnego status quo oraz
„spętanie” potencjalnych globalnych rywali
(głównie Chin i w pewnym sensie także UE)
i graczy regionalnych (Turcja, Rosja). Można zatem z przekąsem zauważyć, iż zdaniem
wspomnianego geopolityka jest naśladowanie XIX-wiecznego Pax Britanica.
Na zakończenie warto odnotować, że
monograﬁa znakomicie wpisuje się we
współczesną dyskusję na temat pozycji globalnej USA w świecie współczesnym. Trzeba także stwierdzić, iż recenzowana rozprawa została napisana w sposób przystępny,
przejrzysty i sugestywny. Koncepcja i główne założenia książki zostały przedstawione w sposób przekonywający. Szata edytorska także budzi określony szacunek. Całość
kończy indeks przedmiotowy, co znacznie
ułatwia poruszanie się po poszczególnych
zagadnieniach. Dlatego też z uwagi na zawartość, sposób argumentacji oraz sposób
„snucia opowieści” powinna zostać udostępniona polskiemu czytelnikowi, podobnie jak miało to już miejsce z wcześniejszymi pracami autora.
 Robert Potocki

Stanisław Burdziej, Religia obywatelska w Stanach Zjednoczonych. Studium
socjologiczne retoryki religijnej Billa
Clintona i George’a W. Busha, NOMOS,
Kraków 2009, ss. 192.
Z perspektywy polskich sporów o miejsce religii i Kościoła w życiu publicznym codzienność polityczna Stanów Zjednoczonych
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jest pod tym względem niezwykła. Oto bowiem z jednej strony bardzo silnie podkreśla się tam rozdział religii od państwa, wskutek czego do Sądu Najwyższego traﬁają różnorodne skargi na naruszenie tej zasady. Tak
było choćby w głośnej sprawie żądania usunięcia 2,5-tonowego obelisku przedstawiającego tablice dekalogu, który to obelisk został postawiony w budynku sądu w Alabamie. Obecność w murach gmachu publicznego symbolu o tak jednoznacznej konotacji
religijnej miałaby być właśnie pogwałceniem
owej zasady rozdziału. Z drugiej jednak strony retoryka i symbolika religijna są w amerykańskim życiu publicznym wszechobecne.
Wyrazem najbliższym każdemu zwykłemu
obywatelowi jest choćby formuła In God We
Trust umieszczona na banknotach. Z punktu widzenia praktyki politycznej o wiele
bardziej znaczący wydaje się jednak fakt, że
amerykańskim wyborcom łatwiej jest zaakceptować na stanowisku prezydenta czarnego, osobę pochodzenia żydowskiego, kobietę czy homoseksualistę niż zadeklarowanego ateistę. W wypowiedziach kolejnych prezydentów bardzo często pojawiają się odniesienia do Boga, a oni sami prezentują się
jako ludzie modlitwy, szukający natchnienia
w tekście Pisma Świętego.
Praca Stanisława Burdzieja, koncentrując się wprawdzie na retoryce religijnej Billa
Clintona i Georga W. Busha, stanowi próbę
szerszego spojrzenia na źródła współistnienia w amerykańskiej przestrzeni publicznej
demokracji i religijności. Kluczem, przy pomocy którego Autor wyjaśnia ten fenomen,
jest koncepcja civil religion.
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Książka składa się z sześciu rozdziałów.
Pierwszy z nich zawiera prezentację koncepcji religii obywatelskiej. Rozdział drugi
ukazuje stosunek przywódców amerykańskich do religii, począwszy od ojców założycieli. W rozdziale trzecim kreśli Autor
religijne „portrety” Billa Clintona i George’a W. Busha. Rozdział czwarty poświęcony
jest analizie przemówień tych dwóch prezydentów. Oddzielny rozdział (piąty) poświęcony został wpływowi wydarzeń z 11 września 2001 r. na kształt amerykańskiej religii
obywatelskiej. W ostatnim rozdziale pracy
Autor zawarł analizę funkcji civil religion,
jakie wyłaniają się z prezydenckich przemówień.
Interesujące są zamieszczone na końcu książki aneksy. Pierwszy z nich zawiera
tekst modlitwy prezydenta F.D. Roosevelta,
odczytanej przez radio 6 czerwca 1944 r.,
w dniu rozpoczęcia operacji D-day w Normandii. Drugi prezentuje dokument pt. Deklaracja dotycząca religii, polityki i kryzysu
moralnego w okresie prezydentury Clintona, podpisany przez ponad 140 wykładowców amerykańskich seminariów teologicznych różnych wyznań oraz intelektualistów.
Trzecim załącznikiem jest dokument Wyznawanie Chrystusa w świecie przemocy,
autorstwa grupy teologów i etyków, a sygnowany przez niemal 500 intelektualistów.
Fakt istnienia religii obywatelskiej w Stanach Zjednoczonych został wprowadzony
do naukowego dyskursu przez Roberta N.
Bellaha. Sama koncepcja civil religion pochodzi jednakże – jak słusznie przypomina S. Burdziej – od Jana Jakuba Rousseau,
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a w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych
warto też pamiętać, że już Alexis de Tocqueville pisał o swoistej „religii republikańskiej”,
łączącej podstawowe zasady demokracji
i protestantyzmu. W istocie swojej religia
obywatelska, tak jak ją sobie wyobrażał Rousseau, powinna zastąpić religie tradycyjne,
a wierność ludu przenieść z instytucji kościelnych na instytucje państwa demokratycznego. Jest przy tym czymś oczywistym,
że „podpatrzone” w tradycyjnych religiach
rytuały, należy koniecznie wmontować w religię obywatelską. Podobnie rzecz ma się
z wielkimi mitami założycielskimi tradycyjnych religii i całą sferą symboli.
Religia obywatelska jest zatem „atrybutem silnej władzy świeckiej, która dodatkowo chce jeszcze korzystać z zalet religijnej legitymizacji swoich rządów” (s. 42). Jej
duże znaczenie w Stanach Zjednoczonych
wynika z pluralizmu wyznaniowego, owej
niezwykłej wielości i różnorodności denominacji, z których żadna nie ma pozycji dominującej nad innymi. Religia obywatelska
stara się korzystać z różnych tradycji w taki
sposób, aby wypracowany przez nią zestaw
„dogmatów” miał charakter uniwersalistyczny, przechodzący ponad podziałami.
Najważniejsze jednak, że „o przejawach civil religion możemy mówić wtedy, gdy mają
one charakter państwowy, oﬁcjalny” (s. 45).
Autor przytacza szereg takich przejawów,
na przykład modlitwy podczas ceremonii
inauguracyjnej prezydenta, przywoływanie Boga w przemówieniach czy składanie
przysiąg publicznych na Biblię. Przejawami
religii obywatelskiej są też takie „świeckie”

