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Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania
zachowań wyborczych w wyborach
do sejmu 2007 i 2011.
Badanie oparte na danych zagregowanych
Michał Pierzgalski*

Socioeconomic Determinants of Voting Behavior
in 2007 and 2011 Sejm Elections.
Analysis of Aggregated Data
—

ABSTRACT —

In the paper I show the results of my research on voting behavior in Polish
parliamentary elections. My studies focus on the elections to the Sejm in
2007 and 2011. Employing regression models I try to verify the following
hypotheses: H1: An increase in voting turnout, that is an important indicator of positive social capital, is positively correlated with the Civic Platform
election result, while increasing the negative social capital determinants
results in the decline in the Civic Platform support. H2: An increase in
voting turnout is beneficial for the Civic Platform, while having negative
impact on the political support given to the Law and Justice and the
Polish People’s Party. H3: The higher the percentage of women in a county
(powiat), the greater the average support for the Civic Platform. H4: When
it comes to the determinants of political support for the selected parties, it
turns out that, economic variables are statistically insignificant.
To carry out my studies I use statistical data available from Central
Statistical Office of Poland and from National Electoral Commission.
—

KEYWORDS

—

voting behavior in Poland, regression models, socio-economic determinants
of voting behavior
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WPROWADZENIE

Celem badania, którego wyniki przedstawiono w artykule, była analiza wpływu
wybranych zmiennych społeczno-ekonomicznych na zachowania wyborcze
w Polsce na przykładzie wyborów do Sejmu RP w 2011 i 2007 roku. Wśród
zmiennych, które zostały wzięte pod uwagę, znajdują się zmienne związane ze
stanem gospodarki, jak również zmienne społeczno-demograficzne, a w tym
determinanty tzw. kapitału społecznego1.
Badając zachowania wyborcze, można wykorzystać zarówno dane indywidualne, które można pozyskać, przeprowadzając badania sondażowe, jak również
dane na określonym poziomie agregacji (np. na poziomie gminy, powiatu).
W artykule przedstawiono wyniki badania, które uzyskano w wyniku analizy
danych zagregowanych na poziomie polskich powiatów (NUTS4) w latach 2007
i 2011.
Podstawowy zbiór wykorzystanych zmiennych został rozszerzony o dwie
pomocnicze zmienne binarne oraz tzw. wskaźnik feminizacji: zmienna
REGION – 1 dla powiatów wschodnich, 0 dla powiatów zachodnich; zmienna
_It_2011 – 1 dla roku 2011, 0 dla roku 2007; oraz zmienna FEM – wskaźnik
feminizacji (liczba kobiet w relacji do ogólnej liczby mieszkańców powiatu).
Na potrzeby badania przyjęto kilka hipotez, które poddano weryfikacji
empirycznej: H1: Wzrost frekwencji wyborczej, która stanowi istotny wskaźnik
pozytywnego kapitału społecznego, jest dodatnio skorelowany z wynikiem
wyborczym Platformy Obywatelskiej (PO), podczas gdy zwiększenie wartości
wyznaczników tzw. negatywnego kapitału społecznego (np. rosnący poziom
przestępczości, bezrobocia) nie sprzyja PO. H2: Wyższa frekwencja wyborcza
sprzyja PO i jest niekorzystna dla pozostałych partii politycznych objętych
badaniem, a mianowicie dla Prawa i Sprawiedliwości (PIS) oraz Polskiego
Stronnictwa Ludowego (PSL). H3: Im wyższy poziom feminizacji powiatu (im
1

Kapitał społeczny można zdefiniować jako potencjał wynikający ze spoistości relacji międzyludzkich. Kapitał społeczny jest wyrazem siły więzi społecznych, które służą interesom społecznym,
a nie wyłącznie interesom grupowym lub indywidualnym. Zob. J.J. Sztaudynger, Rodzinny kapitał
społeczny a wzrost gospodarczy w Polsce, „Ekonomista” 2009, nr 2, s. 192 – 193. Należy podkreślić, że
kapitał społeczny nie jest zmienną, którą łatwo można zmierzyć. Niemniej można wskazać wiele
czynników, które z różnym natężeniem wpływają na zasoby kapitału społecznego. O kapitale społecznym zob. R. Putnam, Społeczny kapitał a sukces instytucji, [w:] Socjologia. Lektury, red. P. Sztompka, M. Kucia, Kraków 2009, s. 388 – 396; P. Sztompka, Zaufanie, nieufność i dwa paradoksy demokracji,
[w:] Socjologia. Lektury, op.cit., s. 397 – 408; R. Putnam, Bowling Alone: The Collapse and Revival of
American Community, Nowy Jork 2000, ss. 541.
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więcej kobiet w powiecie w stosunku do liczby mężczyzn), tym większe poparcie
wyborcze udzielane PO. H4: Czynniki ekonomiczne, takie jak stopa bezrobocia
lub średni dochód, nie są istotnie skorelowane z poziomem poparcia wyborczego
udzielanego badanym partiom politycznym.
Wyniki badań zaprezentowano w postaci modeli regresyjnych dla danych
panelowych, których parametry oszacowano z zastosowaniem tzw. zero-jedynkowej metody najmniejszych kwadratów (Least Squares Dummy Variables, LSDV).
Jak wspomniano, w artykule zostaną przedstawione modele ekonometryczne,
który opisują charakter zależności między wybranymi zmiennymi objaśniającymi
i poparciem wyborczym dla trzech partii politycznych w Polsce, a mianowicie
dla PIS, PO i PSL. W artykule opisano również model regresyjny objaśniający
wpływ wybranych zmiennych na poziom frekwencji wyborczej, która stanowi
ważny wyznacznik kapitału społecznego2.
Podstawową jednostką badawczą jest obszar powiatu (NUTS4). Liczba
powiatów w Polsce w badanym okresie jest równa 379, a więc liczba obserwacji
na wybranych zmiennych objaśnianych i objaśniających wynosi 758. Ze względu
na stosunkowo mały rozmiar badanej populacji generalnej, jak również możliwość analizy każdego spośród jej elementów wyniki badań przeprowadzonych
przez autora zostały osiągnięte wskutek analizy wszystkich jednostek populacji.
BADANIE ZACHOWAŃ WYBORCZYCH W POLSCE W WYBORACH
DO SEJMU 2007 I 2011

W celu przedstawienia struktury zachowań wyborczych w Polsce należy mieć
na uwadze trzy podstawowe problemy3.
Po pierwsze, zachowania wyborcze w Polsce cechuje przeciętnie stosunkowo
znaczny poziom absencji wyborczej.
Po drugie, badania nad zachowaniami wyborczymi w państwach pokomunistycznych, w tym w Polsce, charakteryzują się dużym znaczeniem podziałów
historycznych. Przede wszystkim decyzje podejmowane przez wyborców są m.in.
2
Wszystkie modele regresyjne i diagramy przedstawione w tekście zostały wykonane przez autora
w programie do obliczeń statystycznych STATA, na podstawie danych empirycznych dostępnych na
stronach www Państwowej Komisji Wyborczej oraz w Banku Danych Lokalnych GUS (http://www.
stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks).
3
J.J. Wiatr, Europa pokomunistyczna, Warszawa 2006, s. 228 – 242.
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uwarunkowane występowaniem podziału socjopolitycznego, który określa się
mianem podziału postkomunistycznego4.
Po trzecie, cechą charakterystyczną zachowań wyborczych w Polsce jest duża
zmienność preferencji wyborczych. Poziom chwiejności wyborczej (volatility)
w Polsce jest większy w porównaniu z państwami demokratycznymi Europy
Zachodniej5.
Na wstępie rozważań na temat społeczno-ekonomicznych uwarunkowań
zachowań wyborczych w Polsce warto krótko przedstawić charakterystykę
polskiego systemu partyjnego w okresie 2007 – 2011.
Wyniki ostatnich wyborów parlamentarnych, m.in. elekcji w 2007 i 2011 roku,
dowodzą, że możemy zaobserwować grupę partii politycznych, które utrwaliły
swoją obecność na polskiej scenie politycznej. W tej grupie znajdują się: PO,
PIS, PSL i SLD. Mechanizm działania polskiego systemu partyjnego wskazuje, że
w przypadku Sejmu mamy do czynienia z systemem wielopartyjnym o umiarkowanej polaryzacji6.
Poparcie wyborcze dla partii, które przekroczyły 5-proc. próg wyborczy
w wyborach do Sejmu w latach 2007 i 2011, przedstawia tabela 1.
Tabela 1. Poparcie wyborcze dla największych partii politycznych
w wyborach do Sejmu 2007 i 2011
Lp.

Nazwa uczestnika wyborów

2007

2011

1.

Prawo i Sprawiedliwość (PIS)

32,1

29,9

2.

Platforma Obywatelska (PO)

41,5

39,2

3.

Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL)

8,9

8,4

4.

Ruch Palikota

-

10,0

5.

Sojusz Lewicy Demokratycznej* (SLD)

13,2

8,2

* W wyborach w 2007 roku partie określane jako lewicowe, w tym SLD, utworzyły wspólny komitet
wyborczy pod nazwą Lewica i Demokraci (LID).
Źródło: opracowanie własne na podstawie: PKW, http://pkw.gov.pl/, odczyt z dn. 20.06.2013.

4

M. Grabowska, Podział postkomunistyczny, Warszawa 2004, s. 207 – 278.
Niestabilność wyborcza w Polsce, red. M. Cześnik, Warszawa 2010, s. 9.
6
Wprowadzenie systemu większości względnej i jednomandatowych okręgów wyborczych
w wyborach do Senatu RP przed wyborami w 2011 roku najprawdopodobniej doprowadzi do
utrwalenia w przypadku izby wyższej systemu rywalizacji dwupartyjnej (PO i PiS).
5
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Przedstawiona w artykule analiza zachowań wyborczych w latach 2007
i 2011 dotyczy trzech partii politycznych: PSL, PO i PIS, czyli partii, które stały
się trwałym elementem polskiego systemu partyjnego i uczestniczyły ponadto
w badanym okresie w koalicjach rządowych.
SPOŁECZNO-EKONOMICZNE UWARUNKOWANIA ZACHOWAŃ
WYBORCZYCH W POLSCE

Jak wspomniano na wstępie, zbiór badanych zmiennych uwzględnia przede
wszystkim determinanty stanu gospodarki oraz czynniki społeczno-demograficzne, które oddziałują na tzw. kapitał społeczny7.
Kapitał społeczny nie jest zmienną w pełni mierzalną. Jednak poziom kapitału społecznego możemy oszacować, analizując zmienne, które pośrednio lub
bezpośrednio wpływają na jego wielkość.
Katalog wyznaczników kapitału społecznego nie jest zamknięty, dlatego
w artykule sprawdzono oddziaływanie na poziom poparcia wyborczego tych
wyznaczników, których wartości były łatwo dostępne na żądanym poziomie agregacji. I tak, wśród wskaźników bezpośrednio lub pośrednio oddziałujących na
zasoby kapitału społecznego (negatywnego lub pozytywnego) można wymienić
(kolejność przypadkowa) np.:
1) frekwencję wyborczą,
2) poziom przestępczości,
3) wskaźnik urodzeń,
4) stosunek liczby rozwodów do łącznej liczby rozwodów i małżeństw.
Wybór zmiennych, które będą przedmiotem analizy, uwarunkowany jest
m.in. łatwością dostępu do wiarygodnych danych na odpowiednim poziomie
agregacji: krajowy (NUTS 0), regionalny (NUTS 1), wojewódzki (NUTS 2),
podregionalny (NUTS 3), powiatowy (NUTS 4), gminny (NUTS 5). Należy
7
R.D. Putnam wyróżnił kilkanaście mierników kapitału społecznego (Zob. np. J.J. Sztaudynger,
Społeczne problemy wzrostu gospodarczego – analiza ekonometryczna, [w:] Etyka i ekonomia, red.
B. Klimczak, A. Lewicka-Strzałecka, Warszawa 2007, s. 132 – 133), a wśród nich: mierniki społecznej
działalności w klubach i innych organizacjach, jak np.: liczba tych organizacji na 1000 mieszkańców,
liczba spotkań klubowych; miary zaangażowania w sprawy publiczne: uczestnictwo w wyborach lub
w zebraniach dotyczących spraw miejskich albo szkolnych; miary bezinteresownego zaangażowania
społeczności: liczba organizacji non-profit na 1000 mieszkańców itp.; miary nieformalnego uspołecznienia (np. częstotliwość przyjmowania gości w domu); miary społecznego zaufania. Na podstawie
tych mierników R.D. Putnam zbudował syntetyczny indeks kapitału społecznego.
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podkreślić, że w artykule pominięto, z powodu trudności związanych z dostępem do danych na odpowiednim poziomie agregacji, kilka zmiennych, które
mogłyby wzbogacić wyniki badania. Wśród tych zmiennych znajdują się m.in.
poziom spożycia alkoholu czy stosunek aktywnych organizacji non-profit do
liczby mieszkańców.
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MODELU I OPIS ZMIENNYCH

Tworzony model ma na celu opisywać zależność między wybranymi zmiennymi
i poparciem wyborczym dla PSL, PO i PIS w wyborach do Sejmu w 2007 i 2011
roku. Podstawową jednostką badawczą jest obszar powiatu (379 jednostek), przy
czym dla niektórych zmiennych przyjęto, z powodu braku danych, wartości
zmiennych dla subregionów (56 jednostek), w którym dany powiat się znajduje.
Wśród zmiennych endogenicznych w modelu znalazły się:
1) Poparcie wyborcze dla Prawa i Sprawiedliwości na poziomie powiatów
w latach 2007 i 2011 (PIS).
2) Poparcie wyborcze dla Platformy Obywatelskiej na poziomie powiatów
w latach 2007 i 2011 (PO).
3) Poparcie wyborcze dla Polskiego Stronnictwa Ludowego na poziomie
powiatów w latach 2007 i 2011 (PSL).
Wśród zmiennych8 niezależnych wziętych pod uwagę w procesie budowy
modeli regresyjnych znalazły się (kolejność przypadkowa)9:
1) Ogólny wskaźnik poziomu przestępczości dla podregionów, w których
znajduje się dany powiat – stosunek liczby przestępstw w podregionie do
liczby ludności w podregionie (oznaczenie CR).
Przyjęto wartości zmiennych dla roku poprzedzającego wybory, czyli dla
roku 2006 i 2010.
2) Frekwencja wyborcza w powiatach w latach 2007 i 2011 (oznaczenie VT).
3) Urodzenia żywe na 1000 osób w 2007 i 2011 roku (FERTILITY). Przyjęto
wartości zmiennych dla roku poprzedzającego wybory, czyli dla roku 2006
i 2010.
8
Źródła: Bank Danych Lokalnych GUS, http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks, odczyt z dn. 20.02.2013, oraz PKW, http://wybory2011.pkw.gov.pl/att/pl/000000.html#tabs-1, odczyt z dn. 23.04.2013.
9
O ile nie wskazano wyraźnie, że jest inaczej, wszystkie zmienne wyrażone są w procentach, przy
czym przyjęto przedział zmienności [0,1].
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4) Stosunek liczby rozwodów do sumy liczby rozwodów i zawartych małżeństw w badanym roku w powiecie (DIV). Przyjęto dane dla powiatów,
dla roku poprzedzającego wybory, czyli dla roku 2006 i 2010.
5) Stopa bezrobocia w powiatach (UNEMPL). Przyjęto wartości zmiennych
dla roku poprzedzającego wybory, czyli dla roku 2006 i 2010.
6) Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w powiecie w relacji do
średniej krajowej (Polska=100) (WAGES). Przyjęto wartości zmiennych
dla roku poprzedzającego wybory, czyli dla roku 2006 i 2010.
Dodatkowo do modelu włączono dwie pomocnicze zmienne binarne oraz
wskaźnik feminizacji:
–– REGION – 1 dla powiatów wschodnich (Mazowsze, Ziemia Łódzka,
Lubelszczyzna, Kielecczyzna i Podlasie - czyli dawny zabór rosyjski.
Małopolska i Podkarpacie – czyli dawna Galicja), 0 dla powiatów znajdujących się na terenie pozostałych województw,
–– _It_2011 – 1 dla roku 2011, 0 dla roku 2007,
–– FEM - wskaźnik feminizacji (liczba kobiet w relacji do ogólnej liczby
mieszkańców powiatu).
W tabeli 2 przedstawiono symetryczną macierz korelacji zmiennych uwzględnionych w modelu (z wyjątkiem zmiennych zero-jedynkowych). Największy
poziom korelacji liniowej występuje między zmiennymi FEM i DIV oraz między
FEM i VT. Otrzymany wynik nie uzasadnia eliminacji niektórych zmiennych,
gdyż korelacja między zmiennymi jest co najwyżej umiarkowana i wartość
wskaźnika korelacji liniowej nie przekracza 0,75.
Tabela 2. Macierz korelacji zmiennych
|
cr
vt
fertil~y
fem
unempl
wages div_
----------+------------------------------------------------------------cr | 1.0000
vt | 0.2949
1.0000
fertility | -0.1592 -0.1247
1.0000
fem | 0.3305
0.6039 -0.4057
1.0000
unempl | 0.0547 -0.4655
0.0007 -0.3199
1.0000
wages | 0.3003
0.4571 -0.1453
0.3924 -0.3849 1.0000
div | 0.5519
0.3778 -0.3344
0.6052
0.0553 0.3286 1.0000

Źródło: opracowanie własne.
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POSTAĆ ANALITYCZNA MODELU

W celu rozwiązania przedstawionego w artykule problemu badawczego i sprawdzenia hipotez badawczych zastosowany został regresyjny model10 z efektami
ustalonymi (fixed effect), którego parametry dla poszczególnych zmiennych
objaśniających oszacowano, wykorzystując tzw. zero-jedynkową metodę
najmniejszych kwadratów11 (LSDV). Zero-jedynkowa metoda najmniejszych
kwadratów jest metodą estymacji parametrów modeli regresyjnych budowanych
na podstawie danych panelowych. Modelem regresyjnym dla danych panelowych, którego parametry szacujemy metodą LSDV, jest model regresji, który
uzupełniony został o dodatkowe zmienne binarne. Dla przykładu, gdy analiza
dotyczy dwóch momentów w czasie, wprowadzenie zmiennej zero-jedynkowej
pozwala te momenty uwzględnić bezpośrednio w modelu. Przyjmując, że analiza
dotyczy np. roku 2007 i 2011, możemy wartość 0 zmiennej binarnej przypisać
do roku 2007, a wartość 1 do roku 2011. W ten sposób zmodyfikowany model
pozwala uzyskać lepsze oszacowania poszukiwanych wartości parametrów.
Postać analityczna modelu teoretycznego, uwzględniająca wszystkie wymienione
wcześniej zmienne, jest następująca12:

10

Modele regresyjne to grupa modeli statystycznych danych w postaci równań matematycznych,
które opisują stochastyczne związki między zmiennymi objaśnianymi (zależnymi) i objaśniającymi
(niezależnymi). Modele regresyjne pozwalają lepiej zrozumieć zależności między zmiennymi, wyjaśnić kierunek zależności, ustalić siłę i charakter relacji między badanymi cechami itp. Popularne
metody estymacji wartości parametrów modeli regresyjnych to metoda najmniejszych kwadratów
MNK (least-squares method) oraz metoda największej wiarygodności (maximum likelihood
method).
11
Przystępne wprowadzenie do problematyki modeli regresyjnych i ich interpretacji można
znaleźć np. w: M. Piłatowska, Analiza współzależności zjawisk, [w:] Repetytorium ze statystyki,
Warszawa 2009, s. 92 – 129; D.M. Diez [et al.], Introduction to Linear Regression, [w:] Openintro
Statistics, http://www.openintro.org/stat/down/OpenIntroStatSecond.pdf, odczyt z dn. 6.10.2013,
s. 315 – 354; W. Mendenhall [et al.], Introduction to Probability and Statistics, 2013, s. 482 – 574. Na
temat modeli regresyjnych stosowanych w analizie danych panelowych można przeczytać np. w:
Mikroekonometria, red. M. Gruszczyński, Warszawa 2012, s. 267 – 308; C. Dougherty, Introduction
to Panel Data Models, [w:] Introduction to Econometrics, 2011, s. 514 – 527; M. Pierzgalski, Modele
regresyjne w badaniu zachowań wyborczych, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2012, vol. 36,
s. 114 – 142.
12
Podczas budowy poszczególnych modeli poparcia wyborczego i uwarunkowań frekwencji
wyborczej wprowadzono niewielkie modyfikacje względem przedstawionej tu ogólnej postaci
modelu.
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y it = β 0 + β1CRit + β 2VTit + β 3 FERTILITYit + β 4 DIVit + β 6 FEM it + β 7WAGESit +
+ β 8UNEMPLit + γ 1 _ It _ 2011t + δ 1 REGION i + µit

15

(1)

gdzie: yit = POit lub PISit lub PSLit; _It_2011t = 1, gdy t = 2007 i _It_2011t =
0, gdy t ≠ 2007; REGIONi = 1 dla powiatów wschodnich i REGIONi = 0 dla
powiatów zachodniej Polski; 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 powiatów13. Łączna liczba obserwacji na zmiennych
dla poszczególnych partii politycznych jest więc równa N x T = 379 x 2 = 758.
Baza danych jest zbyt rozbudowana, aby można było ją bezpośrednio włączyć do
artykułu14. 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 wygenerowano zmienną
zero-jedynkową. Pozwoliła 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. Dodatkowo wprowadzona została zmienna binarna REGION,
która różnicuje badane jednostki (powiaty) w wymiarze Polska B – Polska A15.
Model objaśnia poparcie wyborcze dla trzech partii politycznych, a mianowicie dla PSL, PO i PIS, w wyborach 2007 i 2011. Ogólnie, model opisuje
liniowe związki między zmiennymi, ale w jednym, szczególnie uzasadnionym
przypadku wprowadzono do modelu modyfikację, która pozwoliła na opis
zależności nieliniowej. Ponadto w artykule przedstawiono jedynie ostateczne
postaci modeli, po eliminacji zmiennych, których wpływ na zmienne objaśniane
okazał się dyskusyjny.
13

Źródłem danych były strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej, http://pkw.gov.pl/
oraz Bank Danych Lokalnych GUS, http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks.
14
Zbiorem danych w pliku arkusza kalkulacyjnego będących podstawą do budowy modeli dysponuje autor.
15
Do powiatów Polski B zaliczono te, które znalazły się w granicach regionów, w których w wyborach prezydenckich 2010 zwyciężył J. Kaczyński, a mianowicie – Mazowsze, Ziemia Łódzka, Lubelszczyzna, Kielecczyzna i Podlasie – czyli dawny zabór rosyjski. Małopolska i Podkarpacie – czyli
dawna Galicja.

16

ATHENAEUM

vol. 45/2015

Polskie Studia Politologiczne

ESTYMACJA ORAZ WERYFIKACJA
STATYSTYCZNA MODELI

W tej części artykułu przedstawiono specyfikację modeli regresyjnych zbudowanych w celu weryfikacji przedstawionych hipotez badawczych (estymację
wartości parametrów modeli przeprowadzono metodą LSDV). Do równań
modeli włączono jedynie te zmienne, które po analizie diagramów rozproszenia,
ilustrujących charakter zależności między zmiennymi objaśnianymi i objaśniającymi, oraz po ocenie ich poziomu istotności można było uznać za czynniki
faktycznie oddziałujące na poziom zmiennych zależnych.
Poniżej zaprezentowane zostaną kolejno modele zależności między
poparciem wyborczym a zmiennymi społeczno-gospodarczymi związanymi
z poziomem kapitału społecznego dla PO, PiS i PSL. Na koniec przedstawiony
zostanie dodatkowo model opisujący wpływ badanych zmiennych na frekwencję
wyborczą.
Wyniki estymacji modelu dla PO przedstawiono w tabeli 3. W modelu dla PO
najbardziej istotna okazuje się zmienna DIV. Ponadto wysokie wartości statystyki

Tabela 3. Model poparcia wyborczego dla PO
Source |
SS
df
MS
Number of obs =
758
-------------+-----------------------------F(5,752) = 219.39
Model | 5.77059223
5 1.15411845
Prob > F = 0.0000
Residual | 3.95589305
752 .005260496
R-squared = 0.5933
---------+-----------------------------Adj R-squared = 0.5906
Total | 9.72648528
757 .012848726
Root MSE = .07253
---------------------------------------------------------------------po |
Coef.
Std. Err.
t
P>|t|
[95% Conf. Interval]
---------+-----------------------------------------------------------cr |
4.015004
.4102728
9.79 0.000
3.209587
4.82042
vt |
.1595145
.0499467
3.19 0.001
.0614629
.2575662
fem |
1.335445
.4427526
3.02 0.003
.4662672
2.204623
div |
.7281169
.052992
13.74 0.000
.624087
.8321467
egion | -.0290765
.0060245
-4.83 0.000 -.0409034
-.0172496
_cons | -.6609626
.2110773
-3.13 0.002 -1.075333
-.2465918
----------------------------------------------------------------------

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych: GUS, http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.
html?p_name=indeks, PKW, http://pkw.gov.pl/, odczyt z dn. 5.07.2013.
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t16 uzyskano dla zmiennych CR i VT. Do modelu włączono też zmienną FEM,
która uzyskała akceptowalny, ale stosunkowo niski poziom istotności, co jest
jednak spowodowane relatywnie wysokim poziomem skorelowania tej zmiennej
ze zmienną DIV.
Z modelu usunięto zmienne UNEMPL, WAGES, FERTILITY i zero-jedynkowa zmienną _It_2011, gdyż analiza nie wykazała istotnego związku między
tymi zmiennymi a poparciem wyborczym PO.
Równanie modelu jest następujące (oceny parametrów podano z zaokrągleniem do trzech miejsc po przecinku):
POit = −0, 661 + 4, 015CRit + 0, 160VTit + 0, 728 DIVit + 1, 335FEMit − 0, 029REGION i

(2)

Uzyskano stosunkowo wysoki poziom wskaźnika determinacji, który
wynosi w przybliżeniu 0,59, co oznacza, że model wyjaśnia ok. 59% wariancji
poparcia dla PO. Dodatkowo wartość odchylenia standardowego resztowego
modelu wynosi w przybliżeniu 0,07, a zatem szacując względny poziom poparcia
wyborczego dla PO za pomocą omawianego modelu, mylimy się przeciętnie o 7
punktów procentowych (p.p.).
Model dla Prawa i Sprawiedliwości przedstawiony został w tabeli 4. W porównaniu z modelem dla PO stopień objaśnienia wariancji zmiennej objaśnianej
przez model jest niższy i wynosi w przybliżeniu 0,44. Błąd standardowy modelu
przyjmuje podobną wartość jak dla PO i wynosi blisko 0,74. W przypadku
modelu dla PIS nieistotne statystycznie okazują się zmienne UNEMPL, WAGES
i FERTILITY.
Otrzymano następujący model:
PISit = 0, 456 − 2, 661CRit − 1, 406VT 2it + 1, 858VTit − 0, 677 DIVit +
−0, 937 FEMit − 0, 024 _ It _ 2011 + 0, 036REGION i

16

(3)

Statystyka testowa t jest stosowana podczas weryfikacji statystycznej modeli regresyjnych. Jej
wartość pomaga ocenić, czy dana zmienna, dla której wyznaczono wartość tej statystyki, jest statystycznie istotna, czyli czy możemy wnioskować, że dana zmienna wpływa na zmienną objaśnianą.
Tzw. wartości krytyczne, z którymi porównujemy otrzymaną wartość statystyki t i następnie oceniamy
istotność zmiennej, odczytujemy z tablic rozkładu t-Studenta [Stosując modele regresji liniowej
przyjmujemy, że estymatory parametrów (współczynników) równań modelu regresji mają rozkład
t-Studenta]. Ogólnie im wyższa wartość statystyki t, tym większe prawdopodobieństwo, że zmienne
są istotne.

18

ATHENAEUM

vol. 45/2015

Polskie Studia Politologiczne

Tabela 4. Model poparcia wyborczego
dla PIS
Source |
SS
df
MS
---------+-----------------------------Model | 3.31028315
7 .472897592
Residual | 4.15959172
750 .005546122
---------+-----------------------------Total | 7.46987486
757 .009867734

Number of obs
F(7,750)
Prob > F
R-squared
Adj R-squared
Root MSE

=
=
=
=
=
=

758
85.27
0.0000
0.4432
0.4380
.07447

----------------------------------------------------------------------pis |
Coef.
Std. Err.
t
P>|t|
[95% Conf. Interval]
---------+------------------------------------------------------------cr | -2.660507
.4283036
-6.21
0.000 -3.501323
-1.81969
vt2 | -1.405528
.4560042
-3.08
0.002 -2.300725
-.510332
vt |
1.858339
.4525934
4.11
0.000
.9698387
2.74684
fem | -.9366289
.4945704
-1.89
0.059 -1.907536
.0342781
div | -.6769652
.0550052 -12.31
0.000 -.7849477
-.5689828
region |
.0358659
.0061859
5.80
0.000
.0237221
.0480097
t_2011 | -.0242499
.006299
-3.85
0.000 -.0366157
-.0118841
_cons |
.4556986
.2728525
1.67
0.095 -.0799468
.991344
------------------------------------------------------------------------

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych: GUS, http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.
html?p_name=indeks, PKW, http://pkw.gov.pl/, odczyt z dn. 5.07.2013.

Do modelu dla PIS wprowadzono dodatkowo zmienne VT2 (kwadrat zmiennej VT) w celu ukazania parabolicznej zależności między zmiennymi VT i PIS.
Model dla PSL pokazano w tabeli 5.
W modelu dla PSL, podobnie jak w przypadku modeli dla PO i PIS, istotne
okazały się zmienne CR, VT, DIV, FEM oraz dodatkowo zmienna _It_2011
i zmienna REGION.
Postać analityczna modelu jest następująca:
PSLit = 0, 895 − 1, 606CRit − 0, 381VTit − 0, 335DIVit − 0, 897 FEMit +
−0, 042 _ It _ 2011t − 0, 021REGION i

(4)
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Model dla PSL w najmniejszym stopniu spośród trzech zbudowanych modeli
objaśniających poparcie wyborcze wyjaśnia zmienność poparcia wyborczego. R2
jest równy w przybliżeniu 0,3517. Błąd standardowy modelu jest w tym przypadku
równy ok. 0,07.
Tabela 5. Model poparcia wyborczego
dla PSL
Source |
SS
df
MS
---------+-----------------------------Model | 2.13620769
6 .356034615
Residual |
3.9388592
751 .005244819
---------+-----------------------------Total | 6.07506689
757 .008025187

Number of obs
F(6,751)
Prob > F
R-squared
Adj R-squared
Root MSE

=
=
=
=
=
=

758
67.88
0.0000
0.3516
0.3465
.07242

----------------------------------------------------------------------psl |
Coef.
Std. Err.
t
P>|t|
[95% Conf. Interval]
---------+------------------------------------------------------------cr | -1.605753
.4130703
-3.89
0.000 -2.416663
-.7948434
vt | -.3808507
.0556484
-6.84
0.000 -.4900955
-.2716059
fem | -.8967422
.4753114
-1.89
0.060 -1.829839
.0363549
div_ | -.3348331
.0534655
-6.26
0.000 -.4397927
-.2298734
It_2011 | -.042203
.0060987
-6.92
0.000 -.0541755
-.0302306
region | .0208469
.0060156
3.47
0.001
.0090376
.0326562
_cons |
.895129
.2225602
4.02
0.000
.4582149
1.332043
-----------------------------------------------------------------------

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych: GUS, http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.
html?p_name=indeks, PKW, http://pkw.gov.pl/, odczyt z dn. 5.07.2013.

17
Współczynnik R2 jest miarą dobroci dopasowania modelu regresji liniowej do danych empirycznych i przyjmuje wartości z przedziału [0,1].

20

ATHENAEUM

vol. 45/2015

Polskie Studia Politologiczne

Tabela 6. Model opisujący uwarunkowania frekwencji
wyborczej (VT)
Source |
SS
df
MS
--------+----------------------------Model | 2.44312553
7 .349017933
Residual | .94155925
750
.001255412
---------+-----------------------------Total | 3.38468478
757
.004471182

Number of obs
F(7,750)
Prob > F
R-squared
Adj R-squared
Root MSE

=
=
=
=
=
=

758
278.01
0.0000
0.7218
0.7192
.03543

--------------------------------------------------------------------vt |
Coef. Std. Err.
t
P>|t| [95% Conf.
Interval]
----------+---------------------------------------------------------fertility | .0162085 .0011662
13.90 0.000
.0139191
.0184979
unempl | -.326146 .0235798 -13.83 0.000 -.3724362
-.2798557
wages | .0930996 .0122142
7.62 0.000
.0691215
.1170776
fem | 4.161612 .2191731
18.99 0.000
3.731346
4.591877
div | .0355354 .0253204
1.40 0.161 -.0141718
.0852426
_It_2011 | -.0516762 .0026835 -19.26 0.000 -.0569443
-.046408
region | .0052342 .0029449
1.78 0.076
-.000547
.0110154
_cons | -1.82786 .1148347 -15.92 0.000 -2.053296
-1.602424
---------------------------------------------------------------------

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych: GUS, http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.
html?p_name=indeks, PKW, http://pkw.gov.pl/, odczyt z dn. 5.07.2013.

Dodatkowo w tabeli 6 przedstawiono model dla frekwencji wyborczej. Równanie modelu jest następujące:
VTit = −1, 828 + 0, 016FERTILITYit + 4, 162 FEMit + 0, 036DIVit +
+0, 093WAGESit − 0, 326UNEMPLit − 0, 052 _ It _ 2011t + 0, 005REGION i

(5)

W tym przypadku istotne statystycznie okazały się zmienne FERTILITY,
FEM, DIV, WAGES, UNEMPL, _It_2011 i REGION. Należy podkreślić, że
uzyskano wysoki poziom objaśnienia, który wynosi ok. 0,72. Zadowalająca jest
też wartość błędu modelu i równa w przybliżeniu 0,035.
Podsumowując, efektem przeprowadzonych badań są modele, których jakość,
uwzględniając specyfikę pola badawczego, można uważać za zadowalający.
W szczególności model dla frekwencji wyborczej cechuje wysoki poziom obja-
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śnienia wariancji. Stosunkowo wysoką wartość R2 otrzymano dla zmiennych
PO, PIS. Co ważne, większość analizowanych zmiennych okazała się istotna
statystycznie.
W następnej części artykułu przedstawiona zostanie weryfikacja merytoryczna modeli.
WERYFIKACJA MERYTORYCZNA MODELI – WNIOSKI

Platforma Obywatelska
W przypadku modelu dla PO interesujące są wyniki dotyczące zmiennej
CR. Otóż ujawnia się pozytywny związek między poziomem przestępczości
a poparciem wyborczym PO. Zmienną CR cechuje wysoki poziom istotności,
na co wskazuje wysoka wartość statystyki t-studenta. Z modelu wynika, że przy
wzroście wskaźnika CR o jednostkę (jeden punkt procentowy) należy oczekiwać
wzrostu poparcia wyborczego PO średnio o ok. 4 p.p. (przy założeniu ceteris
paribus odnośnie do pozostałych zmiennych uwzględnionych w danym modelu).
Jak można wyjaśnić tę zależność?
Wynik badania wskazuje, że w podregionach, w których poziom przestępczości jest wyższy, poparcie dla PO jest większe. Być może, jest to po prostu
związane z faktem, że w podregionach lepiej rozwiniętych gospodarczo,
zarówno poparcie dla względnie liberalnej gospodarczo PO, jak również
poziom przestępczości są zwykle większe. Niemniej warto przyjrzeć się
dokładniej omawianej zależności. Przedstawiono ją na rysunku 1, przy czym
wprowadzono dodatkową zmienną binarną, która umożliwiła wykreślenie
diagramu z pominięciem największych i najlepiej rozwiniętych gospodarczo
miast, które samodzielnie tworzą strukturę subregionów, a w których poziom
przestępczości jest zwykle relatywnie wysoki.
Można tę prawidłowość poprzeć dowodem w postaci prostego modelu regresji logistycznej. Wprowadźmy nową zmienną METRO, która przyjmuje wartość 1
wtedy, gdy subregionem jest samodzielnie duże miasto w Polsce, dla pozostałych
przypadków przyjmuje wartość 0.
Z modelu przedstawionego w tabeli 6 wynika, że prawdopodobieństwo
wystąpienia wyższego poziomu przestępczości jest większe dla dużych miast.
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Tabela 7. Model logitowy zależności między zmiennymi METRO i CR
Logistic regression

Log likelihood = -39.847119

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

=
=
=
=

758
43.61
0.0000
0.3537

----------------------------------------------------------------------metro |
Coef.
Std. Err.
z
P>|z|
[95% Conf. Interval]
------+---------------------------------------------------------------cr |
192.313
32.26713
5.96
0.000
129.0706
255.5554
_cons | -11.25855
1.490847
-7.55
0.000
-14.18056
-8.336546

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.
html?p_name=indeks, odczyt z dn. 5.10.2012.

Analizując rysunek 1, można zauważyć, że zależność między zmiennymi
wynik PO i CR jest dodatnia, przy czym wraz ze wzrostem poziomu przestępczości obserwujemy coraz wolniejszy wzrost poparcia dla PO. Mamy tutaj zatem de
facto przykład zależności o charakterze nieliniowym. W przypadku tej zmiennej
można by zaproponować włączenie do modelu jej logarytmu.
Dla porównania, gdyby zbudowano model opisujący zależność między PO
i CR, uwzględniający jedynie duże miasta tworzące samodzielnie podregiony, to
omawianą zależność jednokierunkową również można zaobserwować. Model
przedstawiony na rysunku 2 potwierdza istnienie dodatniej zależności między
zmiennymi PO i CR.
Odnosząc się do zmiennej VT, trzeba zauważyć, że pozytywnie weryfikuje
się hipoteza głosząca, iż wzrost frekwencji wyborczej w powiatach jest dodatnio
skorelowany ze wzrostem poparcia wyborczego dla PO. Innymi słowy, Platformie
Obywatelskiej powinno zależeć na wyższej frekwencji. Jest to zgodne z intuicją,
która wskazuje, że potencjalny elektorat PO jest, w porównaniu ze zdyscyplinowanymi wyborcami PIS, bardziej pasywny.
Okazuje się, że dla zmiennych: poparcie dla PO oraz wzrost natężenia rozwodów obserwujemy zależność jednokierunkową.
Ponadto na PO chętniej głosuje się w powiatach o wyższym stopniu feminizacji.
Model uprawdopodabnia również, że w powiatach tzw. Polski B poparcie dla
PO jest mniejsze – ujemna wartość parametru przy zmiennej REGION.
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Rysunek 1: Model dla zależności między poparciem wyborczym dla PO a poziomem przestępczości
z pominięciem dużych miast tworzących samodzielnie strukturę subregionu (Warszawa, Kraków,
Łódź, Wrocław, Poznań, Szczecin)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych: GUS, http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.
html?p_name=indeks, PKW, http://pkw.gov.pl/, odczyt z dn. 5.07.2013.
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Rysunek 2: Model dla zależności między poparciem wyborczym dla PO a poziomem przestępczości
w dużych miastach tworzących samodzielnie strukturę subregionu
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych: GUS, http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.
html?p_name=indeks, PKW, http://pkw.gov.pl/, odczyt z dn. 5.07.2013.
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Prawo i Sprawiedliwość
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Odnosząc się do zmiennej CR w przypadku PiS, ujawnia się między zmiennymi
zależność odwrotna, ale nie jest ona już tak wyraźna jak w przypadku PO.
W przypadku Prawa i Sprawiedliwości ciekawy jest wynik dotyczący zmiennej VT. Otóż okazuje się, że na podstawie ocen parametrów modelu dla PIS
można wnioskować, że wzrost poziomu frekwencji wyborczej sprzyja poparciu
dla Prawa i Sprawiedliwości, ale tylko do pewnego momentu, ponieważ relacja
między zmiennymi przypomina zależność paraboliczną – rysunek 3.
Na podstawie modelu wykreślonego na rysunku 3 można łatwo wyznaczyć
maksimum równania regresji dla relacji PIS i VT. Otóż okazuje się, że znajduje
się ono w przybliżeniu w punkcie (0,51, 0,34). Można zatem stwierdzić, że optymalny poziom frekwencji wyborczej w powiatach z punktu widzenia PIS wynosi
ok. 51%, przy którym poparcie wyborcze dla PiS w roku 2007 i 2011 wyniosłoby
ok. 34%.
Intuicja wskazuje, że natężenie rozwodów będzie ujemnie skorelowane
z poziomem poparcia wyborczego dla PIS. Równanie modelu potwierdza to
przypuszczenie, gdyż współczynnik przy zmiennej DIV jest mniejszy od zera
i statystycznie istotny.