elementy jak ﬂaga narodowa czy pieśni patriotyczne – w tym: hymn państwowy.
Głównym wyrazicielem religii obywatelskiej pozostaje prezydent USA, dlatego
też część swojej pracy poświęca S. Burdziej
prezentacji stosunku prezydentów amerykańskich do religii. Z analiz tych wyłania
się obraz przywódców umiejętnie posługujących się językiem religijnym, niezależnie
od ich osobistych związków z którąkolwiek
z denominacji. Ciekawą w tym kontekście
postacią jest Abraham Lincoln, przedstawiony jako osoba silnie religijna, a nawet
prawdopodobnie najwybitniejszy „teolog”
wśród wszystkich prezydentów. Nie byłoby może w tym nic dziwnego, gdyby nie
fakt, że Lincoln nie tylko nie był formalnie
członkiem żadnego Kościoła, ale nawet nie
był ochrzczony. Autor przytacza też znamienne wydarzenie jeszcze z okresu prac
nad konstytucją amerykańską. Pracowali
nad nią ludzie deklarujący wiarę w Boga,
ale chcieli zapisania w konstytucji zasady rozdziału religii od państwa. Miała ona
służyć – w ich zamyśle – ochronie religii
przed ingerencją państwa. Zadaniem instytucji religijnych zaś miało być dbanie o moralność publiczną i uczciwość życia politycznego. Nieco anegdotycznie brzmi więc
przytoczona w książce historia przełamania impasu w obradach konwencji konstytucyjnej. Oto bowiem jednogłośnie przyjęta została propozycja Benjamina Franklina,
by każdego ranka przed wznowieniem obrad wzywać pomocy nieba i w konsekwencji „sygnatariusze pierwszej w świecie bezbożnej konstytucji zaczęli obrady od wspól-
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nej, publicznej modlitwy” (s. 60). Kwestia
religijności prezydentów pojawia się także
w dziełach kultury popularnej. Autor przytacza kilka przykładów z dziedziny ﬁlmu
i literatury, które z jednej strony zapewne odpowiadają wyobrażeniom odbiorców
o idealnym prezydencie, z drugiej zaś ideał
taki kreują i propagują.
Dla polskiego czytelnika szczególnie ciekawa wydaje się próba porównania religijnych portretów Billa Clintona i George’a W.
Busha. Wydaje się bowiem, iż to właśnie
Bush, jako symbol sukcesu religijnej prawicy amerykańskiej, kojarzony jest w Polsce z ostentacyjną niemalże religijnością
i nieustannym przywoływaniem osobistego kontaktu z Bogiem dla usprawiedliwienia swych kontrowersyjnych decyzji politycznych. Tymczasem z analiz S. Burdzieja wynika, że również okres prezydentury Clintona przepełniony był retoryką religijną. W sposób szczególny ujawniła się
ona wówczas, gdy wybuchła sprawa Moniki Levinsky. Clinton wielokrotnie cytował
Pismo Święte, wielokrotnie też przemawiał
do swych wyborców z ambon kościelnych.
Oprócz prezydenckiej retoryki działała też
prezydencka administracja, która „wsparła szereg ustaw Kongresu, sprzyjających
zasadzie wolności religii kosztem ściśle rozumianej separacji kościołów i państwa”
(s. 83).
Z kolei kwestia religijności George’a W.
Busha nie jest tak jednoznaczna, jak mogłoby to wydawać się na pierwszy rzut oka.
Podkreślanie tej religijności było bardzo
istotnym elementem obu kampanii wy-
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borczych Busha. Jak przypomina S. Burdziej, w odpowiedzi na głośny antybushowski ﬁlm Michaela Moore’a Fahrenheit 9/11,
ludzie związani z administracją prezydencką przygotowali ﬁlm dokumentalny George
W. Bush: Wiara w Białym Domu. Pojawiło
się także wiele książek, których część można określić mianem „biograﬁi religijnych”
Busha. Tymczasem autor omawianej książki zwraca uwagę, że Bush nie uczęszcza regularnie do żadnego kościoła, krytykowany był też wielokrotnie przez metodystów,
do których przynależność publicznie deklarował. Nie sposób też nie odnieść wrażenia,
że owa religijność Busha to po prostu element budowania wizerunku. Paradoksalnie można powiedzieć, że ten PR okazał się
skuteczny w zbudowaniu takiego wizerunku Busha w Polsce. Prezydent bowiem jednoznacznie wypowiadał się przeciw eutanazji i klonowaniu ludzi, za ograniczeniem
dostępu do aborcji i badań nad komórkami macierzystymi. W Polsce więc uznany
by został – pod tym względem – za ortodoksyjnego katolika.
Analizując przemówienia prezydentów
Clintona i Busha, zwraca S. Burdziej uwagę na fakt, że zwłaszcza przemówienia inauguracyjne wyrażają dobitnie podstawowe
„prawdy” religii obywatelskiej. Od 1933 r.
każdy kolejny prezydent zaczyna też swą
inaugurację od udziału w nabożeństwie.
Religijne elementy w wystąpieniach obu
prezydentów mieszczą się zatem jak najbardziej w tradycji amerykańskiej civil religion, nie odbiegając znacząco od tamtejszej „normy” w tej dziedzinie. Gdyby jednak
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próbować doszukiwać się jakichś różnic pomiędzy obydwoma przywódcami, to należałoby stwierdzić – co czyni Autor książki –
że „w mowach Clintona inwokacja do Boga
ma charakter czysto rytualny i nie wykracza poza przyjęte minimum, choć oba przemówienia przesycone są elementami religii obywatelskiej. U Busha odniesienia te są
częstsze, bardziej osobiste i bliższe tradycji
chrześcijańskiej” (s. 102–103).
Jako element niedoceniany przez badaczy civil religion, a wyłaniający się z przemówień obu prezydentów uznaje Autor
motyw wojny jako obowiązku patriotycznego. Zdaje się on mieć szczególne znaczenie w kontekście wydarzeń po 11 września
2001 r. S. Burdziej analizuje w tym kontekście swoistą „teologię zła” i „teologię wojny”, które zbudował George W. Bush. Demonizując przeciwnika, prezydent ukazywał Stany Zjednoczone jako wcielenie absolutnego dobra i tym uzasadniał konieczność podjęcia bezwzględnej misji wytępienia zła w świecie. Interwencje zbrojne w Afganistanie i w Iraku próbowano
przedstawić poprzez odwołanie do katolickiej doktryny wojny sprawiedliwej. Administrację Busha wspierali w tym dziele
katoliccy intelektualiści (m.in. George Weigel i Richard J. Neuhaus), ale „na ich interpretację nie zgodził się jednak Jan Paweł II, który do końca nawoływał do kontynuowania negocjacji z reżimem Saddama
Husajna” (s. 131). Warto wszakże odnotować, że w pierwszym momencie po zamachach terrorystycznych udało się Bushowi
zyskać popularność dzięki przyjętej retory-

ce. Autor stwierdza nawet, że „wydarzenia
z 11 września 2001 r. stworzyły okazję do
takich manifestacji przejawów religii obywatelskiej, jakie od dawna nie miały miejsca w Stanach Zjednoczonych” (s. 123). Po
11 września civil religion stała się zatem
najistotniejszym elementem strategii politycznej, ale również sposobem komunikowania się Białego Domu ze społeczeństwem amerykańskim. Na pewien czas była
ona niewątpliwie skuteczna.
W ostatnim rozdziale swej pracy podejmuje S. Burdziej problem funkcji, jakie pełni religia obywatelska w przemówieniach
prezydenckich. Analiza ta pozwala – jak się
wydaje – zrozumieć ów fenomen przesycenia retoryką, a pewnym stopniu i symboliką religijną amerykańskiego życia publicznego, mimo oﬁcjalnie obowiązującej zasady
rozdziału państwa od religii. Autor wyróżnia i omawia pięć funkcji civil religion. Po
pierwsze więc, mówi o funkcji integracyjnej, akcentowaniu potrzeby jedności narodu, jego szczególnego wybrania w planach
opatrzności. Ma ona szczególne znaczenie
w obliczu zagrożeń zewnętrznych. Drugą
jest funkcja legitymizacyjna. Odwoływanie
się do opatrzności służy nie tylko ukazaniu
religijnego proﬁlu samego prezydenta, ale
i nadaniu religijnej legitymacji całemu systemowi społecznemu. Trzecią funkcją religii obywatelskiej jest kreowanie i kultywowanie tradycji narodowej. W przemówieniach przywołane są zatem pewne najważniejsze wydarzenia i postaci z amerykańskiej historii, zawsze w kontekście czuwającej nad nimi opatrzności. W sytuacji trage-
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dii narodowych ujawnia się funkcja konsolacyjna: kiedy giną Amerykanie, prezydent
wyraża wiarę w istnienie życia pośmiertnego i nienadaremność poniesionych oﬁar.
W obliczu zagrożenia w sposób szczególny
ujawnia się również funkcja mobilizacyjna. Oznacza ona przede wszystkim wezwanie do służby narodowi, a chodzi tu zwłaszcza o służbę wojskową. Jest ona traktowana
jako służba najwyższym wartościom narodu amerykańskiego.
Analizy funkcji civil religion w USA prowadzą Autora do sformułowania tezy, iż religia obywatelska jest instrumentem panowania. Wydawałoby się, iż w ustroju demokratycznym nie jest potrzebne odwoływanie
się do tradycyjnej (religijnej) legitymizacji
władzy. W demokracji bowiem wystarczyć
powinien legalizm uzyskania i sprawowania
władzy. Jeśli więc demokratyczni przywódcy poszukują innych źródeł uprawomocnienia, znaczyć to może, iż mamy do czynienia z kryzysem legitymizacji demokratycznego porządku społecznego i prawnego. Skoro demokracja nie jest w stanie wytworzyć własnej prawomocności, to odwoływanie się do pozademokratycznych źródeł
autorytetu staje się czymś niezbędnym. Religia obywatelska jawi się więc jako swego rodzaju proteza wyrugowanej z życia publicznego zinstytucjonalizowanej religii objawionej. Moim zdaniem dobrym, zwięzłym podsumowaniem reﬂeksji nad specyﬁką amerykańskiej religii obywatelskiej może być następujące stwierdzenie: „Demokracja znosi tradycyjną, zakorzenioną w religii formę
legitymizacji władzy tylko po to, aby religij-
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ne uprawomocnienie ustanowić ponownie,
ale już na własnych warunkach i pod swoją kontrolą” (s. 149). A zatem, abstrahując
od rzeczywistej autentyczności i głębi osobistej wiary, kandydaci na urząd prezydenta
USA muszą dobrze opanować retorykę religijną i umiejętnie się nią posługiwać. Tylko bowiem tak sformułowane komunikaty
traﬁają do elektoratu, i nie ma tu większego
znaczenia, czy wypowiadane są przez republikanina czy demokratę.
Zaprezentowane powyżej wybrane wątki
z książki S. Burdzieja przekonują, jak sądzę,
że jest to lektura interesująca i zmieniająca
polską, a nawet europejską optykę w ocenie
przejawów amerykańskiej religijności w życiu publicznym. Praca jest dobrze osadzona teoretycznie, zwłaszcza w kontekście socjologicznych teorii sekularyzacji i deprywatyzacji religii. Warto ponadto zauważyć,
że książkę po prostu dobrze się czyta, ponieważ Autor posługuje się klarownym językiem, a widoczna erudycja nie przesłania
jasności wywodu.
 Tadeusz Kamiński