.3

.4

.5
pis

.6

.7

y

Rysunek 3: Model przedstawiający zależność między zmiennymi PIS i VT
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych: PKW, http://pkw.gov.pl/ odczyt z dn. 5.07.2013.
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Model dla PIS wskazuje, że im większy jest udział kobiet w populacji powiatów,
tym mniejsze jest poparcie udzielane PiS – ujemny parametr przy zmiennej FEM.
Model potwierdza również empirycznie obserwowalny fakt, że w powiatach
znajdujących się na obszarze tzw. Polski B relatywnie dużym poparciem cieszy się
właśnie Prawo i Sprawiedliwość. Dodatni współczynnik przy zmiennej REGION,
który jest równy w przybliżeniu 0,036, informuje, że w powiatach wschodniej
Polski należy oczekiwać, że poparcie udzielone PIS będzie przeciętnie większe
o ok. 3,6 p.p. w porównaniu z powiatami zachodnimi (ceteris paribus).

Polskie Stronnictwo Ludowe

0
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.3

.4

Dla PSL zmienna CR wykazuje niezbyt wysoki poziom istotności, a ocena
odpowiedniego parametru modelu wykazuje negatywny związek między zmiennymi PSL i CR, co dowodzi, że większy poziom przestępczości jest negatywnie
skorelowany z poziomem poparcia PSL.
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Rysunek 4: Model przedstawiający zależność między zmiennymi PSL i DIV18
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych: GUS, http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.
html?p_name=indeks, PKW, http://pkw.gov.pl/, odczyt z dn. 5.07.2013.
18

Ze zbioru danych wyłączono kilka obserwacji nietypowych (outliers) w celu zwiększenia
czytelności diagramu.
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W przypadku zmiennej VT należy odnotować, że dla PSL wzrost VT jest
dla poziomu poparcia tej partii politycznej niekorzystny, co można uzasadnić,
odwołując się do specyfiki elektoratu tej partii. Badanie najprawdopodobniej
potwierdza przypuszczenie, że elektorat PSL cechuje stosunkowo stały poziom
frekwencji wyborczej, dlatego ogólny wzrost poziomu VT przyczynia się do relatywnego pogorszenia wyniku wyborczego PSL, gdyż głosujący, którzy ostatecznie
przyczynią się do osiągnięcia przez powiat relatywnie wysokiej frekwencji (np.
grupa wyborców niezdecydowanych, czy wziąć udział w głosowaniu), zwykle nie
oddają swoich głosów na PSL.
W modelu opisującym poparcie dla PSL jednoznacznie istotna okazuje się
zmienna DIV, której oszacowany parametr jest ujemny, i tym samym wskazuje,
że względny wzrost liczby rozwodów związany jest ze spadkiem poparcia wyborczego dla PSL.
Odnosząc się do zmiennej FEM, odpowiednia ocena wartości parametru
dowodzi, że istnieje zależność odwrotna między tą zmienną a wielkością poparcia wyborczego dla PSL, a zatem można sądzić, że w powiatach o mniejszym
poziomie feminizacji chętniej głosuje się na Polskie Stronnictwo Ludowe.

Frekwencja wyborcza
Na wstępie warto zauważyć, że wartość estymatora parametru istotnej zmiennej
_It_2011 potwierdza spadek frekwencji wyborczej w elekcji 2011 roku.
Jakie inne ciekawe wnioski wynikają z analizy modelu dla VT? Otóż model
dowodzi, że frekwencja wyborcza w powiatach o wyższym wskaźniku feminizacji jest wyższa. Czy z tego wynika, że kobiety częściej uczestniczą w wyborach
w porównaniu z mężczyznami? Niektóre badania wskazują, że w Polsce w wyborach częściej uczestniczą mężczyźni19.
Niemniej istnieją też źródła, które dowodzą, że to wśród kobiet frekwencja
wyborcza jest wyższa20.

19

M. Cześnik, Partycypacja wyborcza Polaków, 2009, http://www.isp.org.pl/files/201458
49250174351001263374709.pdf, odczyt z dn. 8.12.2012.
20
Zob. np. Frekwencja wyborcza między 53,15 a 55,3 proc., http://fakty.interia.pl/raport/wybory_2007/news/frekwencja-wyborcza-miedzy-5315-a-553-proc,997349,4727, odczyt z dn. 28.11.2012;
Sondaż PBS DGA: PO – 44 proc., PiS – 30 proc., LiD – 12 proc., „Gazeta.pl”, http://wiadomosci.gazeta.
pl/wiadomosci/1,114873,4599291.html, odczyt z dn. 28.11.2012.
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Rysunek 5: Model przedstawiający zależność między zmiennymi VT i FEM
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych: GUS, http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.
html?p_name=indeks, PKW, Online: http://pkw.gov.pl/, odczyt z dn. 5.07.2013.

Z czego biorą się te rozbieżności? Zdaje się, że mogą one być związane
z metodologią prowadzonych badań partycypacji obywateli – wszystkie dane,
które są dostępne na temat rozkładu głosów wśród uprawnionych do uczestnictwa w wyborach, uzyskiwane są metodą sondażową21.
Wyniki sondażu exit poll przeprowadzonego w dniu wyborów przez TNS
OBOP dla TVP wskazały, że głosowało 55,6% mężczyzn oraz 48,4% kobiet.
Wyniki tych badań dotyczące frekwencji wyborczej dla roku 2007 mogą jednak
być błędne. Dla przykładu, według sondażu PBS DGA wykonanego na zlecenie
Telewizji TVN w dniu wyborów parlamentarnych 2007 frekwencja wśród kobiet
wyniosła 58,3%, a w populacji mężczyzn 53%22 – było to badanie typu exit poll.
Rozbieżność wyników badań sondażowych jest więc znaczna, co skłania do
dalszych badań23. Odnośnie do roku 2011, badanie exit poll przeprowadzone
21
Panie poszły do urn, „Nowiny.pl”, http://www.nowiny.pl/78172-panie-poszly-do-urn.html,
odczyt z dn. 29.11.2012.
22
Sondaż PBS DGA: PO – 44 proc., PiS – 30 proc., LiD – 12 proc., „Gazeta.pl”, op.cit.
23
Państwowa Komisja Wyborcza nie gromadzi danych dotyczących frekwencji wyborczej dla
płci, gdyż w świetle obowiązującego w Polsce prawa w przypadku wyborów do Sejmu archiwizowane
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przez TNS OBOP dla TVP wykazały, że głosowało 50,1% mężczyzn oraz 47,6%
kobiet24. PBS sondażu exit poll w 2011 roku nie przeprowadzał.
Rysunek 5 pokazuje, że dodatnia korelacja między VT i FEM jest wyraźna,
co potwierdza wyniki, które uzyskał PBS DGA w 2007 roku. Uzyskany wynik
przekonuje, że w powiatach, w których odsetek kobiet jest wyższy, wyższa jest
również frekwencja. Oparte na danych zagregowanych wyniki analiz mogą
ponadto uprawdopodabniać wyniki badań, które wskazują, że kobiety częściej
biorą udział w głosowaniach, ale nie można w tym przypadku zapomnieć o możliwości popełnienia błędu wynikającego z wnioskowania opartego na tzw. danych
ekologicznych25 (ecological inference fallacy).
Jeśli chodzi o stopę bezrobocia, to potwierdza się przypuszczenie, że jej wzrost
negatywnie oddziałuje na poziom frekwencji.
Model dowodzi także, że przeciętnie poziom frekwencji wyborczej nie różnicuje powiatów znajdujących się na terytorium tzw. Polski B i powiatów Polski A.
Poza tym na poziom frekwencji wyborczej ma korzystny wpływ wyższy
przyrost naturalny.
Wyniki badań ujawnione w artykule dostarczają wiedzę, która pozwala na
weryfikację, z pewnym prawdopodobieństwem popełnienia błędu, przedstawionych w artykule hipotez badawczych.

są tylko dane dotyczące liczby głosów ważnych i głosów ważnych oddanych na każdą listę kandydatów
oraz liczba głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów z każdej z list. Zob. Ustawa
z dnia 5 stycznia 2011 – Kodeks wyborczy, „Dziennik Ustaw” 2011, nr 21, poz. 112 z późn. zm.
24
Porównując ten wynik z wynikiem sondażu, który TNS OBOP przeprowadził w 2007 roku,
można zauważyć znaczne zmniejszenie różnicy między frekwencją wśród kobiet i wśród mężczyzn.
25
Błąd ekologiczny może pojawić się, gdy na podstawie danych zagregowanych (analiza danych
może być prowadzona na danych indywidualnych lub zagregowanych) wyciągamy wnioski na temat
jednostek, które w skład danych agregatów wchodzą. Np. gdy z faktu, że korelacja między poziomem
frekwencji wyborczej i odsetkiem kobiet w powiatach (dane zagregowane na poziomie powiatów)
jest pozytywna, będziemy wnioskować, że kobiety chętniej uczestniczą w wyborach (poziom jednostek – dane indywidualne). Takie wnioskowanie może być nieprawidłowe. W tym przypadku można
jedynie niezawodnie wnioskować, że w powiatach o większej liczbie kobiet poziom frekwencji wyborczej jest przeciętnie większy. Innymi słowy, operując na danych zagregowanych na poziomie np.
gmin, wnioski, co do zasady, powinny dotyczyć gmin, a nie np. elementów składowych danego
agregatu. O problemie wnioskowania na podstawie danych zagregowanych i na temat tzw. błędów
ekologicznych zob. np. w: G. King, A Solution to the Ecological Inference Problem, Princeton 1997,
s. 1 – 27.
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PODSUMOWANIE

Celem artykułu było wyjaśnienie charakteru zależności między zachowaniami
wyborczymi Polaków i wybranymi zmiennymi społeczno-gospodarczymi. Podstawową jednostką badawczą był obszar powiatu, a modele zostały zbudowane na
podstawie 758 obserwacji na każdej spośród analizowanych zmiennych. Badanie
dotyczyło wyborów parlamentarnych w 2007 i 2011 roku.
Hipoteza 1 nie potwierdziła się. Otóż okazuje się, że w przypadku zmiennej DIV, której wzrost wpływa negatywnie na poziom kapitału społecznego,
w modelu opisującym poparcie wyborcze dla PO otrzymano dodatnią wartość
estymatora parametru przy badanej zmiennej. Podobnie jest w przypadku
poziomu przestępczości, którego wzrost przyczynia się do zwiększenia zasobów
negatywnego kapitału społecznego. Model dla PO wskazuje korelację pozytywną
z poziomem poparcia wyborczego.
Hipoteza 2 została zweryfikowana pozytywnie, jednakże z jednym zastrzeżeniem. Otóż w przypadku Prawa i Sprawiedliwości zależność między frekwencją
wyborczą i poziomem poparcia wyborczego została opisana wielomianem
drugiego stopnia, który lepiej w porównaniu z funkcją liniową opisał omawianą
zależność. Z tego powodu nie można jednoznacznie określić kierunku zależności między zmiennymi. Jednak mniej więcej do pewnego poziomu frekwencji
wyborczej, wynoszącego ok. 51%, można stwierdzić, że im większa VT, tym
wyższy poziom poparcia PIS, natomiast powyżej 51% poparcie dla PiS stopniowo
maleje.
Przedstawione badania falsyfikują hipotezę 3. Okazuje się, że wzrost względnej liczby kobiet w powiecie prowadzi do zwiększenia frekwencji wyborczej.
Powstaje jeszcze pytanie, czy ten wniosek, który został osiągnięty wskutek
analizy agregatów, można przenieść na zachowanie jednostek. Innymi słowy,
czy można twierdzić na podstawie uzyskanego wyniku, że kobiety chętniej od
mężczyzn uczestniczą w wyborach parlamentarnych w Polsce. Takie rozumowanie może, jak wspomniano, prowadzić do popełnienia w tym przypadku błędu
wynikającego z wnioskowania na tzw. danych ekologicznych. Wprawdzie liczne
badania dowodzą, że kobiety stosunkowo rzadziej biorą udział w głosowaniach,
ale wyniki zaprezentowane w artykule, przy założeniu, że nie wystąpił błąd
ekologiczny, stanowią argument przemawiający za prawdziwością ustaleń tych
sondaży (np. sondaż PBS dla telewizji TVN przeprowadzony w dniu wyborów
parlamentarnych 2007), których wyniki są w zgodzie z wnioskami płynącymi
z analizy modelu regresyjnego, który zbudowano na potrzeby artykułu.
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Z modeli przedstawionych w artykule wynika, że rozważane w tekście czynniki ekonomiczne (UNEMPL i WAGES) nie są istotnie powiązane z poziomem
poparcia wyborczego udzielonego badanym partiom politycznym (hipoteza 4).
Analiza przedstawiona w artykule dostarcza argumenty na rzecz hipotezy, która
zakłada, że rywalizacja wyborcza w Polsce warunkowana jest przede wszystkim
czynnikami kulturowo-obyczajowymi i demograficznymi.
W zakończeniu warto podsumować analizowane zależności między zmiennymi, które ujawniono w modelach.
Tabela A. Podsumowanie ujawnionych w modelach zależności między
zmiennymi
Zmienne objaśniające

Zmienna
objaśniana

CR

VT

FERTILITY

DIV

FEM

UNEMPL

WAGES

REGION

_It_2011

PO

+

+

n

+

+

n

n

-

n

PIS

-

+/-

n

-

-

n

n

+

-

PSL

-

-

n

-

-

n

n

+

-

VT

n

+

+

+

-

+

+

-

Źródło: opracowanie własne: „+” oznacza związek jednokierunkowy, „-” oznacza relację odwrotną
między zmiennymi, „n” – zmienna jest nieistotna.

Z tabeli A wynika m.in., że zbiór zmiennych, które istotnie oddziałują na
poziom poparcia wyborczego nie zmienia się w zależności od badanej partii
politycznej. To stwierdzenie nie dotyczy tylko zmiennych zero-jedynkowych.
Ponadto z tabeli A wynika znaczne podobieństwo PIS i PSL z punktu widzenia
charakteru wpływu zmiennych niezależnych włączonych do modelu na wyniki
wyborcze tych partii. W szczególności można stwierdzić, że poparcie wyborcze
dla PSL i PIS okazuje się pozytywnie skorelowane. Potwierdza tę obserwację
tabela B.
Tabela B. Symetryczna macierz korelacji między zmiennymi PSL, PO i PIS
PSL

PO

PSL

1

PO

-0,640

1

PIS

0,245

-0,698

Źródło: opracowanie własne.

PIS

1
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Dane przedstawione w tabeli B dowodzą, że wyborcy PSL, chętniej niż PO,
popierają PIS, co jak się wydaje, wynika z podobnych preferencji politycznych
charakteryzujących te grupy wyborców. Wydaje się, że koalicja rządowa, w której
skład wchodzą PIS i PSL, jest bardziej naturalna.
Poza tym tabela A może stanowić pewną wskazówkę dla badanych partii
politycznych. Dla przykładu, badania wykazały, że wzrost poziomu frekwencji
wyborczej jest niekorzystny dla PIS i PSL, natomiast sprzyja Platformie Obywatelskiej – widoczne jest to w kolumnie VT tabeli A. Z tabeli A możemy też
odczytać, że w powiatach, w których rośnie liczba rozwodów, zwiększa się też
poparcie wyborcze PO, natomiast pogarsza się wynik wyborczy PSL i PIS.
Jeśli chodzi o poziom poparcia wyborczego, przedstawione modele nie
ujawniły istotnego wpływu czynników ekonomicznych. W przypadku poparcia
wyborczego silniej zaznacza się wpływ czynników natury społeczno-kulturowej
oraz poziom frekwencji wyborczej. Natomiast frekwencja wyborcza jest związana
również z czynnikami stricte ekonomicznymi, takimi jak stopa bezrobocia.
Przedstawione badania nie wyczerpują rozważanego problemu badawczego,
ponieważ zarówno liczba zmiennych, które można by wziąć pod uwagę, nie jest
pełna, jak również okres badania nie jest wystarczająco długi. Niemniej uzyskane
wyniki pogłębiają wiedzę o naturze zachowań wyborczych w Polsce.
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Podział głównych partii politycznych na frakcje od dawna stanowił jedną z cech
charakterystycznych japońskiej sceny politycznej. Frakcją (habatsu) można
nazwać „krąg towarzyski związany wspólnym pochodzeniem czy interesem bądź
członkostwem w partii lub grupie politycznej”1. Rządząca niemal nieprzerwanie
w latach 1955 – 2009 Partia Liberalno-Demokratyczna (PL-D, Jiyū Minshutō)
stanowiła raczej zlepek luźno związanych środowisk niż spójne ugrupowanie.
Chociaż znaczenie podziałów wewnątrzpartyjnych uległo osłabieniu w latach
dziewięćdziesiątych XX wieku, frakcje w PL-D przetrwały i nadal odgrywają
pewną rolę, np. w rozdziale stanowisk partyjnych i państwowych czy wyborach
na stanowisko przewodniczącego ugrupowania. W przeciwieństwie do PL-D
Partia Demokratyczna (PD, Minshutō) posiadała znacznie mniej zinstytucjonalizowany system frakcyjny2. Można w niej było wyróżnić grupy wywodzące
się z mniejszych partii, które w latach 1996 – 2003 połączyły się, tworząc obecne
ugrupowanie, ponieważ jednak do 2009 roku PD znajdowała się w opozycji, ich
rola pozostawała ograniczona. Działo się tak dlatego, iż nie istniała rywalizacja
międzyfrakcyjna o dostęp do stanowisk rządowych, zaś chcąc uniknąć rozłamów,
PD często unikała przeprowadzania rywalizacyjnych wyborów na przewodniczącego ugrupowania. Dopiero po objęciu władzy w latach 2009 – 2012 pojawiły
się bardziej sprzyjające warunki do upodobnienia się grup wewnątrz PD do
frakcji w PL-D. Celem niniejszego artykułu jest zbadanie, na ile przejęcie władzy
wpłynęło na kształt systemu frakcyjnego w PD.
W celu porównania grup wewnątrz PD i frakcji w PL-D zasadna wydaje się
analiza ewolucji trzech czynników: podziałów ideologicznych, znaczenia frakcji
w wyborach przewodniczącego partii oraz ich roli w rozdziale stanowisk rządowych. Zwykło się uważać, iż spoiwem frakcji w PL-D były w większym stopniu
relacje interpersonalne i wspólny interes polityczny niż wyróżniki programowe3.
Pomimo braku wyraźnie spisanego programu poszczególne frakcje posiadały
1

K. Uchida, Habatsu. Seiken kōsō no omote to ura [Frakcje. Jawna i ukryta strona rywalizacji
o władzę], Tokio 1983, s. 156.
2
Obecnie w Japonii występuje system bliski dwupartyjnemu, choć po wyborach z grudnia 2012
roku pojawił się trzeci silny gracz – Stowarzyszenie Odnowy Japonii (Nippon Ishin no Kai). Zarówno
PL-D, jak i PD są platformami współpracy różnorodnych środowisk i trudno jest stwierdzić, która
z nich sytuuje się na prawym, a która na lewym skrzydle japońskiej sceny politycznej. Szerzej na temat
japońskiego systemu partyjnego: K. Zakowski, Evolution of the Japanese Political Scene: Toward
a Non-Issue-Oriented Two-Party System?, „Asian Journal of Political Science” 2011, vol. 19, nr 2,
s. 186 – 207.
3
Ui. Kong, Ilbon hyeondae jeongchi-ui ihae [Rozumienie współczesnej polityki japońskiej], Pusan
2003, s. 137 – 138.
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jednak, zwłaszcza w początkowym okresie swojego istnienia, w miarę wyraźne
koloryty ideologiczne, które odróżniały je od innych grup wewnątrzpartyjnych4.
Pierwotnie do podstawowych funkcji frakcji należało zarządzanie funduszami na
działalność polityczną oraz udzielanie wsparcia w kampaniach wyborczych, ale
zadania te zanikły po zmianie ordynacji wyborczej oraz zaostrzeniu zasad finansowania partii politycznych w 1994 roku5. Jedyną funkcją frakcji, która zachowała
pewne znaczenie, jest rywalizacja o stanowiska partyjne i państwowe. W zamian
za wsparcie udzielone liderom frakcji lub wyznaczonym przez nich kandydatom
na przewodniczącego PL-D szeregowi członkowie grup wewnątrzpartyjnych
mogą liczyć na pomoc swoich zwierzchników w karierze politycznej.
Podziały ideologiczne
wewnątrz Partii Demokratycznej

Jedną z cech frakcji w PL-D była ich bezprogramowość. Dawna partia dominująca została utworzona w 1955 roku z połączenia dwóch ugrupowań konserwatywnych6 – Partii Liberalnej (PL, Jiyūtō) oraz Japońskiej Partii Demokratycznej
(JPD, Nihon Minshutō). Tak naprawdę zarówno PL, jak i JPD stanowiły konglomerat środowisk wywodzących się z mniejszych ugrupowań, więc system
frakcyjny PL-D początkowo obejmował osiem grup – po cztery z każdej z partii
składowych. Chociaż głównym celem istnienia frakcji było dbanie o interes
polityczny jej członków, a nie realizacja programu politycznego dało się zauważyć pewne różnice w kolorycie ideologicznym poszczególnych grup. Były one
dziedzictwem odmienności programowych partii, które weszły w skład PL-D.
Np. wywodząca się z PL frakcja Ikedy Hayato (premier w latach 1960 – 1964)
4

K. Żakowski, Mechanizm „sztucznej zmiany władzy” w Partii Liberalno-Demokratycznej, [w:]
Zmiany społeczne w Japonii w XIX i XX wieku. Wybrane zagadnienia, red. E. Kostowska-Watanabe,
Kraków 2012, s. 300 – 307.
5
Wprowadzono system dotacji budżetowych dla partii politycznych, co zwiększyło rolę centralnych organów partyjnych w przydzielaniu funduszy posłom. Z kolei zastąpienie wielomandatowych
okręgów wyborczych mieszanym systemem wyborczym z dominacją jednomandatowych okręgów
wyeliminowało rywalizację w danym regionie pomiędzy posłami tego samego ugrupowania. Szerzej
na ten temat: K. Lee, Ilbon-ui jeongdang-gwa jeongdang jeongchi [Japońskie partie i polityka partyjna],
Seul 2006, s. 138 – 140.
6
W okresie zimnowojennym obozem konserwatywnym nazywano ugrupowania popierające
sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, zaś obozem postępowym socjalistów i komunistów, którym było
ideologicznie bliżej do Związku Radzieckiego.
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w dużym stopniu reprezentowała podejście prorynkowe7, zaś pochodząca z JPD
frakcja Kishiego Nobusuke (premier w latach 1957 – 1960) w większości skupiała
parlamentarzystów dążących do remilitaryzacji kraju i zwiększenia aktywności
Japonii w regionalnej polityce bezpieczeństwa8. Z biegiem czasu jednak preferencje programowe poszczególnych frakcji uległy pewnemu zatarciu. Nie jest to
zaskakujące, biorąc pod uwagę fakt, że ze świata polityki stopniowo odchodzili
parlamentarzyści pamiętający działalność w mniejszych ugrupowaniach, które
utworzyły PL-D, zaś zastępowali ich młodsi działacze, dla których głównym
punktem odniesienia był program polityczny partii dominującej jako całości,
a nie jej części składowych.
Analogicznie do PL-D, PD powstała w wyniku fuzji licznych mniejszych partii
o różnych programach politycznych. W skład pierwotnego ugrupowania w 1996
roku weszli w większości parlamentarzyści z Partii Socjaldemokratycznej (PSD,
Shakai Minshutō) oraz wywodzącej się z PL-D Nowej Partii Pionierów (NPP,
Shintō Sakigake). W kolejnych latach PD rozrastała się, wchłaniając inne ugrupowania opozycyjne. W 1998 roku utworzono „nową” PD – dołączyły do niej Partia
Narodowych Rządów (PNR, Minseitō), Nowa Partia Braterstwa (NPB, Shintō
Yūai) oraz Demokratyczna Federacja Reform (DFR, Minshu Kaikaku Rengō).
PD nabrała ostatecznego kształtu, gdy połączyła się z Partią Liberalną (PL, Jiyūtō)
w 2003 roku.
Biorąc pod uwagę ugrupowania, z których wywodzą się parlamentarzyści
PD, w okresie 2009 – 2012 można było wyróżnić trzy obozy – frakcje pochodzące
z partii lewicowych, z PL-D oraz z nowych partii konserwatywnych powstałych
w latach 90. XX wieku. Do pierwszego obozu należały grupy Yokomichiego Takahiro (dawna PSD), Kawabaty Tatsuo (dawna NPB, czyli wcześniejsza Demokratyczna Partia Socjalistyczna, Minshatō) oraz Kana Naoto (politycy dawnej PSD
i mniejszych ugrupowań lewicowych). Wszystkie miały prosocjalne nastawienie,
zaś frakcje Yokomichiego i Kawabaty były wspierane przez dwa najważniejsze
dawne związki zawodowe – odpowiednio Sōhyō i Dōmei (obecnie części składowe Japońskiej Konfederacji Związków Zawodowych Rengō). O ile frakcja
Yokomichiego jednak skupiała przeciwników rewizji artykułu 9 Konstytucji
7

Wielu polityków frakcji Ikedy było przywiązanych do „doktryny Yoshidy”, zgodnie z którą Japonia powinna odłożyć remilitaryzację na przyszłość i skupić się na osiągnięciu wysokiego tempa
wzrostu gospodarczego. Szerzej na ten temat: K. Zakowski, Kōchikai of the Japanese Liberal Democratic
Party and Its Evolution After the Cold War, „The Korean Journal of International Studies” 2011, vol. 9,
nr 2, s. 179 – 205.
8
J. Honzawa, Jimintō habatsu [Frakcje PL-D], Tokio 1990, s. 112 – 114.
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Japonii9, grupa Kawabaty pod względem polityki obronności charakteryzowała
się zabarwieniem prawicowym. Było to spowodowane tym, że jako reprezentant
interesów robotników z branży zbrojeniowej dążyła do remilitaryzacji kraju. Do
innego obozu można było zaliczyć grupy Ozawy Ichirō (dawna PL), Hatoyamy
Yukio (dawna NPP i część członków innych partii konserwatywnych) oraz Haty
Tsutomu (dawna PNR i część członków innych konserwatywnych ugrupowań).
Frakcje te wywodziły się z PL-D, zaś pod względem ideologicznym zajmowały
w PD pozycję centrową i centroprawicową. Najdalej na prawo sytuowały się
grupy Maehary Seijiego i Nody Yoshihiko, których czołowi politycy rozpoczynali
kariery parlamentarne w takich konserwatywnych partiach, powstałych w latach
90. XX wieku, jak Nowa Partia Japonii (NPJ, Nihon Shintō). Wielu z nich reprezentowało neoliberalny pogląd na politykę gospodarczą. Maehara Seiji należał
też do najbardziej prawicowych polityków, którzy byli zwolennikami asertywnej
polityki wobec zbrojących się Chin i Korei Północnej10.
Tabela 1. Usytuowanie ideologiczne frakcji w PD
Frakcja

Lipiec 2003

Wrzesień 2003

Sierpień 2005

Yokomichiego

3,1

3,2

3,6

Kana

4,5

5,0

4,9

Haty

5,9

5,4

5,2

Hatoyamy

6,3

5,9

5,6

Kawabaty

5,5

5,4

5,7

Ozawy

poza PD

6,1

5,8

Maehary

5,2

5,4

5,8

Nody

6,8

6,7

6,4

Średnia PD

5,2

5,3

5,4

Liczba parlamentarzystów

92

162

161

Źródło: Sh. Hamamoto, Minshutō ni okeru yakushoku haibun no seidoka [Instytucjonalizacja rozdziału stanowisk w Partii Demokratycznej], [w:] Minshutō no soshiki to seisaku [Organizacja i polityka
Partii Demokratycznej], red. T. Uekami, H. Tsutsumi, Tokio 2011, s. 4111.
9

Artykuł 9 Konstytucji Japonii zakazuje posiadania sił zbrojnych. Mimo to kraj ten utrzymuje nowoczesne Siły Samoobrony, które są de facto jedną z najlepszych armii konwencjonalnych na świecie.
10
E. Itagaki, Minshutō habatsu kōsōshi [Historia rywalizacji frakcji Partii Demokratycznej], Tokio
2008, s. 15 – 27; A. Kusano, Seiken kōtai no hōsoku [Zasada zmiany władzy], Tokio 2008, s. 158 – 180.
11
Sondaże przeprowadzone wśród parlamentarzystów PD, polegające na wyborze własnego
usytuowania na osi „obóz postępowy” (w Japonii tradycyjne określenie lewicy) – „obóz konserwatywny” (prawica). Skala od 1 (skrajnie postępowy) do 10 (skrajnie konserwatywny).
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Jak widać, w chwili utworzenia PD poszczególne frakcje posiadały bardzo
wyraźne koloryty ideologiczne – od tradycyjnej lewicy po prawicę, od obrońców
pacyfistycznej konstytucji po promotorów zwiększenia wydatków na zbrojenia,
od zwolenników hojnego systemu opieki społecznej po głosicieli neoliberalnych
reform gospodarczych. Z drugiej strony badania przeprowadzone w latach
2003 – 2005 przez zespół pracowników Uniwersytetu Tokijskiego i gazety „Asahi
Shinbun” wskazują na stopniowe zacieranie się wyrazistości ideologicznej członków większości frakcji. Jak widać w tabeli 1, na osiem głównych frakcji jedynie
grupy Maehary i Kawabaty nie zbliżyły się w analizowanym okresie do średniej
partyjnej pod względem usytuowania na osi „obóz postępowy” (lewica) – „obóz
konserwatywny” (prawica)12.
Chociaż brakuje podobnych sondaży z późniejszego okresu, można przypuszczać, iż trend stopniowego zanikania kolorytu ideologicznego frakcji nie
został przerwany. Świadczy o tym fakt, że podobnie jak w przypadku PL-D
parlamentarzystów odchodzących na emeryturę zastępowali młodzi politycy,
którzy nie pamiętali działalności w mniejszych ugrupowaniach. Dokładny skład
frakcji w PD było bardzo trudno określić ze względu na to, iż nie upubliczniano
list członków, zaś powszechnie występowało nieznane w PL-D zjawisko przynależności jednej osoby do wielu grup jednocześnie. Badania przeprowadzone
przez profesora Uniwersytetu Kōchi Uekamiego Takayoshiego wskazują jednak
na wyraźną dominację w poszczególnych grupach polityków, którzy rozpoczynali
kariery parlamentarne w zjednoczonej PD. Po wyborach do Izby Reprezentantów
w 2009 roku było to 19 na 42 osoby we frakcji Yokomichiego, 55 na 68 osób we
frakcji Kana, 8 na 20 osób we frakcji Haty, 12 na 20 osób we frakcji Hatoyamy, 34
na 69 osób we frakcji Kawabaty, 19 na 40 osób we frakcji Ozawy, 12 na 17 osób
we frakcji Maehary oraz aż 18 na 21 osób we frakcji Nody13. Z kolei analizując
kariery wszystkich parlamentarzystów PD z Izby Reprezentantów w 2009 roku,
zauważamy, że aż 79,2 proc. z nich nigdy nie należało jako posłowie do innych
partii niż PD (w 2005 roku było to 62,8 proc.)14.
Biorąc pod uwagę szybkie tempo zmiany pokoleniowej, można oczekiwać, że
niedługo niemal wszyscy członkowie frakcji, być może z wyjątkiem ich ścisłego
przywództwa, będą się bardziej utożsamiać z programem PD jako całości niż
12

Ibidem, s. 40 – 43.
T. Uekami, Senkyo seido kaikaku to Minshutō daihyō senshutsu katei ni okeru funsō kanri
[Reforma systemu wyborczego a zarządzanie sporami w procesie wyboru przewodniczącego Partii
Demokratycznej], [w:] Minshutō no soshiki…, op.cit., s. 80.
14
Sh. Hamamoto, op.cit., s. 37.
13
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ideologią reprezentowaną przez dawne partie składowe ugrupowania. Chociaż
koloryty ideologiczne poszczególnych frakcji nie zanikły zupełnie, zmniejszający
się dystans pomiędzy poglądami politycznymi członków poszczególnych grup
stwarzał coraz bardziej sprzyjające okoliczności do upodobnienia się ich do
frakcji występujących w PL-D. Działo się tak dlatego, że zamiast na realizacji
własnej wizji politycznej grupy wewnątrzpartyjne w większym stopniu zaczęły
się skupiać na pragmatycznym reprezentowaniu interesów swoich członków.
Ewolucję tę najlepiej widać na przykładzie zanikającej roli różnic programowych
w zawieraniu sojuszy przy okazji wyborów na stanowisko przewodniczącego PD.
Rola frakcji w wyborach przewodniczącego PD

Za rządów PL-D frakcje w tym ugrupowaniu zaciekle rywalizowały o stanowisko przewodniczącego partii. Utrzymywanie przez najbardziej wpływowych
polityków własnych grup miało wręcz kluczowe znaczenie w wyborach na
najwyższy urząd partyjny. W celu kandydowania należało zgromadzić określoną
liczbę podpisów parlamentarzystów (obecnie 20, ale wcześniej nawet 50) i była
ona uważana za minimalny rozmiar liczącej się frakcji. Chociaż od 2001 roku
regularnie organizowano także prawybory wśród szeregowych członków partii,
aż do 2009 roku większość głosów należała do parlamentarzystów. Przy okazji
każdych wyborów tworzyły się swoiste sojusze pomiędzy liderami poszczególnych grup. Ci, którzy wsparli zwycięzcę, formowali „główny nurt” i uzyskiwali
największe wpływy w nowym rządzie. Przegrani czasami tworzyli „przeciwny
nurt”, by poprzez krytykę premiera doprowadzić do jego dymisji i samemu dojść
do władzy. Często jednak w celu niedopuszczenia do rozłamu uciekano się do
metod pozwalających na rozładowanie sporów wewnątrzpartyjnych, np. poprzez
rozdział posad rządowych proporcjonalnie do wielkości wszystkich frakcji15.
Jak podkreśla Itagaki Eiken, także w PD rywalizacja pomiędzy frakcjami
zaostrzała się zwłaszcza przy okazji elekcji przewodniczącego partii16. Co ciekawe,
w okresie gdy ugrupowanie znajdowało się w opozycji, unikano przeprowadzania
oficjalnych wyborów, aby nie doprowadzić do eskalacji sporów międzyfrakcyjnych. Różnice ideologiczne pomiędzy poszczególnymi grupami były na tyle
świeże, że zaostrzenie rywalizacji groziło rozpadem partii. Na 13 wyborów
15
16

H. Iseri, Habatsu saihensei [Reorganizacja frakcji], Tokio 1988, s. 85 – 108.
E. Itagaki, op.cit., s. 76 – 77.
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od powstania „nowej” PD w 1998 roku do objęcia przez nią władzy w 2009
roku aż 6 razy obyło się bez głosowania (zgłosił się tylko jeden kandydat), zaś
prawybory wśród szeregowych członków partii zorganizowano jedynie w 2002
roku (w pozostałych przypadkach wyboru dokonali sami parlamentarzyści
i ewentualnie reprezentanci regionalnych oddziałów ugrupowania)17. W takich
okolicznościach kluczowego znaczenia nabierały zakulisowe porozumienia
pomiędzy liderami frakcji. Ponieważ jednak nadal wyraźne były podziały ideo
logiczne, zazwyczaj utrzymywano sojusze w ramach poszczególnych obozów18.
Z czasem jednak solidarność obozów ideologicznych uległa osłabieniu, co
umożliwiło zawiązywanie zmiennych sojuszy na wzór PL-D. Np. w 2006 roku
Ozawa Ichirō został liderem ugrupowania zarówno dzięki wsparciu bliskich mu
pod względem pochodzenia frakcji Hatoyamy i Haty, jak i lewicowych grup
Yokomichiego i Kawabaty19.
Według posłanki PD Kikuty Makiko po utworzeniu rządu przez jej ugrupowanie wzrost roli frakcji w wyborach na stanowisko lidera partii był nieunikniony20.
Ponieważ od 2009 roku udział w sprawowaniu władzy stał się wystarczająco
silnym spoiwem, by nie obawiać się rozpadu ugrupowania, PD zaczęła regularnie
przeprowadzać rywalizacyjne wybory na stanowisko przewodniczącego partii,
czyli jednocześnie premiera. Doprowadziło to do znacznej eskalacji sporów międzyfrakcyjnych. W okresie rządów premiera Hatoyamy Yukio od września 2009
roku do czerwca 2010 roku główny nurt w PD współtworzyły grupy Hatoyamy
oraz Ozawy. Ozawa Ichirō musiał zrzec się stanowiska przewodniczącego partii
w maju 2009 roku z powodu skandalu korupcyjnego, w który był zamieszany jego
sekretarz21. Kiedy jednak PD zwyciężyła w wyborach do Izby Reprezentantów
z sierpnia 2009 roku, Ozawa został mianowany przez Hatoyamę sekretarzem
17

K. Mori-McElwain, M. Umeda, Tōshusen kaikaku to seitō shijiritsu [Reforma wyborów lidera
partii a notowania partii], [w:] Seitō seiji no konmei to seiken kōtai [Poplątanie polityki partyjnej
a zmiana władzy], red. N. Hiwatari, J. Saitō, Tokio 2011, s. 203.
18
Np. kandydaturę Kana Naoto (lider PD w latach 1998 – 1999 oraz 2002 – 2004) najczęściej
wspierały grupy Yokomichiego i Kawabaty, kandydaturę Hatoyamy Yukio (lider PD w latach
1999 – 2002) grupa Haty, zaś kandydaturę Maehary Seijiego (lider PD w latach 2005 – 2006) grupa
Nody.
19
T. Uekami, op.cit., s. 86.
20
Wywiad autora z Kikutą Makiko, Parlament Japonii, 12.04.2012.
21
Odkryto, że organizacja Rikuzankai, która zajmowała się zdobywaniem funduszy wyborczych
dla Ozawy, w latach 2003 – 2006 otrzymała poprzez podstawione instytucje w sumie 35 mln jenów od
firmy budowlanej Nishimatsu Kensetsu, prawdopodobnie w zamian za pomoc w przetargu na budowę
tamy w prefekturze Iwate. Szerzej na ten temat: Minshutō seiken 100 nichi no shinsō [Prawda o 100
dniach rządów Partii Demokratycznej], red. Asahi Shinbun Seiken Shuzai Sentā, Tokio 2010, s. 258.
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generalnym partii. Licząca w szerokim rozumieniu aż ponad stu parlamentarzystów frakcja Ozawy zupełnie zdominowała proces decyzyjny22. Hatoyama
Yukio był ostro krytykowany przez inne grupy za porozumienie z Ozawą, którego
nadal podejrzewano o stosowanie praktyk korupcyjnych. Ostatecznie premier
podał się do dymisji w czerwcu 2010 roku, po tym, jak również u niego wykryto
nieprawidłowości w finansowaniu działalności politycznej23. Jednocześnie Ozawa
utracił urząd sekretarza generalnego partii.
Wybory na lidera PD z czerwca 2010 roku, przyniosły zmianę układu sił
wewnątrz partii. Ozawa Ichirō próbował utrzymać kontrolę nad ugrupowaniem,
wspierając kandydaturę Tarutoko Shinjiego24, który jednak przegrał z Kanem
Naoto. W ten sposób w PD utworzył się nowy główny nurt współtworzony
przez frakcje Kana, Maehary i Nody. Kolejną okazją dla Ozawy do odzyskania
władzy stały się wybory na lidera partii we wrześniu 2010 roku (w czerwcu 2010
roku Kan został przewodniczącym PD jedynie do końca dwuletniej kadencji,
rozpoczętej jeszcze w 2008 roku przez Ozawę). Tym razem zorganizowano nie
tylko wybory wśród parlamentarzystów i regionalnych reprezentantów partii, ale
również prawybory pośród szeregowych członków PD. Pomimo nadal ciążących
na nim zarzutów korupcyjnych Ozawa Ichirō postanowił sam zgłosić swoją
kandydaturę zamiast, jak dotychczas, wesprzeć innego polityka, którym mógłby
sterować zza kulis. Ozawa domagał się wzięcia przez premiera odpowiedzialności
za przegraną PD w wyborach do Izby Radców w lipcu 2010 roku25. Kan Naoto
zwyciężył jednak, m.in. dzięki wymierzonym w swojego rywala hasłom ukrócenia
praktyk korupcyjnych. Największą przewagę uzyskał wśród szeregowych członków partii (249 do 51 głosów w 300 jednomandatowych okręgach wyborczych),
22

Rdzeń frakcji Ozawy tworzyła grupa Isshinkai, która zrzeszała bardziej doświadczonych parlamentarzystów, zwłaszcza tych, którzy przed 2003 rokiem należeli do PL. Po wyborach w 2009 roku
jednak frakcja Ozawy powiększyła się o wielu młodych posłów, którzy po raz pierwszy uzyskali
mandaty. Nie zostali przyjęci bezpośrednio do Isshinkai, ale pozostawali lojalni wobec Ozawy.
W szerokim rozumieniu jego frakcja mogła liczyć nawet 150 osób. Szerzej na ten temat: D. Liu, Jiushan
Youjifu. Riben Minzhudang zhengzhi de kaimu [Hatoyama Yukio. Początek władzy japońskiej Partii
Demokratycznej], Pekin 2009, s. 106.
23
Jeszcze w 2009 roku wyszło na jaw, że nielegalne dotacje przekazywała Hatoyamie jego matka
– dziedziczka fortuny założyciela firmy Bridgestone.
24
Po wyborach Tarutoko Shinji utworzył własną grupę, która posiadała pewne cechy frakcji.
W niniejszym opracowaniu pominięto jednak tematykę grup wewnątrz PD utworzonych po alternacji
władzy w 2009 roku ze względu na ich relatywnie niewielkie rozmiary oraz krótki okres istnienia.
25
Izba Radców jest izbą wyższą japońskiego parlamentu. Co trzy lata wybiera się połowę jej
składu na sześcioletnią kadencję. W wyniku wyborów z 2010 roku koalicja utraciła większość w Izbie
Radców, co bardzo utrudniło rządowi proces decyzyjny.