Zbigniew Stawrowski, Wokół idei
wspólnoty, Wydawnictwo Ośrodka Myśli Politycznej, Kraków 2012,
ss. 272.
W swojej nowej książce Zbigniew Stawrowski prezentuje w formie piętnastu esejów różnorodne koncepcje wspólnoty obecne w myśli ﬁlozofów, począwszy od antyku
po dzień dzisiejszy. Z właściwą sobie eru-
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dycją i przenikliwością prowadzi czytelnika
przez meandry idei platońskich, wyjaśnia
sens prawa naturalnego, przybliża twórczość Hobbesa, Hegla i Schmitta, w końcu
rozważa cechy współczesnych form wspólnoty. W artykułach powstających na przestrzeni dwóch dekad ﬁlozof zebrał najważniejsze projekty konserwatywne traktujące o państwie, społeczeństwie oraz życiu
wśród współobywateli. Nie zabrakło również własnych propozycji ujęcia aksjologicznych podstaw prawa, doskonałej wspólnoty oraz relacji polityki i religii. Mimo
dość kłopotliwej, na pierwszy rzut oka, formuły książki – którą stanowią pisane wcześniej z różnych okazji i zebrane tutaj pod
jednym tytułem eseje – lektura okazuje się
wciągającą i błyskotliwą wędrówką przez
historię starożytnych i nowożytnych podstaw ﬁlozoﬁi republikańskiej.
Narracja została w książce uporządkowana według ogólnego hasła idei wspólnoty. Można jednak podzielić eseje na trzy
grupy. W pierwszej z nich reﬂeksja skupia
się na wydobyciu fundamentalnych cech
wspólnoty oraz na badaniu natury człowieka i jego skłonności do udziału w zbiorowości. W drugiej grupie mieszczą się teksty poświęcone wybranym wizjom państwa
jako szczególnego rodzaju wspólnoty politycznej. Trzecia grupa obejmuje artykuły,
w których rozważa się odmienne od państwa wspólnoty polityczne, zorganizowane
wokół jednoczącej członków wartości, systemu poglądów lub podzielanego wyznania. Wszystkie teksty łączy szukanie odpowiedzi na pytanie o relację religii i poli-

tyki. Stawrowski żywi przeświadczenie, że
polityka jest dziedziną spraw absolutnych,
w której rozgrywają się konﬂikty i dylematy o najwyższej dla człowieka wadze. Swoje
źródło mają one w metaﬁzyce i religii.
Jak we wstępie zauważa sam autor,
„książkę rozpoczynają rozważania dotyczące samych podstaw wspólnoty”1. Za Arystotelesem wskazuje, że wspólnota jest naturalną przestrzenią egzystencji człowieka. Następnie wyprowadza twierdzenie, że
starożytnie pojmowana wspólnota polityczna jest zarazem społecznością religijną, czy
inaczej metaﬁzyczną. „W dziedzinie polityki, wbrew temu, co się potocznie o niej sądzi, chodzi o sprawy absolutne”2. Są nimi
realizacja najwyższego dobra lub taka organizacja wspólnoty politycznej, która w największym stopniu pozwoli ludziom osiągać – niekoniecznie na politycznej drodze
– cele ostateczne, jakie obrali by ich życie
było sensowne.
W kolejnej grupie artykułów omawiane są wybrane wizje państwa jako szczególnej wspólnoty politycznej. Autor skupia
się na ﬁlozoﬁi Tomasza Hobbesa oraz Carla Schmitta, poświęca także uwagę Heglowskiej wizji państwa. Przedstawiając poglądy
swoich mistrzów, Stawrowski reprezentuje punkt widzenia zbliżony do nurtu teologii politycznej. Uważa bowiem, że przekonania oraz treści religijne, jakie żywi dana
wspólnota, nie pozostają neutralne wobec
1

Z. Stawrowski, Wokół idei wspólnoty, Kraków
2012, s. 9.
2
Ibidem, s. 8.
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sfery polityki, ale wpływają na jej kształt.
Stanowią także źródło politycznych działań, decyzji i przedsięwzięć – są brzemienne w polityczne skutki. Stawrowski wspiera
swoje stanowisko, powołując się na wypowiedź Hegla, który w Wykładach ﬁlozoﬁi religii napisał: „naród, który ma niedobre pojęcie Boga, ma również niedobre państwo,
niedobry rząd, niedobre prawa”3.
Stawrowski opisuje krok po kroku etapy
myślowe Hobbesa, które doprowadziły do
naszkicowania sytuacji, w której państwo
jest konsekwencją z jednej strony praw natury, z drugiej zaś mocy sprawczej suwerena gwarantującego przestrzeganie umowy między obywatelami. Jedyną ciekawą
konstatacją, która do rekonstrukcji poglądów Hobbesa wnosi coś więcej ponad podręcznikową wiedzę, jest ukazanie logicznej
konsekwencji myślenia angielskiego ﬁlozofa, z której on sam nie zdawał sobie sprawy.
Mianowicie kolejnym polem, na które skieruje pragnienie panowania, będą inne zbiorowe twory na zewnątrz. Stosunki między
suwerennymi państwami będą znów „walką wszystkich ze wszystkimi”. Zażegnać ją
może tylko, jak proponuje autor, pojawienie się potęgi o skali ogólnoświatowej. Byłaby ona w stanie zmusić państwa do ograniczenia aspiracji oraz włączyłaby je jako
człony do struktur globalnego Lewiatana.
Dla Carla Schmitta z kolei ważne staje się określenie znaczenia suwerenności.
Filozof deﬁniuje ją, używając pojęcia sta3