Karol Żakowski: Analiza porównawcza frakcji w Partii Liberalno-Demokratycznej

41

mniejszą pośród działaczy regionalnych (60 do 40 głosów), zaś tylko minimalną
wśród parlamentarzystów (412 do 400 – głos każdego parlamentarzysty liczył
się podwójnie)26.
Kolejna odsłona rywalizacji pomiędzy głównym a przeciwnym nurtem
rozpoczęła się zaledwie kilka tygodni po tragicznym trzęsieniu ziemi i fali
tsunami, które 11 marca 2011 roku spustoszyły północno-wschodnie regiony
Japonii. Tuż po kataklizmie frakcje Ozawy i Hatoyamy stonowały krytykę wobec
premiera, jednak wznowiły ją z nową siłą w kwietniu 2011 roku. Oskarżając
premiera Kana Naoto o nieudolność w walce z awarią w elektrowni atomowej w Fukushimie, politycy przeciwnego nurtu posunęli się nawet do groźby
wsparcia zgłoszonego przez opozycję wniosku o wotum nieufności wobec rządu.
Ostatecznie przeciwnicy premiera w PD zagłosowali przeciw wnioskowi, ale
tylko dlatego, że na początku czerwca 2011 roku Kan Naoto obiecał, iż sam
poda się do dymisji, gdy tylko uda mu się przezwyciężyć sytuację kryzysową
związaną z następstwami marcowego trzęsienia ziemi. Premier dotrzymał
słowa i złożył rezygnację w sierpniu 2011 roku. W wyborach na nowego lidera
partii, zorganizowanych pośród parlamentarzystów PD, rywalizowało aż pięciu
kandydatów, w tym dwóch reprezentantów głównego nurtu – Noda Yoshihiko
i Maehara Seiji. Chociaż w pierwszej turze zwyciężył kandydat wspierany przez
Ozawę – Kaieda Banri z frakcji Hatoyamy – w drugiej turze został on pokonany
stosunkiem głosów 215 do 177 przez Nodę Yoshihiko27. W ten sposób poprzedni
główny nurt utrzymał władzę.
Jak widać, w czasach opozycyjnych PD unikała rywalizacyjnych wyborów
na lidera ugrupowania, jednak zaczęła je regularnie organizować po objęciu
władzy. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że partii rządzącej nie wypadało ustalać
przewodniczącego ugrupowania, a jednocześnie premiera, poprzez zakulisowe
pertraktacje między szefami frakcji. Organizowanie oficjalnych wyborów
wśród parlamentarzystów, a nawet prawyborów pośród szeregowych członków
partii nie zanegowało jednak roli frakcji w tym procesie. Wszyscy trzej pierwsi
premierzy z ramienia PD byli jednocześnie liderami frakcji i to głównie sojuszom z szefami innych grup zawdzięczali dojście do władzy. „Demokratyzacja”
wyborów przyniosła natomiast skutek uboczny w postaci wyjścia na światło
dzienne i zaostrzenia rywalizacji międzyfrakcyjnej. Zaciekła walka pomiędzy
26

Yomiuri Shinbun Seijibu, Bōkoku no saishō – Kantei kinō teishi no 180 nichi [Premier upadłego
kraju – 180 dni wstrzymania funkcji pałacu], Tokio 2011, s. 22 – 24.
27
Ibidem, s. 10 – 184.
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głównym i przeciwnym nurtem w partii przypominała spory między frakcjami
PL-D w okresie jej dominacji. Co istotne, wyraźnie widać, że w formowaniu
sojuszy coraz mniejszą rolę odgrywał koloryt ideologiczny poszczególnych grup
– świadczy o tym np. stworzenie głównego nurtu przez lewicową grupę Kana
razem z najbardziej prawicowymi grupami Maehary i Nody.
Znaczenie frakcji PD
w rozdziale stanowisk rządowych

Jak wspomniano, w ramach systemu frakcyjnego PL-D nowy przewodniczący
partii po objęciu urzędu premiera mógł zastosować jedną z dwóch metod
„podziału łupów” – pominąć przy formowaniu rządu przedstawicieli frakcji
przeciwnego nurtu lub rozdzielić stanowiska ministerialne proporcjonalnie do
wielkości wszystkich grup. Początkowo dominował pierwszy sposób, jednak
od początku lat 80. XX wieku instytucjonalizacji uległ „ogólny główny nurt”,
w ramach którego każda frakcja mogła liczyć na udział w sprawowaniu władzy.
Powszechną praktyką stało się przyjmowanie przez premiera rekomendacji na
stanowiska ministerialne od liderów wszystkich grup wewnątrzpartyjnych28.
Praktyka ta została zanegowana przez premiera Koizumiego Jun’ichirō, który
w latach 2001 – 2006 demonstracyjnie nominował członków własnego gabinetu,
biorąc pod uwagę ich zdolności, a nie starszeństwo czy przynależność frakcyjną29.
Za kadencji kolejnych szefów rządu PL-D w dużym stopniu powróciła jednak
do tradycyjnych mechanizmów sprawowania władzy.
Tabela 2. Rozdział posad ministra pomiędzy frakcje PD w latach 2009 – 201130
Frakcja

28

Rząd Hatoyamy

Rząd Kana

Rząd Nody

Yokomichiego

2

1

1

Kana

2

2

1

Haty

1

2

1

Hatoyamy

3

2

0

H. Iseri, op.cit., s. 117 – 121.
Y. Uchiyama, Koizumi seiken [Rządy Koizumiego], Tokio 2007, s. 14 – 16.
30
Skład rządu Hatoyamy we wrześniu 2009 roku, Kana we wrześniu 2010 roku i Nody we wrześniu 2011 roku. Kategoria „inne” obejmuje ministrów z mniejszych partii koalicyjnych, specjalistów
spoza PD, posłów bezfrakcyjnych oraz reprezentantów mniejszych, nowo powstałych grup w PD.
29
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Frakcja

Rząd Hatoyamy

Rząd Kana

Rząd Nody

Kawabaty

3

2

1

Ozawy

2

0

2

Maehary

2

2

4

Nody

0

2

1

Inne

2

4

7

Razem

17

17

18

43

Źródło: opracowanie własne na podstawie m.in.: Sh. Hamamoto, op.cit., s. 41.

Do 2009 roku PD pozostawała w opozycji, więc nie da się zbadać wpływu
jej systemu frakcyjnego na rozdział posad rządowych. Z drugiej strony widać
wyraźną rolę frakcji w przydzielaniu stanowisk partyjnych. Jak wykazał Hamamoto Shinsuke, o ile posady niższego szczebla były przyznawane raczej według
starszeństwa i uzdolnień, o tyle najwyższe stanowiska, takie jak wiceprezes
ugrupowania czy przewodniczący Rady Badań Politycznych, rozdzielano zgodnie
z kluczem frakcyjnym31. Zazwyczaj dbano przy tym o równomierny podział stanowisk. Jedynie w kilku przypadkach (główny nurt Kana w 1999 roku, Hatoyamy
w 2002 roku oraz Maehary w 2005 roku) widać dominację członków zwycięskich
frakcji na najwyższych urzędach partyjnych.
Po 2009 roku przynależność frakcyjna miała wpływ również na rozdział
stanowisk rządowych. Tabela 2 przedstawia liczbę posad ministra przypadających na każdą grupę po objęciu władzy przez trzech kolejnych premierów
z PD (skład rządu Kana poddano analizie po rekonstrukcji z września 2010
roku, gdyż wcześniej Kan Naoto przejął niemal bez zmian gabinet Hatoyamy).
Widać, że w 2009 roku zachowano względną równowagę w rozdziale stanowisk
ministra pomiędzy poszczególne grupy. Jedynie frakcja Nody nie otrzymała teki
ministerialnej, jednak można to wytłumaczyć stosunkowo małym rozmiarem
tej grupy oraz przyznaniem jej relatywnie dużej liczby stanowisk wiceministra32.
Nieco inny wzorzec można zauważyć, analizując skład gabinetu Kana. Niemal
wszystkie frakcje oprócz grupy Ozawy otrzymały w nim równo po dwie posady
ministra. Odmienne potraktowanie najliczniejszej frakcji wskazuje na celowe
odsunięcie od władzy czołowej grupy przeciwnego nurtu po zaciekłej rywaliza31

Sh. Hamamoto, op.cit., s. 47 – 56.
Frakcja Nody otrzymała aż 4 posady wiceministra, podczas gdy większość pozostałych grup
od 1 do 3 stanowisk tego szczebla. Zob. ibidem, s. 57.
32

44

ATHENAEUM

vol. 45/2015

Polskie Studia Politologiczne

cji pomiędzy Kanem Naoto a Ozawą Ichirō w wyborach na przewodniczącego
partii. Dla odmiany Noda Yoshihiko zadeklarował we wrześniu 2011 roku, że
jego gabinet będzie rządem „harmonii partyjnej”33 i zadbał o silną reprezentację
w rządzie przegranej frakcji Ozawy34. Z drugiej strony ani jednego stanowiska
ministra nie otrzymała frakcja Hatoyamy, zaś aż cztery teki dostała sojusznicza
dla Nody frakcja Maehary. Może to wskazywać na „retorsje” wobec głównego
konkurenta z wyborów na przewodniczącego PD (Kaieda Banri należał do
grupy Hatoyamy).
Nie da się zlekceważyć wpływu frakcyjność w PD na rozdział stanowisk
partyjnych i państwowych. Podobnie jak szefowie rządu z PL-D, premierzy
wywodzący się z nowej partii rządzącej stosowali dwie metody „podziału
łupów” po wyborach na stanowisko lidera ugrupowania – równomierny rozdział
posad ministerialnych pomiędzy wszystkie grupy w celu uśmierzenia sporów
wewnątrzpartyjnych, jak w przypadku gabinetu Hatoyamy, lub odsunięcie od
władzy politycznych konkurentów, najlepiej widoczne na przykładzie rządu
Kana.
Wnioski

Politycy PD często unikają tematyki frakcyjności, gdyż nie chcą być kojarzeni
z metodami sprawowania władzy charakterystycznymi dla dawnej partii
dominującej. W latach 2009 – 2012 pomiędzy frakcjami w PD i PL-D nadal
istniały pewne różnice – np. w pierwszych z nich powszechnym zjawiskiem
była niespotykana w PL-D przynależność do więcej niż jednej grupy. Nie da
się jednak zaprzeczyć, że historyczna alternacja władzy w 2009 roku zadziałała
niczym katalizator przemian w systemie frakcyjnym PD, w dużym stopniu
nadając mu charakter znany z PL-D. Chociaż początkowo poszczególne grupy
stanowiły zwykłą kontynuację partii składowych PD, z czasem ich koloryt
ideologiczny uległ znacznemu osłabieniu. Dzięki temu zamiast na dążeniu do
realizacji własnych wizji programowych frakcje mogły się w większym stopniu
skupić na reprezentacji interesów politycznych swoich członków. Liderzy frakcji
wykorzystywali podwładnych do zwiększenia własnych szans w rywalizacji
33

Yomiuri Shinbun Seijibu, op.cit., s. 13.
Ostatecznie jednak Ozawa Ichirō opuścił PD na czele niemal 50 posłów na przełomie czerwca
i lipca 2012 roku w proteście przeciw podwyżce VAT wprowadzonej przez rząd.
34

Karol Żakowski: Analiza porównawcza frakcji w Partii Liberalno-Demokratycznej
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o fotel przewodniczącego ugrupowania, zaś szeregowi parlamentarzyści liczyli na
wsparcie bossów w uzyskaniu stanowisk partyjnych i państwowych. Jawna walka
pomiędzy głównym a przeciwnym nurtem za kadencji Kana Naoto pokazała,
że pod względem podziałów wewnątrzpartyjnych PD niewiele różniła się od
dawnej partii dominującej.
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Amerykański system wyborczy cechuje się wysokim poziomem zdecentralizowania, co sprawia, iż nie można mówić o jednym (powszechnym) systemie
wyborczym, który obowiązuje w Stanach Zjednoczonych, ale o około 16 tysięcy
wyborach, które odbywają się co cztery lata1. Stany, pod których jurysdykcję
podlega organizacja wyborów na szczeblu stanowym i lokalnym, dążą do
zreformowania owego systemu celem stworzenia bardziej reprezentatywnych
wyborów. Znaczącą rolę w promowaniu i wdrażaniu owych reform odgrywają
organizacje pozarządowe, takie jak Center for Voting and Democracy – FairVote,
League of Women Voters czy Common Cause.
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie projektów reform amerykańskiego systemu wyborczego na szczeblu federalnym, stanowym i lokalnym
i ukazanie debaty, jaka toczy się na amerykańskiej scenie politycznej w kwestii
wprowadzenia wyborów o bardziej reprezentatywnym charakterze.
Wybory do Izby Reprezentantów i do Senatu

Wybory do Izby Reprezentantów i do Senatu odbywają się w wyborach
powszechnych, w jednomandatowych okręgach wyborczych, w systemie większości względnej (First Past The Post). Oznacza to, iż ten kandydat, który otrzyma
największą liczbę głosów w danym okręgu wyborczym (w przypadku wyborów na
senatora jest to stan), wygrywa wybory. Zgodnie z prawem Duvergera prowadzi
to do wykształcenia się systemu dwupartyjnego, co skutecznie pozbawia przed1

Część stanów organizuje wybory stanowe i lokalne w tym samym dniu co wybory federalne. Ma
to przede wszystkim na celu zwiększenie frekwencji wyborczej. Istnieje grupa stanów, które przeprowadzają wybory w tzw. off-year, czyli roku, w którym nie odbywają się żadne wybory. Są to Wirginia,
Kentucky, New Jersey, Missisipi oraz Luizjana, zaś wybory dotyczą zarówno legislatur stanowych, jak
i wyborów na gubernatorów. W dwóch ostatnich stanach kadencja legislatur jest czteroletnia, zaś
wybory na gubernatorów odbywają się rok przed wyborami prezydenckimi (pobodnie jest w Ken
tucky). W Wirginii i New Jersey wybory na gubernatorów odbywają się rok po wyborach prezydenckich. Dodatkowe wybory, niewynikające z kalendarza wyborczego, organizowane są w wyniku powstałych wakatów na stanowiskach. Wybory uzupełniające zarówno do Izby Reprezentantów, jak
i Senatu zarządza gubernator, zgodnie z art. I, sec. 2, kl. 4 oraz Poprawką XVII, sec. 2 z 1913 r. Szerzej
zob. w: NCSL’s StateVote 2010 Election Results, „State Legislature Magazine”, http://www.ncsl.org/tabid/21253/default.aspx, stan Wirginia, http://www.thegreenpapers.com/slg/VA.html, stan Kentucky,
http://www.thegreenpapers.com/slg/KY.html, stan Mississippi, http://www.thegreenpapers.com/slg/
MS.html, stan Luizjana, http://www.thegreenpapers.com/slg/LA.html, stan New Jersey, http://www.
thegreenpapers.com/slg/NJ.html, M. McLaughlin, Voter turnout at record low in off-year US election,
5.11.1999, http://www.wsws.org/articles/1999/nov1999/elec-n05.shtml, odczyt z dn. 29.11.2012.
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stawicieli partii trzecich szansy na udział w procesie elekcyjnym2. Konstrukcja
systemu również zniechęca wyborców do udzielania partiom trzecim poparcia
z obawy przed zmarnowaniem głosu na kandydata, który jest pozbawiony faktycznej szansy na wygranie mandatu. Co jeszcze istotniejsze, wyniki wyborów
w analizowanym systemie są zwykle bardziej „zdeformowane” niż w systemie
proporcjonalnym, co prowadzi do wystąpienia zjawiska zbytniej nadreprezentacji
oraz niedoreprezentowania znaczącej części wyborców3. Rozbieżność pomiędzy
procentem zdobytych przez partie głosów a odsetkiem otrzymanych przez nie
mandatów mierzona jest indeksem głosów zmarnowanych, który w wyborach do
Izby Reprezentantów wynosi średnio 34%4, oraz indeksem reprezentatywności
wynoszącym ok. 29%5.
System większości względnej nie jest już tak popularny na szczeblu lokalnym.
Tradycja systemu proporcjonalnego znana jest w Stanach Zjednoczonych od
końca XIX wieku, głównie za sprawą Ligi Proporcjonalnej Reprezentacji, jak
i Ruchu Progresywistów6. Pierwszym miastem i zarówno pionierskim stanem,
które przyjęło system proporcjonalny (system głosu przechodniego, Single
Transferable Vote, zwany również Ranked-Choice Voting7), było Ashtabula w sta2

M. Duverger, Political Parties: Their Organisation and Activity in the Modern States, London
1965, s. 217.
3
Teza ta poparta jest sformułowanym w 1909 r. prawem sześcianu (cube law) J.P. Smitha, które
głosi, że „proporcja mandatów uzyskanych przez dwie partie jest sześcianem proporcji zdobytych
przez nie głosów”. Z prawa tego wynika, iż indeks proporcjonalności w systemie większościowym
jest mniejszy niż w systemie proporcjonalnym i wynosi średnio 80 do 94 w drugim z systemów.
M. Duverger, op.cit., s. 332; D. Urwin, Electoral Systems, Bergen 1977, s. 9; R. Herbut, Systemy partyjne
w Europie Zachodniej, Systemy partyjne w Europie Zachodniej – ciągłość i zmiana. Studium porównawcze, Wrocław 1996, s. 128.
4
Jest to odsetek głosów oddanych na kandydata, który przegrał wybory. Liczba ta jest średnią
w wyborach do Izby Reprezentantów w latach 1992 – 2010. FairVote, U.S. Profile, Dubious Democracy
1982 – 2010, http://www.fairvote.org/u-s-profile-2010/#.T7X3PdXYZCc, odczyt z dn. 31.11.2012.
Szerzej zob. B. Szklarski, Wyborcy, partie i Kongres – słabości i zalety amerykańskiego systemu wyborczego, [w:] Jak wybierać naszych przedstawicieli do Sejmu? System wyborczy większościowy, czy proporcjonalny?, red. I. Rycerska, Kielce 2004.
5
Jest to odsetek wyborców uprawnionych do głosowania oddających głos na kandydata, który
wygrał wybory do Izby Reprezentantów. W 2010 r. najwyższy odsetek jest na Alasce (35.5%), zaś
najniższy w Oklahomie (20.5%) i w Utah (20.2%). FairVote, U.S. Profile, Dubious Democracy
1982 – 2010, op.cit.; Representation Index, http://www.fairvote.org/representation-index#.T7X4RtXYZCc, odczyt z dn. 31.11.2012.
6
Szerzej zob. w: D.J. Amy, The Forgotten History of the Single Transferable Vote in the United States,
„Representation” Winter 1996/7, 34, nr 1.
7
Szczegółowy mechanizm przeliczania głosów na mandaty zob. w: J. Haman, Demokracja, decyzje,
wybory, Warszawa 2003, s. 152 – 153.
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nie Ohio. W kolejnych latach następne miasta w stanie, w tym m.in Toledo,
Hamilton, Cincinnati i Cleveland, zmieniły system głosowania na bardziej
reprezentatywny i odpowiadający preferencjom wyborców. Największym osiągnięciem Ruchu było wdrożenie systemu w mieście Nowy Jork oraz w siedmiu
miastach w stanie Massachussetts. Łącznie około 20 miast organizowało wybory
w systemie proporcjonalnym. W następnych latach miasta zaczęły odchodzić
od systemu proporcjonalnego i zastępowały go systemem większościowym.
Przyczyną było m.in. niezadowolenie lokalnych bossów partyjnych z powodu
utraty wpływów (powstał system wielopartyjny), rosnący antagonizm wobec
mniejszości afroamerykańskiej (pojawili się czarnoskórzy reprezentanci) czy
strach przed komunizmem (w Nowym Jorku działała Partia Komunistyczna,
istniało więc niebezpieczeństwo wyboru komunistycznego reprezentanta)8.
Jedynym miastem, które zachowało system proporcjonalny od 1941 roku, było
Cambridge w Massachusetts.
Od lat osiemdziesiątych XX wieku dostrzegalny jest trend powrotu bądź rozprzestrzeniania się systemu proporcjonalnego w wyborach lokalnych. Przyczyna
leżała w rosnącej populacji mniejszości rasowych, które w systemie większościowym były niedoreprezentowane bądź pozbawione swojego przedstawicielstwa.
Promocją reformy systemu i edukacją społeczną zajęły się organizacje, takie
jak: National Black Caucus of State Legislators (projekty edukacji afroamerykańskich legislatorów), Common Cause (Deceptive Practices 2.09), the League
of Women Voters (projekt VOTE41110), the League of United Latin American
Citizens (LULAC), National Association for the Advancement of Colored People
(NAACP), the Mexican American Legal Defense and Educational Fund (MELDEF). Ich wsparcie merytoryczne przyczyniło się do implementacji systemu
kumulacyjnego w mieście Amarillo w Teksasie, będącego obecnie największym
miastem, stosującym ów system w wyborach lokalnych. W 2000 roku Southern
Center for Studies rozpoczął projekt edukacyjny skierowany do czarnoskórych
wybieralnych urzędników, jak również tradycyjnie afro-amerykańskich colle8