G.W. F. Hegel, Wykłady z ﬁlozoﬁi religii, t. 1,
Warszawa 2006, t. I, s. 245.
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nu wyjątkowego. Metoda ta, zaczerpnięta
od Kierkegaarda, pozwala określić istniejące status quo z zewnątrz4. Zastany porządek prawny może zostać opisany z pozycji wykraczającej poza niego. Suwerenem
jest ten, kto w stanie zagrożenia egzystencji państwa ma prawo, przyznane mu na
mocy konstytucji, podjąć działania naprawcze. O tym czy stan wyjątkowy ma miejsce
decyduje sam suweren, rozstrzyga więc on
nie tylko w stanie wyjątkowym, ale przede
wszystkim o nim. W tej sytuacji jasno ukazuje się rozdział między państwem a prawem – choć dotychczasowe prawo zostaje
zawieszone, państwo istnieje nadal.
Ani Schmitt, ani referujący jego poglądy
Stawrowski nie zauważają jednak, że takie
uprawnienia suweren otrzymuje dopiero
poprzez konstytucję. To ona przyznaje mu
prawo do działania, jest więc ostateczną instancją decydującą o poczynaniach suwerena. Można w niej również określić w jakich sytuacjach mamy do czynienia ze stanem wyjątkowym i kiedy należy powrócić
do normalnego. Ponadto, można wyobrazić sobie sytuację, że konstytucja państwa
nie wskaże suwerena odpowiedzialnego za
stan wyjątkowy lub trwale ograniczy jego
rolę. Wtedy okazuje się, że to nie jego władza jest najważniejsza. Nie wychodzi ona
poza porządek prawny, bo to ten porządek
ustala zakres obowiązków i władzy suwerena. Innego rodzaju wniosek, którego zdają
się nie zauważać wspomniani ﬁlozofowie,
4

s. 34.

S. Kierkegaard, Powtórzenie, Warszawa 1992,
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to sytuacja, w której działający w stanie wyjątkowym suweren może nie tylko znosić
dotychczasowe prawo, ale w ogóle znieść
państwo, jeśli uzna tę sytuację za potrzebną.
Jest on więc nie tylko poza prawem, ale także poza państwem, wbrew temu, co twierdzi Schmitt.
Przedstawiona w książce krytyka liberalnej ﬁlozoﬁi politycznej, jaką przeprowadza Hegel, obejmuje dwie kwestie. Państwo
nie powstaje według niego na mocy umowy
społecznej czy innego aktu konstytuującego. Jego ustrój jest rozwijany wraz z trwaniem i historią narodu. Ponadto, w ujęciu
Hegla, władza wykonawcza polega na stosowaniu ustaw, a za bezpieczeństwo państwa odpowiada panujący.
Stanowiska Hobbesa, Schmitta, a w końcu i Hegla, są w książce omówione w sposób przystępny i łatwy w odbiorze. Stanowi to o dość podręcznikowym charakterze
wywodów. Gdzieniegdzie można natknąć
się na ciekawe reﬂeksje dotyczące wykorzystania klasyków w dzisiejszym dyskursie politycznym. Rekonstrukcja poglądów
trzech wymienionych wyżej ﬁlozofów wykonana przez Stawrowskiego nie jest bynajmniej lekturą o charakterze ściśle naukowym, skłania się raczej ku publicystyce ﬁlozoﬁcznej skierowanej do intelektualistów.
Dwie poprzednie części były mniej lub
bardziej oryginalnymi prezentacjami poglądów innych ﬁlozofów. Następne eseje skupiają się na współczesnych problemach ﬁlozoﬁi polityki, takich jak relacja
nowoczesnego państwa i religii, konserwatyzm, czy na kwestii idei solidarności w ży-

ciu publicznym. Są to konstatacje czynione
na bardzo ogólnym poziomie, bez rozważania przykładów czy odniesienia do konkretnych sytuacji. Choć Stawrowski jako narrator jest w książce przede wszystkim historykiem idei, prezentującym myśl swoich mistrzów, przedstawia również własną
koncepcję wspólnoty doskonałej. Łączy
ona w sobie dwie tradycje. Uznaje liberalny
i wolnościowy kształt państwa, ale postuluje uzupełnienie go o republikański aspekt
publicznej więzi międzyludzkiej. Znajduje
to swoje odbicie również w sferze ekonomii.
Prawo własności jest podstawowym i koniecznym warunkiem sprawiedliwego ułożenia wspólnoty politycznej, jednak swoją doskonałość osiąga ona w dobrowolnym
uwspólnieniu dóbr. Owo dość dziwne połączenie obu porządków, przy jednoczesnej
akceptacji wspólnotowości jako ideału życia politycznego, zaczerpnięte jest z ﬁlozoﬁi Józefa Tischnera, którego myśl stanowiła inspirację dla ﬁlozofa5. Wspólnota doskonała musi więc łączyć koncepcję państwa
minimalnego – gdzie powinno się pozostawiać obywatelom inicjatywę gospodarczą – z „perspektywą wspólnotową”, czyli
tradycją republikańską. Pierwszy element
jest warunkiem koniecznym zaistnienia
wspólnoty doskonałej, o treści której decyduje już realizacja drugiej koncepcji. Filozof pisze: „[…] zaakceptowanie wymagań
państwa wolności, a równocześnie wpisanie
ich w szerszy kontekst, w którym jednostki
5

Por. J. Tischner, Etyka solidarności i Homo sovieticus, Kraków 1992.
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mają szansę realizować wspólne dobro, odnajdując w tym działaniu, w sposób wolny
i samodzielny, swoje osobiste spełnienie”6.
Najważniejsze dla Stawrowskiego jest
jednak przekonanie, że doskonała wspólnota musi bronić się przed „etycznym wykorzenieniem”. Jej aspekt polityczny trwale związany jest z wymiarem moralnym.
Sfera twierdzeń moralnych, którymi kieruje się dana wspólnota, wywodzi się z kolei od przyjętych koncepcji metaﬁzycznych, czy jak je inaczej nazywa Stawrowski – teologicznych. To właśnie dlatego sposób uprawiania przez niego ﬁlozoﬁi można nazwać teologią polityczną, jak zresztą
on sam traktuje myśl Tomasza Hobbesa czy
Carla Schmitta.
Publikacja, wydana nakładem Ośrodka
Myśli Politycznej, nie informuje czytelnika,
skąd pochodzą zebrane teksty ani gdzie były
pierwotnie opublikowane. Nie pozwala to na
prześledzenie ewolucji lub rozwoju poglądów autora. Zubaża także informacje bibliograﬁczne, na pewno cenne dla i tak wąskiego grona odbiorców, które można by uzyskać, gdyby źródło tekstów było zaznaczone.
Mimo powyższych uwag ukazanie się
omawianej książki na polskim rynku jest
bardzo cennym wydarzeniem. Stawrowski jest jednym z niewielu ﬁlozofów, a na
pewno tym o najszerszym kręgu odbiorców, który prezentuje „prawicowe”, czy inaczej: konserwatywne skrzydło badań nad
myślą Georga Wilhelma Hegla oraz niewymienianego z imienia na kartach książki,
6