R.J. Kolesar, Communism, Race, and the Defeat of Proportional Representation in Cold War
America, Ohio 1996, s. 4 – 5.
9
Projekt informacyjny mający na celu ukrócenie praktyk podawania fałszywych informacji na
temat terminu i sposobu głosowania. Common Cause, Deceptive Practices 2.0: Legal And Policy Responses, http://www.commoncause.org/atf/cf/%7Bfb3c17e2-cdd1 – 4df6 – 92be-bd4429893665%7D/
DECEPTIVE_PRACTICES_REPORT.PDF, odczyt z dn. 31.11.2012.
10
League of Women Voters debut new Voters Guide on website, http://amarillo.com/lifestyle/our-town/2012 – 04 – 30/league-women-voters-debut-new-voters-guide-website, odczyt z dn. 31.11.2012.
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ge’ów i uniwersytetów, w którym uświadamiano mniejszości rasowe o zaletach
systemu proporcjonalnego.
Istnieją trzy modyfikacje głosowania proporcjonalnego: głosowanie kumulacyjne (cumulative vote), ograniczone (limited vote) oraz pojedynczy głos
przechodni (Single Transferable Vote zwany również Ranked-Choice Voting)11.
W systemie kumulacyjnym wyborca dysponuje tyloma głosami, ilu jest kandydatów. Swoje głosy może on bądź rozdzielić pomiędzy wybranych kandydatów,
bądź udzielić poparcia tylko jednemu z nich (głosowanie skumulowane). Mandat
uzyskuje ten kandydat, który uzyskał kwotę Droopa12.
W systemie głosowania ograniczonego wyborca może oddać głos na dowolną
liczbę kandydatów z okręgu, lecz musi ona być mniejsza od liczby równej ilości
mandatów do obsadzenia. W ten sposób wyborca może podzielić swoje preferencje pomiędzy kandydatów z różnych ugrupowań politycznych lub oddać
głos jedynie na najbardziej preferowanego kandydata. System ten może zawierać
również tzw. próg „wykluczenia” (threshold of exclusion), czyli minimalną liczbę
głosów wyborców, jaka przy odpowiedniej strategii gwarantuje zdobycie jednego
mandatu13.
Natomiast w systemie pojedynczego głosu przechodniego wyborca posiada
tylko jeden głos, który przeznacza na konkretnego kandydata, według własnej
preferencji. Ponadto może on dokonać, w liczbie odpowiadającej liczbie mandatów, kolejnych wyborów, szeregując listę z nazwiskami. Procedura przeliczania
głosów na mandaty jest wielostopniowa i rozpoczyna się od ustalenia kwoty
Droopa, będącej liczbą głosów, jaką należy zdobyć, by otrzymać mandat. Przeliczenie głosów na mandaty następuje od pierwszego miejsca, jakie dani kandydaci
otrzymali na uszeregowanej liście. Jeśli kandydat, który otrzymał mandat, miał
więcej głosów, niż wymagała tego kwota, jego „nadwyżkowe” głosy oddane
zostają na kolejnego kandydata z listy. W przypadku, gdy pozostają nieobsadzone
mandaty, przenosi się „nadwyżkowe” głosy na kandydatów z drugiego miejsca.
Jeśli do uzyskania mandatu brakuje głosów, to skreśla się tych kandydatów, którzy
znaleźli się na ostatnim miejscu na liście, a następnie sprawdza, czy uzyskali oni
11

B. Michalak, Większościowy czy proporcjonalny. Spór o kształt systemu wyborczego, „Współczesne Dialogi Polityczne” 2004, nr 3 – 4.
12
Kwota Droopa to suma wszystkich ważnie oddanych głosów na wszystkich kandydatów/listy
w okręgu podzielona przez liczbę mandatów, która jest do obsadzenia w danym okręgu (plus jeden).
Wynik jest zaokrąglany w dół. B. Michalak, A. Sokala, Leksykon prawa wyborczego i systemów wyborczych, Warszawa 2010, s. 48 – 49, 69.
13
J. Haman, op.cit., s. 164.
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kwotę q. Procedurę powtarza się aż do chwili rozdzielenia wszystkich mandatów.
Omawiany system wymaga od kandydatów, by szukali poparcia nie tylko wśród
zwolenników swojej partii, lecz również wśród wyborców głosujących na ich
rywali politycznych. Wyborca może bowiem wskazać na kolejnych miejsca
swojej listy preferencji kandydatów z innych partii politycznych, zwiększając
tym samym ich szanse na sukces wyborczy. System ten uznany jest za najwierniej
przekładający proporcjonalnie głosy na mandaty, łączy bowiem głosowanie
proporcjonalne z wyborami konkretnych kandydatów. Należy podkreślić, iż
wyborca dysponuje dużą autonomią działania w zakresie udzielenia poparcia
określonym kandydatom. Celem takiego zabiegu jest „elekcja zespołu najbardziej
preferowanych kandydatów przez możliwie największa część kandydatów”14.
Obecnie szacuje się, iż ponad 200 wyborów na szczeblu lokalnym odbywa się
w jednym z systemów głosowania proporcjonalnego15.
Przykładem zjawiska powrotu do uprzednio stosowanego systemu jest
stan Illinois, w którym w latach 1870 – 1980 przedstawiciele do stanowej Izby
Reprezentantów wybierani byli za pomocą głosowania kumulacyjnego. W ten
sposób mniejszość afroamerykańska miała zapewnione swoje przedstawicielstwo
w niższej izbie stanowej legislatury16. Dodatkowo rada miejska w mieście Peoria
w stanie Illinois obecnie także jest wybierana w omawianym systemie wyborczym. Teksas jest natomiast świetnym przykładem stanu, w którym wzrasta liczba
miast stosujących głosowanie kumulacyjne. Obecnie w 17 miastach wybory do
rady miasta i w 35 do rady szkolnej odbywają się w systemie kumulacyjnym.
System ten jest także stosowany w wyborach do rady miasta, powiatu i rady
szkolnej w niektórych miastach w Alabamie, Płd. Dakocie czy Teksasie, a także
w stanie Zach. Wirginia w wyborach do komisji rewizyjnej, zajmującej się kartą
miejską (Charter Review Commissions)17.

14

Ibidem, s. 152 – 153.
R. Richie, D.J. Amy, F. McBride, How Proportional Representation Can Empower Minorities and
the Poor, November/December 2000, https://www.mtholyoke.edu/acad/polit/damy/articles/empower.
htm, odczyt z dn. 29.11.2012.
16
Partycypacja polityczna Afroamerykanów była zapewniona przez cały wspomniany okres.
Dodatkowo w latach 1966 – 1980 średnia reprezentacja wspomnianej mniejszości wynosiła 14 osób
(na 118 reprezentantów). Brak jest danych dotyczących reprezentacji mniejszości rasowych po
zmianie systemu na większościowy. Black Representation Under Cumulative Voting in IL, http://archive.fairvote.org/?page=419, odczyt z dn. 29.11.2012.
17
FairVote, Communities in America Currently Using Proportional Voting, http://archive.fairvote.
org/?page=2101, odczyt z dn. 29.11.2012.
15
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W wyborach lokalnych do rad szkolnych i komisji hrabstwa w stanach
Alabama (22 miasta), Płn. Karolina (8 miast), Pensylwania (Filadelfia), Connecticut (Hartford), jak również w wyborach do rady miasta Dystryktu Kolumbia
elekcje odbywają się w systemie głosowania ograniczonego. Stany Alabama i Płn.
Karolina wdrożyły ten sam system w 1987 roku w celu rozwiązania ponad 30
spraw związanych z reprezentacją mniejszości rasowych. System ten jednak
nie ma szeroko propagowany przez organizacje zajmujące się reformą systemu
wyborczego.
Ostatni wspomniany system, pojedynczy głos przechodni, pomimo niezwykle
skomplikowanej metody przeliczania głosów na mandaty funkcjonuje od 1941
roku w Cambridge w Massachusetts, w mieście Nowy Jork, w wyborach do rad
szkolnych, czy w Utah w wyborach do stanowego Senatu. Obecnie w Massachusetts działa ruch Citizens for Voter Choice, który wspiera wdrożenie owego
systemu w większości miast w stanie18. Również na szczeblu federalnym dostrzec
można propagatorów reformy systemu wyborczego. Od 1995 roku reprezentantka z Georgii Cynthia McKinney zgłasza projekt ustawy Voters’ Choice Act,
zezwalający mieszkańcom stanów na głosowanie na przedstawicieli do Izby
Reprezentantów w systemie pojedynczego głosu przechodniego. W 1999 roku
kongresman z Płn. Karoliny Melvin Watt zgłosił dwupartyjny projekt ustawy
States’ Choice of Voting Systems Act. I choć znalazł on poparcie 16 reprezentantów,
projekt „utknął” w komisjach19. Potrzebę modyfikacji systemu dostrzegli również
prezydent Barack Obama, senator John McCain czy wielokrotny kandydat na
prezydenta Ralph Nader, którzy opowiadają się za bardziej reprezentatywnym
sposobem wyłaniania reprezentantów.
Jedna z wiodących organizacji promujących reformę systemu wyborczego
jest The Center for Voting and Democracy – FairVote20; propaguje zmianę systemu
elekcyjnego z większościowego na preferencyjny. Zdaniem jej przedstawicieli ów
system zmaksymalizuje efektywność głosowania, zapewniając zrównoważoną
do liczby oddanych głosów reprezentację w Izbie Reprezentantów, legislaturze
stanowej, jak i radzie miejskiej. Tym samym organizacja działa na rzecz imple18

Szerzej zob. Citizens for Voter Choice, http://www.voterchoicema.org/proposal/where_its_used#gov, odczyt z dn. 29.11.2012.
19
Bill Summary & Status 106th Congress (1999 – 2000), http://thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery/z?d106:h.r.01173, odczyt z dn. 29.11.2012.
20
Organizacja powstała w 1992 r. Koncentruje się na podstawowych reformach strukturalnych
amerykańskich wyborów, jak również prowadzi badania, analizy, treningi edukacyjne, a także organizuje konferencje.
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mentacji nowego systemu na wszystkich szczeblach wyborów (bez konieczności
zmiany Konstytucji).
Głosowanie preferencyjne (alternative vote), nazywane również głosowaniem
z bezpośrednią dogrywką (IRV, instant run-off voting), polega na tworzeniu
przez wyborcę listy preferencji kandydujących osób (może on wskazać jedną
osobę). Inaczej mówiąc, wyborca otrzymuje listę z nazwiskami kandydatów,
którą wypełnia, stawiając kolejne numery koło ich nazwisk. Liczba preferencji
zależna jest od liczby kandydatów w danym okręgu wyborczym. Wygrywa
kandydat, który uzyskał bezwzględną liczbę głosów (50% + 1 głos). W przypadku, gdy żadna z osób kandydujących nie uzyskała wymaganej liczby głosów,
następuje podział głosów kandydata, który uzyskał najmniej głosów w pierwszej
preferencji, zaś jego nazwisko zostaje skreślone z listy. „Zabrane” głosy są rozdzielane pomiędzy pozostałymi kandydatami, według kolejnych preferencji.
Sytuację powtarza się aż do otrzymania bezwzględnej większości głosów przez
jednego z kandydatów21. Istotny jest fakt, iż są to wybory jednoturowe. Praktyka
systemu wskazuje, iż w przypadku braku natychmiastowego wyniku wybory
wygrywa kandydat, który znajdował się na drugim lub trzecim miejscu na liście
preferencji.
Głosowanie preferencyjne jest niezwykle popularne wśród organizacji (m.in.
American Political Science Association, czy American Mensa), uniwersytetów
oraz college’ów (m.in. Harvard, Duke, Emory, John Hopkins, Princeton czy
Georgetown), które stosują ów system do wyboru rad studenckich bądź władz
uczelnianych. Od lat dziewięćdziesiątych władze lokalne w stanach Nowy Jork
(miasto Nowy Jork oraz Yonkers), Waszyngton (hrabstwo Pierce), Michigan
(Ann Arbor), Kolorado (Aspen), Vermont (Burlington) Płn. Karolina (Cary) są
wybierane w systemie preferencyjnym.
Inicjatywą aktywistów z FairVote system ten został wdrożony i z powodzeniem działa w wyborach lokalnych (na burmistrza, członków rady miejskiej)
w sześciu stanach: Kalifornii (w miastach San Francisco, Oakland, San Leandro,
Berkeley), w Minnesocie (Minneapolis, St. Paul), w Maryland (Takoma Park),
w Kolorado (Telluride), w Maine (Portland), w Płn. Karolinie (Hendersonville)22.
Jest on także stosowany w wyborach na przedstawicieli stanowych i federal21

D. Urwin, op.cit., s. 15.
System ten stosowany jest obecnie w Memphis w Tennessee, zaś pierwsze wybory w nowym
systemie odbedą sie w 2013 r. FairVote, Where Instant Runoff Is Used, http://www.fairvote.org/where-instant-runoff-is-used#.T7c74NXYZCc, odczyt z dn. 29.11.2012.
22
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nych, jako forma głosowania zamorskiego w Płd. Karolinie, Illinois (Springfield), Luizjanie i w Arkansas.
Praktyka systemu pokazała, iż nastąpiło zwiększenie liczby kandydatów na
listach wyborczych, a poprzez to wzrosła konkurencyjności wyborów. Ponadto
kampanie wyborcze przybrały mniej negatywny charakter, głównie ze względu
na dużą liczbę kandydatów, jak również dzięki budowaniu koalicji pomiędzy
kandydatami jeszcze w czasie kampanii wyborczych. Poza tym zaobserwowano
zwiększenie frekwencji mniejszości rasowych i etnicznych, jak również rangowanie (wybieranie) kandydatów pochodzących z mniejszości etnicznych i rasowych. W końcu koszty organizacji wyborów zostały zredukowane, zwłaszcza
w miastach, gdzie obowiązywał system wyborów dwutorowych.
Jak dotąd jest to najsprawniej działający ruch reformatorski, którego ambicją
jest przekształcenie wyborów na system preferencyjny na wszystkich szczeblach,
z Izbą Reprezentantów włącznie.
Wybory prezydenckie

Wybory na prezydenta mają charakter dwustopniowy23. Oznacza to, że w przewidzianym dniu wyborów (pierwszy wtorek po pierwszym poniedziałku listopada)
wyborcy, w głosowaniu powszechnym, głosują na elektorów reprezentujących
danego kandydata na prezydenta. Głosowanie, prócz stanów Maine i Nebraski24,
oparte jest na systemie większościowym, co sprawia, iż kandydaci nie zawsze
otrzymują proporcjonalne do liczby otrzymanych głosów poparcie elektorskie

23
Szerzej zob. R.R. Ludwikowski, A. Ludwikowska, Wybory prezydenckie w USA na tle porównawczym, Warszawa 2009.
24
W stanach tych dwóch elektorów jest wybieranych w głosowaniu większościowym, zaś pozostali
(dwóch w Maine i trzech w Nebrace) w tzw. systemie proporcjonalnym/dystryktowym (Congressional
District Method), który polega na podziale stanu na okręgi odpowiadające liczbie pozostałych elektorów i przydzieleniu elektorów, w zależności od poparcia otrzymanego w okręgach. Pozostałe dwa
głosy elektorskie otrzymuje kandydat, który otrzymał większość głosów w skali całego stanu. Choć
system ten uznawany jest za bardziej reprezentatywny, to od czasu zmiany metody przeliczania głosów
(od 1969 r. w Maine i 1992 r. w Nebrasce) zdarzył się jeden przypadek proporcjonalnego rozłożenia
głosów (Nebraska 2008 r.). Secretary of State, Electoral Votes, http://www.sos.ne.gov/elec/2008/
ElectNight/electoral.htm; Maine.gov, Maine Electors Convene and Cast Ballots for President, http://
www.maine.gov/sos/news/electorsvote.html; 2008 Presidential Election Electoral Vote Data, http://
uselectionatlas.org/RESULTS/, odczyt z dn. 29.11.2012.
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(casus wyborów prezydenckich w 2000 roku)25. Następny etap – głosowanie
elektorów (tzw. Kolegium Elektorskie26) – odbywa się w pierwszą środę po pierwszym poniedziałku grudnia i jest formalnością, bowiem elektorów, w zależności
od stanu, wybierają konwencje partyjne bądź zarejestrowani wyborcy.
Kolegium Elektorskie jest powszechnie krytykowanym ciałem, głównie ze
względu na potencjalne zagrożenia wynikające z jego funkcjonowania. Pierwszym problemem, na jaki należy zwrócić uwagę, jest możliwość zmiany decyzji
przez elekta w kwestii wyboru kandydata na prezydenta (tzw. Faithless Electors).
Choć od 1952 roku (sprawa Ray v. Blair, 343 U.S. 21427) elektorzy są zobowiązani
do głosowania na kandydata, na którego się zdeklarowali, zdarzają się umyślne
bądź pomyłkowe przypadki zagłosowania na kandydata przeciwnego. Zdarzenia
takie miały miejsce w latach: 1968, 1972, 1976, 1984, 1988, 2000 i 2004.
Obecnie 29 stanów i Dystrykt Kolumbia28 posiadają regulacje prawne
odnoszące się do ukarania elektora za niewywiązanie się z nałożonego na niego
obowiązku zagłosowania zgodnie z deklaracją29. Oznacza to tym samym, że nadal
w 21 stanach nie ma obowiązku i prawnych uregulowań kontroli elektorów przez
prawo stanowe.
Kolejną kwestią jest możliwość wybrania prezydenta jedynie przez 12 stanów,
co oznacza, że uwaga kandydatów jest skupiona na prowadzeniu kampanii głównie
w tych stanach, jak również w stanach, które nie mają ugruntowanego elektoratu
(swing states lub purple states)30. Zatem do wygrania wyścigu o fotel prezydencki
25

W głosowaniu powszechnym Bush otrzymał 50 460 110 głosów wyborców, podczas gdy A. Gore
51 003 926, zaś w Kolegium Elektorskim rozkład głosów kształtował się następująco: 271 do 266.
2000 Presidential General Election Results, http://uselectionatlas.org/RESULTS/index.html, odczyt
z dn. 29.11.2012. Szerzej zob. R.R. Ludwikowski, Aspekty prawne ostatnich wyborów prezydenckich
w Stanach Zjednoczonych, „Państwo i Prawo” 2001, z. 4, s. 33.
26
Ciało to składa się z 538 elektorów (liczba ta pochodzi z dodania liczby reprezentantów i senatorów w danym stanie, trzech dodatkowych elektorów jest z Dystryktu Kolumbia), wybieranych
w drodze wyborów przez wyborców (partie wskazują kandydatów). Szerzej na temat sposobu
funkcjonowania Kolegium Elektorskiego zob. w: Konstytucja, sek. 1, art. II, Poprawka XII (1804),
Poprawka XIV (1868), Poprawka XXIII (1961). Szerzej na temat idei powstania Kolegium Elektorskiego, zob. L. Wilmerding, The Electoral College, Rutgers 1958.
27
Ray v. Blair, 343 U.S. 214 (1952).
28
Szerzej zob. S. Domaradzki, Prawa wyborcze mieszkańców Dystryktu Kolumbia – węzeł gordyjski
amerykańskiej demokracji, [w:] Wybory w USA – z zagadnień teorii i praktyki, red. B. Bednarczyk,
Kraków 2008.
29
Legal Requirements or Pledges, http://www.archives.gov/federal-register/electoral-college/laws.
html, odczyt z dn. 29.11.2012.
30
Nazwa „niezdecydowane”, „chwiejne” bądź „purpurowe” stany odnosi się do tych stanów,
w których elektorat jest wymieszany i istnieje możliwość wygrania wyborów przez demokratę lub
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w 2000 roku wystarczyło zdobycie 21 835 615 głosów (na 105 417 475 wszystkich
oddanych), zaś w 2008 roku 39 908 351 głosów (na 131 338 626 wszystkich
oddanych)31. W dodatku, jak wyliczyli R. Richie i P. Fidalgo, w ostatnich dwóch
miesiącach kampanii w 2008 roku żaden z głównych kandydatów nie prowadził
kampanii w 32 stanach, zamieszkałych przez 61,8% ludności32. Taka konstrukcja
systemu może wpływać negatywnie na frekwencję wyborczą, bowiem wyborcy
z danych stanów mogą mieć świadomość, iż ich głos nie ma dużego znaczenia
w wyścigu wyborczym33. Ponadto system ten umożliwia wybranie prezydenta
popieranego przez mniejszość, jak to miało miejsce w 2000 roku34.
W końcu konstrukcja systemu sprawia, że Kolegium faktycznie nie odzwierciedla woli narodu. Przykładem są kandydaci niezależni bądź z partii trzecich
(G. Wallace35, J. Anderson36, R. Perot37), którzy otrzymali poparcie wyborców

republikanina. Termin ten może odnosić się również do wyników wyborów – stany „chwiejne”
przechylają szalę zwycięstwa na któregoś z kandydatów. Do stanów „purpurowych” zalicza się stany:
Iowa, Ohio, Indianę, Missouri, Florydę, Georgię, Płn. Karolinę, Wirginię, Montanę i Kolorado (łącznie
114 głosów elektorskich). Strategia nakierowana na kampanię w tych stanach stała się powszechna
od 1968 r. Szerzej zob. C.J. Nelson, Grant Park, The Democratization of Presidential Elections,
1968 – 2008, Washington DC 2011, s. 59 – 72.
31
Zatem pozostałe 28 624 495 głosów oddanych na Busha i 29 591 077 oddanych na Obamę nie
miało znaczenia dla wygranej Busha i Obamy. Obliczenia własne, na podstawie 2000 Presidential
General Election Data – National, 2008 Presidential General Election Results, http://uselectionatlas.
org/RESULTS/ (29.11.2012).
32
R. Richie, P. Fidalgo, The Swing States of America Has the Electoral College Pushed President
Obama Away from a 50-State Strategy?, 25.06.2009, http://archive.fairvote.org/?page=27&pressmode=showspecific&showarticle=254, odczyt z dn. 29.11.2012.
33
Tezę tę potwierdzają badania m.in. S.C. McKee, The Electoral College, Mobilization, and Turnout
in the 2000 Presidential Election, „American Politics Research” 2005, September, vol. 33, nr 5,
s. 700 – 725; D.M. Cann, B. Cole, Does the Electoral College Depress Voter Turnout? Strategic Campaigning, Closeness, and Voter Mobilization in U.S. Presidential Elections, „Electoral Studies” June 2011,
vol. 30, s. 344 – 352.
34
G.W. Bush uzyskał 47,87% głosów powszechnych, zaś A. Gore 48,38%. 2000 Presidential General
Election Result, op.cit.; Legal Requirements or Pledges, op.cit.
35
Startujący w wyborach prezydenckich w 1968 r. otrzymał 13,5% głosów w głosowaniu powszechnym i 46 głosów w głosowania elektorskim (w Luizjanie, Arkansas, Mississippi, Georgii
i Alabamie).
36
W 1980 r. Anderson ubiegał się o fotel prezydenta. Zdobył 6,6% głosów w głosowaniu powszechnym i ani jednego głosu w Kolegium Elektorskim.
37
„Rekordzista” w tej kwestii R. Perot w 1992 r. nie otrzymał żadnego głosu elektorskiego, choć
jego poparcie wyborcze osiągnęło niemal 19%.
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w głosowaniu powszechnym, lecz nie zdobywają żadnego głosu elektorskiego.
W dodatku waga głosów pomiędzy stanami dużymi i małymi nie jest równa38.
Dostrzegając wady istniejącego systemu wyborczego i brak należytej reprezentatywności wyborców, w Stanach Zjednoczonych rozpoczęto debatę nad
zmianą systemu wyboru prezydenta na bardziej reprezentatywny. Bodźcem
do zmian były wybory w 1968 roku i wspomniane wydarzenia. Do najbardziej
popularnych propozycji reform zalicza się przekształcenie systemu elekcji prezydenta w: (1) ułamkowy system proporcjonalny (fractional proportional allocation
of votes); (2) system dystryktowy; (3) wybory bezpośrednie, większościowe,
z zachowaniem Kolegium Elektorskiego.
Pierwsza metoda, jako propozycja Poprawki do Konstytucji, zaproponowana
została po wyborach w 1968 roku39. Polega na podzieleniu głosów elektorskich
proporcjonalnie do poparcia udzielonego kandydatom w danym stanie40.
System ten niewątpliwie podniósłby konkurencyjność wyborów, co zachęciłby
kandydatów, zwłaszcza z partii trzecich bądź niezależnych, do ubiegania się
o urząd, jak również podniósłby frekwencję wyborczą41. Co więcej, zwiększyłby
reprezentatywność wyborów w poszczególnych stanach. Jednakże matematyczne
wyliczenia pokazały, iż system ten osłabiłby zasadę równości głosów u 95%
wyborców, zaś waga głosu wyborcy z Alaski byłaby pięć razy większa niż waga
głosu mieszkańca stanu Nowy Jork42.

38

Nadreprezentowane są małe, mniej liczne stany. Szerzej zob. w: FairVote, State Population vs.
Electoral Vote, http://archive.fairvote.org/index.php?page=985, odczyt z dn. 29.11.2012; S.J. Wayne,
Is This Any Way to Run a Democratic Election?: Debating American Electoral Politics, Boston 2003.
39
L.D. Longley, A.G. Braun, The Politics of Electoral College Reform, part 2, New Haven 1972.
Longley opisuje działalność Constitutional Amendment Subcommittee of the Senate Judiciary
Committee w latach 1969 – 1971.
40
Inaczej mówiąc, kandydat, który otrzymał 45% głosów wyborców i zajął drugie miejsce w okręgu, otrzymuje 45% głosów elektorskich, zamiast 0, jak to ma miejsce w systemie większościowym.
Symulację wyborów z 2000 r. w tym systemie przeprowadził zespół pracujący nad raportem Every
Vote Equal. Wynikało z niej, iż wybory wygrałby A. Gore. Szerzej zob. J.R. Koza, B. Fadem, M. Grueskin, M.S. Mandell, R. Richie, J.F. Zimmerman, A State-Based Plan for Electing the President by
National Popular Vote, Los Altos 2008, s. 106 – 109.
41
Wybory konkurencyjne (marginalne, reprezentatywne) to takie, w których różnica w wynikach
dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów, nie przekracza 10%. Obecnie w 37
stanach wybory nie mają charakteru konkurencyjnego. Legal Requirements or Pledges, op.cit.
42
L.D. Longley, J.D. Dana Jr, The Bias in Electoral College in 1990s, „Polity” Autumn 1992, vol. 25,
nr 1, s. 123 – 145; J. Banzhaf III, A Mathematical Analysis of the Electoral College, „Villanova Law
Review” Winter 1968, vol. 13, s. 303 – 348.
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Druga propozycja – wyborów opartych na systemie dystryktowym – była
autorstwa senatora K. Mundta z Płd. Karoliny. Głównym jej zamierzeniem była
zmiana alokacji głosów poprzez ich rozłożenie pomiędzy dystrykty, zaś kandydat,
który uzyskał większość głosów, miał otrzymać dwa pozostałe głosy elektorów43.
Ponadto poprawka nakładała na elektorów obowiązek złożenia „przysięgi wierności” wobec wybranego kandydata. Kolejna propozycja dotyczyła samej formy
głosowania – nawet po zmianie preferencji elektora jego głos miał być liczony
zgodnie ze złożoną deklaracją. Projekt również został odrzucony z powodu złamania zasady równości głosów we wszystkich stanach. Waga głosów w stanach
o małej liczbie ludności, takich jak: Alaska, Wyoming czy Newada, była dwa i pół
razy większa niż ludności w stanie Kalifornia, czy Nowy Jork44. Prócz tego oparcie
wyborów prezydenckich na dystryktach kongresowych sprawiłoby, iż z większą
atencją analizowano by proces redystrykcji, który już obecnie uważany jest za
niezwykle upolityczniony45.
Trzecim projektem Poprawki do Konstytucji z 1969 roku był plan wyborów
bezpośrednich, opartych na równości głosów wszystkich obywateli46. Projekt
został zablokowany w Senacie procedurą obstrukcji (filibuster), zaś głównym
argumentem przeciwników było, że wyboru prezydenta będą dokonywać duże
stany, co jak dowodzi J. Banzhaf III, nie było prawdą47. Najnowszy projekt, tym
razem w formie ustawy National Popular Vote (HB 585), omija żmudną procedurę zgłaszania Poprawek do Konstytucji. Jak dowodzą przedstawiciele projektu
43

Propozycja nie doczekała się akceptacji w Kongresie, lecz wspomniane już stany Maine i Newada z powodzeniem realizują jej modyfikację – system dystryktów kongresowych.
44
Dodatkowo system ten zaniżał wagę głosów ludności w 34 stanach, czyli u 93% uprawnionej
do głosowania populacji. Zob. symulację wyborów w systemie dystryktowym: J. Banzhaf III, op.cit.,
s. 331.
45
Szerzej zob. S. Issacharoff, P.S. Karlan, Where to Draw the Line? Judicial Review of Political
Gerrymanders, „University of Pennsylvania Law Review” 2004, November, vol. 153, nr 1, Symposium:
The Law of Democracy, s. 541 – 578.
46
Plan był autorstwa B. Bayh (D–Indiana), przedstawiony jako Rezolucja wspólna nr 1 w czasie
91. sesji Kongresu w 1969. Congressional Record, 18.09.1969, s. 25,990 – 25,991.
47
J. Banzhaf III, op.cit., s. 332. Kolejny projekt poprawki poddano pod obrady w 1979 r. Tak
R. Dole przekonywał do głosowania za projektem: „Kandydaci będą wkrótce zdawać sobie sprawę,
że głosy z małych stanów mają tę samą wagę, co głosy ze stanów dużych. To jest dla mnie jedna
z głównych zalet wyborów bezpośrednich. Każdy głos posiada równe znaczenie. Bezpośrednie wybory
dadzą kandydatom motywację do prowadzenia kampanii w stanach, które są postrzegane jako stany
jednopartyjne. Skumulowanie ich głosów będzie istotne, a w niektórych przypadkach może nawet
decydujące”. Congressional Record, 14.01.1979, s. 309. Podobne projekty poprawek były zgłaszane
jeszcze w 1992 r. i w 2005 r., lecz żadna dotychczas nie spotkała się z pełną akceptacją członków
Kongresu. Szerzej zob. J.R. Koza, B. Fadem, et al., op. cit., s. 115 – 131.
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National Popular Vote, do zmiany systemu transferowania głosów wyborców na
głosy elektorów nie jest potrzebna zmiana Konstytucji48.
Zgłoszona ustawa National Popular Vote nie likwiduje Kolegium Elektorskiego, lecz pozwala na bardziej reprezentatywne przełożenie głosów na
elektorów na podstawie umowy międzystanowej (Interstate Compact). Polega
na zastąpieniu obecnie stosowanej zasady dotyczącej rozłożenia elektorów
w poszczególnych stanach zasadą gwarantującą wybór prezydenta, mającego
największą liczbę głosów we wszystkich pięćdziesięciu stanach i Dystrykcie
Kolumbia49. Propozycja została przyjęta przez dziewięć legislatur stanowych,
w dwóch kolejnych ustawach została przegłosowana, w kolejnych dziesięciu
została przegłosowana w jednej izbie, w pozostałych 30 stanach jest na etapie
prac w komisjach50.
Wspomniane pokrótce propozycje są jedynie zarysem debaty na temat
zmiany obowiązującego systemu wyboru prezydenta. Propozycja wyborów
powszechnych wydaje się realną szansą nie tylko na usprawnienie procedury
elekcji prezydenta, ale również na uczynienie wyborów faktycznym odzwierciedleniem głosów elektoratu. Co istotne, nastawienie społeczeństwa do

48

Konstytucja Stanów Zjednoczonych, art. II, sec. 1: „Każdy stan wyznacza w trybie określonym
przez swoje ciało ustawodawcze odpowiednią liczbę elektorów”. Pośród propagatorów reformy systemu wyborów prezydenckich są m.in. FairVote, Common Cause, League of Women Voters, Brennan
Center, American Civil Liberties Union, National Association for the Advancement of Colored People.
49
Głosy będą zliczone, a następnie elektorzy „wybiorą” kandydata, który uzyskał największą liczbę
głosów, lecz nie w poszczególnych stanach, lecz na poziomie narodowym. W ten sposób zniwelowane
będzie niebezpieczeństwo bardzo bliskich wyborów, jak również oszustw wyborczych i konieczności
ponownego przeliczania głosów. Ponadto głosy wszystkich wyborców będą faktycznie równe, co
zlikwiduje problem nadreprezentacji małych stanów (np. Alaski czy Dalawere, w których głos wyborcy 2,5 razy „silniejszy” niż głos wyborcy z Kalifornii). Dodatkowo też kandydaci będą prowadzili
kampanie wyborcze we wszystkich stanach, a nie tylko w tzw. „chwiejących się” (swing states), czyli
takich, w których rozstrzygają się wyniki wyborów. D. Walbert, Does my vote count? Understanding
the Electoral College, http://www.learnnc.org/lp/media/lessons/davidwalbert7232004 – 02/electoralcollege.html#5b; J. Gay, Presidential Tracker: The Orphaned States of America, 16.05.2012, http://www.
fairvote.org/presidential-tracker-the-orphaned-states-of-america#.T7ajFtXYZCc; National Popular
Vote, What is „The Agreement Among the States to Elect the President by National Popular Vote” and
How Would It Work?, http://www.nationalpopularvote.com/pages/faqitem.php?f=11, odczyt
z dn. 29.11.2012.
50
Jednakże, aby weszła ona w życie, potrzeba zgody stanów o łącznej liczbie 270 głosów elektorskich (obecnie jest 132 głosy). National Popular Vote, Myths about the Constitution, http://nationalpopularvote.com/pages/answers/m1.php#m1_1; HB 585, http://www.nationalpopularvote.com/resources/bills/NE-LB583-Bill-2011-Haar.pdf, odczyt z dn. 29.11.2012.
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zreformowania systemu jest przychylne – około 70% społeczeństwa popiera
wprowadzenie bardziej reprezentatywnego sposobu wyłaniania prezydenta51.
Na zakończenie należy wspomnieć o propozycjach odnoszących się do
zmiany sposobu przeprowadzania prawyborów (primaries) bądź caucuses.
Prawybory są organizowanym przez władze stanowe sposobem wyłaniania
delegatów bądź kandydatów, którzy ubiegają się o nominację Konwencji
Narodowej. Ich celem jest zbadanie popularności kandydatów przed wyborami
ogólnonarodowymi. Prawybory mogą mieć charakter otwarty (uczestnik może
udzielić poparcia dowolnemu kandydatowi, bez względu na przynależność
partyjną) bądź zamknięty (wyborca musi wcześniej zdeklarować się, którą partię
popiera)52. Natomiast caucuses organizowane są przez partie i mają charakter
zebrań partyjnych. Selekcja kandydatów bądź delegatów odbywa się na kilku
poziomach, z których najniższym jest poziom lokalny, a najwyższy poziom konwencji stanowej53. Zatem początkowo wyborcy, a następnie delegaci mają dłuższy
czas na przyjęcie określonego stanowiska i poparcie konkretnego kandydata.
Wreszcie należy wspomnieć o wyborach blankietowych, które ze względu na
otwarty charakter głosowania zostały unieważnione przez Sąd Najwyższy w 2000
roku54. Zgodnie z wykładnią sędziów prawybory otwarte również powinny zostać
51