Z. Stawrowski, op.cit., s. 248–249.
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ale przewijającego się w reﬂeksjach autora Józefa Tischnera. Z tego powodu – obok
klarowności i wartkości wywodu, stanowiącego atrakcję dla ﬁlozofów amatorów
– pozycja jest godna polecenia oraz warta uwagi.
 Marta Turkot

Human Enhancement, red. Julian Savulescu, Nick Bostrom, Oxford University Press, Oxford 2010, ss. 423.
Intensywny rozwój nauk biomedycznych i towarzyszący mu postęp biotechnologiczny stały się źródłem nieznanych dotąd podziałów politycznych i dylematów
etycznych. Już w latach 70. XX w. Michel
Foucault w swych wykładach postawił tezę
o wyłanianiu się od połowy XVIII w. nowego typu władzy-wiedzy, którego przedmiotem jest człowiek jako gatunek biologiczny podlegający procesom rozmnażania,
narodzin, upośledzania, choroby i umierania. Foucault nazwał ten rodzaj władzy biopolityką lub biowładzą. Współcześnie zaś,
zwłaszcza w ramach anglosaskiego obszaru
naukowego, mówi się także o polityce życia
– politics of life itself1. Abstrahując od specyﬁcznych i często idiosynkratycznych ujęć
ﬁlozoﬁczno-politycznych, których można
by wskazać wiele2, najogólniej rzecz ujmu1

N. Rose, The Politics of Life Itself. Biomedicine,
Power, and Subjectivity in the Twenty-First Century,
Princeton 2007, s. 39–40.
2
J. Hughes, Citizen Cyborg. Why Democratic So-
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jąc, można powiedzieć, że biopolityka jest
tą częścią polityki, która na wielorakie sposoby odnosi się do możliwości medycznej
manipulacji i ostatecznie przekroczenia natury ludzkiej. Tam, gdzie tradycyjnie (tak
klasycznie, jak i nowożytnie – stosując nomenklaturę Leo Straussa) rozumiana polityka podąża od rozpoznania natury, uwarunkowań, ograniczeń, celów, preferencji
człowieka do akcji politycznej, tam biopolityka zaczyna od reﬂeksji i akcji politycznej i pyta o to, w jaką naturę, uwarunkowania, ograniczenia, cele i preferencje możemy, chcemy i powinniśmy (nie) wyposażać
(post)człowieka.
Truizmem jest twierdzenie, że biomedycznie zaawansowane doskonalenie człowieka jest częścią projektu biopolitycznego. Książka Human Enhancement pod redakcją światowej sławy teoretyków biopolityki i bioetyków, profesorów Uniwersytetu
Oksfordzkiego Julian Savulescu i Nicka Bostroma jest ważną pozycją w ramach literatury przedmiotu. Gromadzi ona eseje reprezentantów całego spektrum sceny biopolitycznej, od biokonserwatystów do transhumanistów, poświęcone zróżnicowanym
aspektom doskonalenia człowieka. Składa
się ona z dwóch części: Human Enhancement in General, zajmującej się ogólnoteoretyczną problematyką doskonalenia, oraz
Speciﬁc Enhancements, podejmującej szczegółowe zagadnienia konkretnych rodzajów
i technik doskonalenia.
cietis Must Respond to the Redesigned Human of the
Future, Cambridge, MA 2004, s. 55–73.

Czy w sytuacji, gdy medyczne i techniczne środki pozwalają na to, aby radykalnie zwiększać siłę mięśni człowieka,
manipulować jego wzrostem, zmieniać
jego temperament, ingerować w pamięć
czy nastrój, zwiększać poziom inteligencji, wpływać na sprawność mózgu i reszty
ciała u potomstwa, decydować o jego płci
i genetycznych charakterystykach, powinniśmy do tego dopuścić? A jeśli tak, to na
jakich zasadach? Bardziej egalitarnych
i etatystycznych, czy może libertariańskich
i wolnorynkowych? A może powinniśmy,
jak chcą tego biokonserwatyści, zabronić
jakiejkolwiek ingerencji w naturę ludzką?
Ale jeśli tak, to czy codzienna dawka kofeiny nie jest sztucznym doskonaleniem naszych naturalnych możliwości? Czy obuwie
sportowe nie zwiększa naturalnej siły mięśni sportowców? Czy badania preimplantacyjne w procedurze in vitro nie są decydowaniem o genetycznych charakterystykach potomstwa? A czy właściwy tryb życia ciężarnej kobiety, jak np. suplementacja kwasem foliowym, nie jest sztucznym
doskonaleniem naturalnego procesu rozwoju płodu? Gdzie przeprowadzić granicę między uzasadnionym a nieuzasadnionym doskonaleniem? Gdzie przeprowadzić granicę między doskonaleniem a leczeniem? Modyﬁkacja jakich cech człowieka jest ingerencją w jego naturę, a jakich jedynie akcydentalną ingerencją przypominającą raczej farbowanie włosów czy codzienny jogging? Te i inne pytania rozważane są w zbiorze esejów pod redakcją Savulescu i Bostroma Human Enhancement.
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Zagadnienie natury ludzkiej i jej granic
w kontekście doskonalenia człowieka podejmuje w swym eseju Can Anyone Really
Be Talking About Ethically Modifying Human Nature? Norman Daniels. Jego zdaniem wielu biokonserwatystów nie bierze
pod uwagę plastyczności (dyspozycyjności – mówiąc słowami Danielsa) ludzkich
możliwości, która to plastyczność może
właśnie mieścić się w ﬁlozoﬁczno-biologicznym pojęciu natury ludzkiej. W podobnym antybiokonserwatywnym tonie wypowiada się Eric Juengst, który obnaża absurd
dyskursu „o zachowaniu gatunku ludzkiego” – taka obrona przed jakąkolwiek zmianą genetyczną, gdyby potraktować ją z całą
konsekwencją, musiałaby bowiem oznaczać, że jedyną uzasadnioną metodą rozmnażania jest klonowanie, na co oczywiście
żaden biokonserwatysta by się nie zgodził.
Z kolei Ryuichi Ida w swym eseju Should
We Improve Human Nature? An Interrogation from an Asian Perspective wskazuje na głębokie różnice między zachodnim
a wschodnim sposobem myślenia o doskonaleniu człowieka. Paradoksalnie, Michael Sandel zbliża się bardziej do wschodniej
perspektywy bycia w harmonii z naturą
i cierpliwego przyjmowania jej werdyktów
niż do zachodniej chęci opanowania natury
i jej poprawiania. W swym sławnym eseju,
który stanowi główną część jego książki The
Case Against Perfection, mówi o konieczności „otwarcia się na to, o co nie prosiliśmy”,
„bezwarunkowej miłości rodzicielskiej”
i „poczuciu solidarności”, które zostałyby
zniszczone przez transhumanistyczną bio-
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politykę. Problematyka rozróżnienia między doskonaleniem a leczeniem jest natomiast zagadnieniem poruszanym w esejach
Frances Kamm i Johna Harrisa – praktyki
te są niemożliwe do rozróżnienia w tej mierze, w jakiej obie mają na celu zapobieganie
cierpieniu i korzyść pacjentów. Argument
odgrywania roli Boga wymierzony w zwolenników biopolityki doskonalenia stał się
natomiast przedmiotem rozważań Tony’ego Coady’ego w eseju Playing God, w którym autor stara się znaleźć pewien wspólny grunt dla biokonserwatystów i transhumanistów. W tym samym kierunku idzie
Erik Parens w Toward a More Fruitful Debate About Enhancement i wskazuje, że to,
co łączy przeciwników i zwolenników biopolityki doskonalenia, to ideał autentyczności rozwinięty w romantyzmie. Konkretne
argumenty biokonserwatystów są jednak,
zdaniem Arthura Caplana zaprezentowanym w Good, Better, or Best?, nie do utrzymania. Krytykę tego podejścia wzmacnia
także Julian Savulescu w The Human Prejudice and the Moral Status of Enhanced Beings: What Do We Owe the Gods?, która zarzuca biokonserwatystom gatunkizm (speciesism).
W drugiej części książki rozważane są
konkretne przypadki i sfery zastosowania
biopolityki doskonalenia. Dan Brock w Is
Selection of Children Wrong?, Peter Singer
w Parental Choice and Human Improvement oraz Susumu Shimazono w Reasons
Against the Selection of Life: From Japan’s
Experience of Parental Genetic Diagnosis
podejmują zagadnienie genetycznej selekcji
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i doskonalenia potomstwa. Krytycznie konfrontują się z wieloma argumentami, takimi
jak argument odgrywania roli Boga, bezwarunkowej miłości rodzicielskiej, pojęcia
„doskonałości”, autentyczności czy nierówności społecznej i wolnego wyboru. Prezentowana jest też oryginalna perspektywa japońska wskazująca na bliski związek między rozwiązaniami polityczno-prawnymi
a podłożem społeczno-kulturowym owych
rozwiązań. Torbjörn Tännsjö w Medical Enhancement and the Ethos of Elite Sport podejmuje problem dopingu w sporcie w kontekście pytania o biomedyczne doskonalenie człowieka i zwraca uwagę na to, że dopuszczalność konkretnych środków zwiększających możliwości ludzkich organizmów
jest uzależniona od rodzaju praktyki społecznej, w której mamy zamiar zastosować
owe środki: to, co przyjmujemy z zadowoleniem w medycynie, może być nie do przyjęcia we współzawodnictwie sportowym. Pozostałe eseje napisane przez Christine Overall, Daniela Wiklera, Robina Hansona oraz
Nicka Bostroma i Andersa Sandberga poruszają takie zagadnienia, jak modyﬁkacja

długości życia człowieka, możliwości intelektualnych czy cech charakterologicznych.
Szeroki zakres problemów rozważanych
w recenzowanej książce, ważkość argumentów, aktualność i waga przywoływanej literatury oraz doniosłość zagadnień, którym
praca ta jest poświęcona, sprawiają, że jest
to lektura niezwykle wartościowa naukowo,
a przy tym mająca daleko idące możliwości aplikacji praktycznej, konkretnie politycznej i prawnej. W książce zaprezentowano też wiele stron toczącej się debaty biopolitycznej i bioetycznej. Od głosów transhumanistów, takich jak John Harris czy Peter Singer, do bioluddystów, jak umiarkowany biokonserwatysta Michael Sandel
pracujący swego czasu w powołanej przez
George’a W. Busha Komisji Bioetycznej pod
przewodnictwem czołowego biokonserwatysty Leona Kassa. Należałoby mieć nadzieję, że w niedługim czasie pojawi się tłumaczenie tej pozycji na język polski. Jest ona
bowiem ważnym krokiem w rozwoju biopolityki i bioetyki jako dyscyplin nauk humanistycznych.
 Łukasz Dominiak
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Zjednoczonych wobec Bliskiego Wschodu), terroryzm międzynarodowy i fundamentalizm islamski, polityka zagraniczna Polski. Jest autorką kilkunastu artykułów
naukowych i recenzji. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych
oraz Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego. W 2011 r. opublikowała mono-

Noty o autorach

373
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ERASMUS LLP we Francji i we Włoszech (Université Paris Sud XI, Francja
2006–2007, Universita Degli Studi di Napoli, Włochy 2011) oraz Corbridge Trust
(University of Cambridge, Wielka Brytania 2011). Realizował również międzynarodowy grant badawczy Faculty Research Program, fundowany przez rząd Kanady,
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oraz International Council for Canadian Studies (2011–2012). Jego zainteresowania badawcze obejmują: stosunki transatlantyckie, bezpieczeństwo międzynarodowe (w tym przede wszystkim konflikty zbrojne oraz zjawisko cyberwojny),
politykę zagraniczną Francji, Stanów Zjednoczonych oraz Polski.
Bartłomiej Michalak – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Adiunkt na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się
wokół systemów wyborczych i prawa wyborczego, partii i systemów partyjnych
oraz mechanizmów funkcjonowania współczesnych systemów politycznych.
Opublikował m.in.: Partie polityczne i systemy partyjne. Zarys wykładu (Warszawa
2010); Leksykon prawa wyborczego i systemów wyborczych (wspólnie z A. Sokalą
– Warszawa 2010); Partie protestu w Europie Zachodniej. Analiza relewancji politycznej (Toruń 2008).
Michał Pierzgalski – doktor, pracuje w Katedrze Systemów Politycznych na
Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ. Jego zainteresowania
naukowe koncentrują się wokół problematyki teorii demokracji oraz zastosowania
metod statystycznych w analizie systemów wyborczych państw demokratycznych.
Dorota Piontek – dr hab., wykładowca na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Zajmuje się problematyką komunikowania politycznego, w szczególności relacjami między politykami i mediami. Prowadzi badania nad procesem
tabloidyzacji dyskursu politycznego w mediach i wpływem kultury popularnej na
komunikowanie polityczne.
Bartosz Rydliński – doktorant w Instytucie Politologii Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje
wokół filozofii politycznej, historii idei politycznych oraz stosunków międzynarodowych.
Wiktor Szewczak – politolog i socjolog, adiunkt w Katedrze Teorii Polityki na
Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK w Toruniu. Jego zainteresowania badawcze obejmują problematykę teorii polityki, socjologii polityki
i metodologii politologii, w tym przede wszystkim zagadnienia z zakresu: teorii
demokracji i jej relacji z praktyką funkcjonowania współczesnych systemów
demokratycznych, racjonalności i nieracjonalności w procesach decydowania
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politycznego oraz w polityce w ogóle, statusu poznawczego politologii, problematyki pomiaru w naukach społecznych (przede wszystkim pomiaru demokracji),
zagadnienia sprawiedliwości dystrybucyjnej oraz jej miejsca w dyskursie publicznym i w polityce.
Michał Szymuś – absolwent politologii (specjalność marketing polityczny
i integracja europejska), doktorant w Instytucie Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Autor pracy magisterskiej z zakresu stosunków polsko-amerykańskich.
Przygotowuje rozprawę doktorską o Polonii w Chicago.
Paweł Ścigaj – pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego, zajmuje się teorią
polityki, psychologią polityki oraz metodologią badań społecznych.
Patryk Wawrzyński – doktorant z zakresu nauk politycznych na UMK w Toruniu. Najlepszy absolwent UMK w 2011 r., autor publikacji z zakresu badań nad
mitami politycznymi i polityką pamięci. Członek Association for Slavic, East
European, and Eurasian Studies i Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.
Bartosz Wróblewski – ukończył studia na Uniwersytecie Łódzkim, tytuł
magistra nauk historycznych uzyskał w czerwcu 1997 r., po czterech latach studiów
doktoranckich pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Hassana Ali Jamsheera
uzyskał doktorat z historii w czerwcu 2001 r. Od 1.10.2002 r. zatrudniony na
Uniwersytecie Rzeszowskim w Katedrze Politologii, gdzie pracuje do dziś. Specjalizuje się w problemach stosunków państw arabskich z Wielką Brytanią i USA,
szczególnie brytyjsko-jordańskich.
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10. Objętość artykułów nie może przekraczać 40 000 znaków (wraz z przypisami
i abstraktem w języku angielskim).
11. Recenzje nie powinny przekraczać 10 000 znaków.
12. W przypadku recenzji należy podać imię, nazwisko, tytuł, wydawnictwo, miejsce
i rok wydania oraz całkowitą liczbę stron recenzowanej pozycji.
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13. Autor nie ma możliwości udoskonalenia tekstu w toku publikacji, prosimy
zatem o przesyłanie materiału w postaci, którą uznał za ostateczną.
14. Autor proszony jest ponadto o podanie:
a) imienia i nazwiska wraz ze swoim stopniem i tytułem naukowym;
b) nazwy i adresu instytucji naukowej, w której jest zatrudniony;
c) dokładnego adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu;
d) krótkiej informacji biograficznej w języku polskim (ok. 150–200 znaków);
e) tytułu artykułu oraz abstraktu w języku polskim i angielskim (maksymalnie
900 znaków);
f) do 5 słów kluczowych (w języku polskim i angielskim) opisujących artykuł.
15. Artykuł wraz z dodatkowymi informacjami powinien zostać przesłany w jednym pliku.
ZAPORA „GHOSTWRITING”

Redakcja „Athenaeum” przestrzega i wdraża zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące ochrony przed „ghostwriting” (nieujawnionym autorstwem
lub współautorstwem artykułu) i „guest authorship” (pozornym autorstwem lub
współautorstwem artykułu), gdyż są one przejawami nierzetelności naukowej. Wszelkie wykryte przypadki tego typu będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem
właściwych instytucji.
UWAGA!

Teksty, które nie będą odpowiadały wymienionym warunkom, nie będą drukowane.
Materiałów niezamówionych Redakcja nie odsyła. Warunkiem otrzymania egzemplarza autorskiego jest podanie w zgłoszeniu aktualnego adresu korespondencyjnego.
Redakcja zastrzega sobie prawo przeredagowywania tekstów niespełniających powyższych wymagań oraz poprawiania w toku korekty oczywistych błędów i pomyłek
(zwłaszcza językowych). Wersją pierwotną pisma jest wersja papierowa.