W tym 78% demokratów, 60% republikanów i 73% niezależnych. National Popular Vote, Polls
Show more than 70% Support for a Nationwide Vote for President, http://nationalpopularvote.com/
pages/polls.php#PA_2008DEC; Survey of Political Independents, The Washington Post-Kaiser Family
Foundation-Harvard University Survey Project, 3.05 – 3.06.2007, http://www.washingtonpost.com/
wp-srv/politics/interactives/independents/post-kaiser-harvard-topline.pdf, odczyt z dn. 29.11.2012.
52
Szerzej kwestię prawyborów, z ich podziałem zob. w: L.M. Bartels, Presidential Primaries and
the Dynamics of Public Choice, Princeton University Press, Princeton 1988; B. Norrander, The imperfect primary: oddities, biases, and strengths of U.S. Presidential Nomination Politics, New York 2009.
53
Charakter caucuses jest zróżnicowany w zależności od stanów. Wyborcy głosują na delegatów
na poziomie hrabstwa w sposób tajny, za pomocą podniesionej ręki bądź na podstawie zajmowanego
miejsca na sali (tworzenie tzw. grup preferencyjnych). Następnie wyłonieni delegaci wybierają delegatów na poziomie dystryktu. Proces ten powtarzany jest do momentu wyselekcjonowania delegatów
na konwencję stanową, która to dokonuje ostatecznej selekcji kandydatów na Konwencję Narodową.
Szerzej zob. w: R.R. Ludwikowski, A. Ludwikowska, Wybory prezydenckie w USA na tle porównawczym, op.cit., s. 57 – 61.
54
Ich ideą było połączenie systemu prawyborów zamkniętych z otwartymi. Wyborca musiał być
zarejestrowany, lecz mógł dokonać selekcji kandydatów z list wszystkich partii. Propozycja ta (Proposition 198, Kalifornia) została zaskarżona przez dominujące partie, bowiem obawiały się one, iż wyborcy
mogą celowo głosować na najsłabszego kandydata partii przeciwnej w celu osłabienia szans najsilniejszego. Podobne stanowisko przyjął Sąd Najwyższy w sprawie California Democratic Party vs. Jones,
„wystarczą jedne wybory, w których kandydat na prezydenta wybierany przez osoby nienależące do
danej partii, aby tę partię zniszczyć”. California Democratic Party vs. Jones, 530 U.S 567 (2000).
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zakwestionowane i unieważnione. Tak się jednak nie stało, czego przykładem jest
orzeczenie w sprawie Washington State Grange vs. Washington State Republican
Party z 2008 roku55.
Choć proces ten wydaje się fundamentalny w przebiegu wyborów prezydenckich, dostrzegalne są negatywne zjawiska, które mogą zniekształcić
faktyczne poparcie społeczne udzielane danym kandydatom. Po pierwsze, małe
zaangażowanie wyborców może wpływać zarówno na jakość kandydatów, jak
również reprezentatywność kandydatów56. Po drugie, stany zmieniają terminy
organizacji prawyborów celem „wybicia się” w okresie nominacji i zwrócenia
uwagi kandydatów na kwestie naglące w danym stanie57. W końcu kandydaci
skupiają swoje kampanie wyborcze na „chwiejnych” stanach, bowiem to w nich
rozstrzygają się wyniki wyborów. Pomijają tym samym te stany, w których mają
stabilny elektorat, bądź te, w których nie mają szans na wygraną58.
Stowarzyszenie „Napraw Prawybory” (Fix The Primaries), składające się
z dwupartyjnych reformatów, opracowało plany reformy systemu selekcji kandydatów na kandydatów na prezydenta.
Pierwszym projektem jest Plan Amerykański, polegający na pogrupowaniu stanów według kryteriów wielkości na dziesięć grup, od najmniejszych
do największych59. Terminy prawyborów zostałyby podzielone na dziesięć
55
Washington State Grange vs. Washington State Republican Party, No. 06 – 713, (2008), http://
www.law.cornell.edu/supct/html/06 – 713.ZS.html, odczyt z dn. 29.11.2012.
56
Przykładowo, w 2012 r. w prezydenckich prawyborach najniższą frekwencję wyborczą odnotowano w stanie Wirginia (4.6%), zaś najwyższą w Wisconsin (28%). W Superwtorek prawybory
odbyły się w 10 stanach, zaś średnia frekwencja wynosiła 11,5%. Zatem reprezentatywność kandydatów jest niezwykle niska. 2012 Primary Schedule, http://www.2012presidentialelectionnews.com/2012-republican-primary-schedule/, odczyt z dn. 29.11.2012.
57
Szerzej kwestie tę opisali R.R. Ludwikowski, A. Ludwikowska, Wybory prezydenckie w USA…,
op.cit., s. 73 – 78.
58
Przykładowo, w 2008 r. w końcówce kampanii (wrzesień–koniec października) kandydaci na
prezydenta odwiedzili cztery „huśtające się” stany ponad 89 razy, nie prowadząc tym samym kampanii
w pozostałych stanach. L. Kirshner, Presidential Candidate Tracker – Oct. 29th Update, http://www.
fairvote.org/presidential-candidate-tracker-oct-29th-update#.T7yoQNVSRCc\, odczyt z dn.
29.11.2012.
59
Stany będą poszeregowane według następującego klucza: w pierwszym tygodniu prawyborów
stany o łącznej sumie ośmiu okręgów będą organizować głosowanie. Oznacza to np. prawybory
w New Hampshire (2 okręgów) i caucuses w Iowa (5 okręgów), jednakże w praktyce mogą to być
dowolne stany, których łączna liczba okręgów nie przekracza ośmiu. W kolejnych odstępach dwutygodniowych dodawane są następne okręgi (w liczbie ośmiu bądź wielokrotności liczby osiem),
w następującej kolejności: 16, 24, 56, 32, 64, 40, 72, 48, 80. Tym samym największe stany są rozbite na
różne okresy, by nie powodować skupienia uwagi tylko na ostatnich terminach prawyborów. R. Go-
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dwutygodniowych okresów, w czasie których określona grupa stanów może
przeprowadzić wybory. W ten sposób żaden stan nie mógłby „wyłamać się”
i zorganizować głosowania w innym terminie. Koszty przeprowadzenia kampanii w poszczególnych stanach byłyby zatem zróżnicowane, co dawałoby szanse
kandydatom niezależnym i mniej zamożnym. Plan zakłada przeprowadzenie
konkurencyjnych prawyborów i wyłonienie kandydata popieranego przez
większość obywateli w stanach (w ostatniej fazie prawyborów).
Drugi plan, Narodowy, polega na możliwości zagłosowania przez wyborcę
na danego kandydata w ciągu pięciomiesięcznego okresu (od 1 stycznia do 30
czerwca roku wyborczego). Stany byłyby zobowiązane do miesięcznego publikowania wyników prawyborów, co dałoby wyborcy możliwość namysłu i podjęcia
właściwej decyzji (a nie jak jest obecnie według „barometru” po prawyborach
w New Hampshire i caucuses w Iowa). Projekt ten stawia wszystkie stany na
równej szali, dając tym samym wyborcom szansę na szersze uczestnictwo
w kampanii wyborczej.
Kolejny plan, Delaware, polega na pogrupowaniu stanów według wielkości
i przeprowadzeniu prawyborów w czterech blokach (małe, średnie większe,
największe stany). Plan został skrytykowany przez duże stany i odrzucony na
Narodowej Konwencji Republikanów w 2000 roku.
Międzyregionalny projekt, autorstwa republikańskiego reprezentanta
S. Levina oraz demokratycznego senatora B. Nelsona, zakłada podział stanów
na sześć grup, które zostałyby uszeregowane w sześć podgrup (od A do F),
wybranych w drodze losowania (w jednej podgrupie może być jeden, dwa lub
trzy mniejsze stany). Wyznaczono sześć terminów prawyborów (od marca do
czerwca), w czasie których stan z danej podgrupy bądź grupka mniejszych
byłyby zobowiązane do przeprowadzenia głosowania. Tym samym każde prawybory dają szeroki pogląd na zakres poparcia, jakim cieszą się dani kandydaci
w różnych częściach kraju. Rotacyjny charakter podgrup sprawia, iż w kolejnych
wyborach znalazłyby się one na innym miejscu w grupie i dzięki temu prawybory
byłyby organizowane w innym, wyznaczonym terminie60. Projekt został jednak
skrytykowany, głównie ze względu na koszty, jakie będą ponosić poszczególni
kandydaci, zmuszeni do krążenia po całym kraju w celu zdobycia poparcia
elektoratu.
odspeed, Reforming the Presidential Primary System, 8.12.2007, http://goodspeedupdate.com/
date/2007/12, odczyt z dn. 29.11.2012.
60
Ibidem.
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Narodowe Stowarzyszenie Sekretarzy Stanów (National Association of
Secretaries of State) zarekomendowało w 2000 roku regionalny plan rotacyjny,
polegający na podziale kraju na cztery regiony – północny wschód, środkowy
zachód, zachód i południe – mające zbliżoną liczbę elektorów w Kolegium
Elektorskim. Prawybory byłyby organizowane w czterech terminach, oddzielnie
dla każdego regionu, z zastrzeżeniem, iż Iowa i New Hampshire utrzymałyby
swoją uprzywilejowaną pozycje „otwierających” stanów. Terminy prawyborów
dla każdego z regionów byłyby rotacyjne, dając tym samym możliwość bycia
pierwszym, ale i ostatnim61. Plan ten dawałby niemalże równą wagę wszystkim
regionom w prawyborach, zmuszając tym samym kandydatów na zwracanie
uwagi na potrzeby także mniejszych stanów. Ponadto eliminowałby „wybieganie”
stanów przed szereg (tzw. frontloading) z organizacją prawyborów. Dawałby on
również szansę wszystkim kandydatom na równą walkę wyborczą do końca
prawyborów oraz zmniejszałby koszty kampanii, bowiem kandydat skupiałby
uwagę na danym regionie (i jego problemach) i tylko po nim się poruszał.
Wadą systemu jest oddzielne organizowanie głosowania w stanach Iowa i New
Hampshire, bowiem kandydaci nadal prowadziliby intensywną kampanię właśnie tam, zdając sobie sprawę z roli owych stanów, jako wyznaczników wyników
prawyborów. Dodatkowo rotacyjny charakter pozwoliłby przewidzieć kolejność
prawyborów w poszczególnych regionach, co mogłoby spowodować, iż kandydaci prowadziliby nieoficjalną kampanię w poszczególnych stanach znacznie
wcześniej. Projekt jednak znalazł uznanie Komisji Baker-Carter, zajmującej
się reformą systemu wyborczego, a także został zgłoszony w formie projektu
ustawy Regional Primaries Act of 2007 przez trzech senatorów: A. Klobuchar,
J. Liebermana (Demokraci) oraz L. Alexandera (Republikanin)62.
Wśród zgłoszonych projektów zmiany sposobu organizacji prawyborów
znalazł się również plan prof. L. Sabato. Regionalny Plan Loteryjny, bo o nim
mowa, grupuje stany na cztery regiony geograficzne, przydzielając po jednym
miesiącu na region do zaplanowania prawyborów (od kwietnia do lipca).
Harmonogram organizacji głosowania byłby ustalany losowo w pierwszy dzień
roku wyborczego. Dodatkowa loteria byłaby zorganizowana dla stanów mających
61

The National Association of the Secretary of States, Presidential Primaries in 2012 and Beyond,
Report of the NASS Subcommittee on Presidential Primaries, luty 2008.
62
Projekt zatwierdziły również Rada Stanowych Rządów (The Council of State Governments) oraz
Narodowe Stowarzyszenie Wicegubernatorów (The National Lieutenant Governors’ Association).
Pomimo dużego poparcia społecznego (prasa, politycy, władze stanowe) nie udało się przeprowadzić
ustawy w Kongresie.
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czterech elektorów lub mniej celem wyznaczenia ich do organizowania pierwszych prawyborów. W ten sposób uniknęłoby się uprawianego w Iowa i New
Hampshire politykierstwa63.
W końcu projekt organizacji prawyborów w jednym dniu (the One Day
National Primary) we wszystkich stanach równocześnie. Został jednak poddany
krytyce, bowiem dawałby przewagę kandydatom najsilniejszym w danym okresie
kampanii, eliminując tym samym mniej znanych i bardziej umiarkowanych.
Dodatkowo istniałoby niebezpieczeństwo, iż kandydaci skupiliby się na prowadzeniu kampanii jedynie w mediach, nie mając tym samym szans na zapoznanie
się z potrzebami danych stanów bądź regionów.
Zaprezentowane projekty pokazują, że istnieje potencjał zarówno wśród
organizacji, niezależnych reformatorów, jak i pojedynczych polityków do przeprowadzenia reform systemu wyborczego na bardziej reprezentatywny i odpowiadający proporcjonalnemu rozkładowi elektoratu. Jednakże narodowej zgody,
zwłaszcza wśród partii politycznych, które zdominowały scenę polityczną, nadal
nie ma, co powoduje, że z każdymi wyborami rosną dysproporcje w reprezentacji
pomiędzy wyborcami a przedstawicielami.
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L.J. Sabato, A Missing Constitutional Link? Politics and Its Place in Our Governing Document,
18.10.2007, http://www.centerforpolitics.org/crystalball/articles/ljs2007101801/, odczyt z dn.
29.11.2012.
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Sposób analizowania procesów instytucjonalizacji w nauce o stosunkach międzynarodowych odbywa się za pomocą wielu narzędzi teoretycznych. Pluralizm ten
można uporządkować, odwołując się do tzw. trzeciej debaty paradygmatycznej.
Jej uczestników dzieli się na przedstawicieli racjonalizmu (m.in. neorealizm
i neoliberalizm) i reflektywizmu (m.in. teorie feministyczne, postmodernistyczne, konstruktywizm interpretatywny). Teorie te reprezentują najbardziej
skrajne stanowiska we współczesnej debacie na temat natury stosunków międzynarodowych, jak również na temat naukowości tejże dyscypliny. Różnica
między nimi wynika z odmiennego stosunku do metod poznania rzeczywistości
międzynarodowej oraz wizji jej ontologii. Wspomnieć należy jednak, że wyjaśnianie i rozumienie zjawisk w ramach nauki o stosunkach międzynarodowych
wymaga szerokiego podejścia teoretycznego, polegającego na dialogu między
teoriami racjonalistycznymi i reflektywistycznymi. Między nimi, jako stanowisko
pośrednie, sytuuje się konstruktywizm. Poniższa analiza będzie się odwoływać do
debaty racjonalizmu i konstruktywizmu. To właśnie te dwa paradygmaty tworzą
współcześnie rdzeń tzw. czwartej debaty paradygmatycznej.
Do racjonalizmu zalicza się te podejścia, które opierają się na dedukcyjno-nomologicznym modelu wyjaśniania. Właściwy temu podejściu teoretycznemu
jest realizm poznawczy, podkreślanie autonomii badacza względem rzeczywistości oraz odwoływanie się do materialistycznej ontologii (podstawowym czynnikiem życia społecznego są siły materialne: siły wytwórcze, zasoby naturalne
i zdolności militarne).
Konstruktywiści z kolei głoszą antynaturalizm w odniesieniu do możliwości
poznania naukowego oraz metody hermeneutyczne w badaniach. Dążą do
zrozumienia rzeczywistości, co do której zakładają, że nie istnieje obiektywnie,
ale „staje się”, jest konstruowana przez jej aktorów. Prawdę – zawsze subiektywną – o niej można jedynie odkrywać za pomocą analizy języka. Wskazując
na ideacyjną ontologię, przyjmują, że nadrzędnym czynnikiem tworzącym
rzeczywistość społeczną są: struktura świadomości, idee, wartości, normy oraz
kultura. W kwestii epistemologii konstruktywizm dzieli się na stanowiska bliższe
racjonalizmowi (konstruktywizm tradycyjny) i reflektywizmowi (konstruktywizm interpretatywny).
Konstruktywistyczne podejście cechuje się skupieniem uwagi badawczej
bardziej na wymiarze ontologicznym i epistemologicznym rzeczywistości międzynarodowej niż na samym badanym fenomenie. Wynika to z twierdzenia, iż
rzeczywistość międzynarodowa jest zmienna, konstruowana społecznie. W celu
zrozumienia tak płynnej materii należy uprawiać refleksję nad możliwościami
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i ograniczeniami jej naukowego poznania. Takie podejście do poznania rzeczywistości w nauce o stosunkach międzynarodowych, mimo że rozwijane coraz
powszechniej, jest często krytykowane za rozłączne traktowanie przedmiotu
poznania oraz wymiaru teoretycznego jego badania1.
Wobec tak zarysowanej perspektywy pojawia się pytanie o sposób wyjaśniania procesu instytucjonalizacji przez teorie należące do przeciwstawnych
stanowisk w ramach teorii rzeczywistości międzynarodowej (racjonalizm vs
konstruktywizm). Nauka o stosunkach międzynarodowych poszukuje dzisiaj
odpowiedzi na następujące pytania odnoszące się do instytucjonalizacji: w jaki
sposób państwa wytworzyły współczesne instytucje międzynarodowe?; co podtrzymuje ten proces?; w jakim kierunku owa instytucjonalizacja będzie podążać?;
jak budować i reformować współczesne instytucje, aby były bardziej efektywne?;
czy instytucje międzynarodowe mają wpływ na zachowanie państw oraz jak ten
ewentualny wpływ badać?
Proces instytucjonalizacji znany jest nauce o stosunkach międzynarodowych
od momentu wykształcenia się nowożytnej społeczności międzynarodowej, za
której początek przyjmowany jest rok 1648 (podpisanie pokoju westfalskiego).
Proces ten przebiegał już wcześniej (np. w czasach antycznych w postaci instytucji arbitrów w sporach między greckimi polis), ale ze względu na cezurę roku
1648 przyjmuje się tę datę jako punkt wyjścia do dyskusji nad instytucjonalizacją
nowożytnych relacji międzynarodowych.
W nauce o stosunkach międzynarodowych istnieje pluralizm definicji
pojęcia „instytucjonalizacja”. Obowiązuje także jej potoczne rozumienie jako
wszelkiej formy współpracy państw: dwustronnej, wielostronnej, w różnych
dziedzinach. Może ona przybierać postać: organizacji międzynarodowych, prawa
międzynarodowego, norm międzynarodowych (formalnych i nieformalnych) czy
reżimów międzynarodowych2. Jedna z propozycji definicyjnych brzmi: „Istotą
procesu instytucjonalizacji jest dążenie do ograniczenia żywiołowości i swobody
działania uczestników stosunków międzynarodowych w anarchicznym środowisku międzynarodowym oraz redukowanie przypadkowości ich zachowań”3.
1

T. Łoś-Nowak, Stosunki międzynarodowe. Teorie – systemy – uczestnicy, Wrocław 2006, s. 25 – 26.
J. Kukułka, Instytucjonalizacja w stosunkach międzynarodowych, [w:] Zmienność i instytucjonalizacja stosunków międzynarodowych, red. J. Kukułka, Warszawa 1988, s. 306.
3
T. Łoś-Nowak, Organizacje międzynarodowe – ewolucja w kierunku samodzielności w polityce
i stosunkach międzynarodowych, [w:] Organizacje w stosunkach międzynarodowych. Istota – mechanizmy działania – zasięg, red. T. Łoś-Nowak, Wrocław 2004, s. 16. Por. eadem, Stosunki międzynarodowe. Teorie – systemy – uczestnicy, op.cit., s. 307.
2
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Definicja ta dostarcza także informacji o otoczeniu, w jakim zachodzi zjawisko
instytucjonalizacji. Chodzi o środowisko anarchiczne, nieuporządkowane, w którym nierównowaga siły między jego aktorami jest stanem naturalnym. Jest to
zarazem wskazanie na paradygmat teoretyczny, z perspektywy którego patrzy
się na proces instytucjonalizacji rzeczywistości międzynarodowej. Chodzi tutaj
o perspektywę realizmu politycznego.
Można również definiować proces instytucjonalizacji jako: „Jedną z głównych
cech rozwoju stosunków międzynarodowych, rozumianą jako postępujący proces
ilościowego i jakościowego rozrostu instytucji międzynarodowych”4. Perspektywa
ta odnosi się do ilościowego aspektu tego procesu, jak również do jego wymiaru
przedmiotowego – obejmowanie nowych obszarów relacji międzynarodowych.
Pełna definicja procesu instytucjonalizacji w nauce o stosunkach międzynarodowych powinna dążyć do połączenia wspomnianych wyżej aspektów. Instytucjonalizacja bowiem to nie tylko proces ilościowego i jakościowego przyrostu
różnych form współpracy międzynarodowej. Jest to także zjawisko prowadzące
do wytworzenia się określonego środowiska współpracy międzynarodowej, które
sprzyjać będzie realizacji interesów państw w nim uczestniczących. W wyniku
tego procesu wytwarzane są nowe normy i wartości współpracy międzynarodowej. Z czasem zostają one ponownie zinstytucjonalizowane w postaci reżimów,
konwencji, traktatów lub organizacji międzynarodowych. Takiej definicji zjawiska instytucjonalizacji dostarcza konstruktywizm.
Instytucjonalizacja na poziomie systemu międzynarodowego jest przedmiotem refleksji badaczy z kręgu nauk o polityce, m.in. nauki o stosunkach
międzynarodowych oraz studiów europejskich. Periodykiem, na łamach którego
publikowane są prace z zakresu tego zagadnienia, jest m.in. czasopismo naukowe
„International Organization”5.
Pierwsze badania zjawiska instytucjonalizacji w nauce o stosunkach międzynarodowych zaczęły rozwijać się po zakończeniu II wojny światowej. Skupiały
się one na powstających wówczas organizacji międzynarodowych. Dominowało

4

J. Kukułka, op.cit., s. 306.
„International Organization” (IO) jest czasopismem z zakresu stosunków międzynarodowych.
Powstało w latach 40. XX wieku. Obszary tematyczne podejmowane na jego łamach to: polityka
zagraniczna, stosunki międzynarodowe, międzynarodowa ekonomia polityczna, polityki bezpieczeństwa, integracja regionalna, sojusze i wojny, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów, a także międzynarodowe przepływy kapitałowe. Czasopismo publikuje eseje, wyniki badań, syntezy prac w nauce
o stosunkach międzynarodowych.
5
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przekonanie, wywodzone z założeń realizmu politycznego, iż efektywność
tych instytucji ograniczana jest przez warunki stwarzane im w danym czasie
przez środowisko międzynarodowe6. Instytucje analizowano w kontekście
założeń behawioralizmu. Traktowano je jako zbiór sformalizowanych procedur.
Podkreślano autonomię instytucji względem środowiska międzynarodowego.
Dominował redukcjonizm (instytucje jako zagregowane zachowania jednostek),
instrumentalizm oraz utylitaryzm (instytucje jako narzędzie alokacji zasobów
społecznych)7.
Instytucjonalizacja jest procesem zachodzącym w systemie międzynarodowych, który to system stanowi także formę zinstytucjonalizowanej relacji między
jego członkami. O kształt tej instytucjonalizacji pytali badacze tacy jak Karl
Deutsch8 czy Ernst Haas9. Pierwsze teorie powstawały w kontekście powoływania
do życia ugrupowań integracyjnych w Europie Zachodniej po II wojnie światowej. Badacze amerykańscy traktowali przypadek europejski jako „laboratorium”
sprawdzania teorii stosunków międzynarodowych w zakresie instytucjonalizacji.
Skupiano się wówczas na organizacjach międzynarodowych i wpływie, jaki mają
na państwa członkowskie.
W latach siedemdziesiątych XX wieku większą uwagę badawczą koncentrowano na zagadnieniu reżimów międzynarodowych. Taki trend był pochodną
pojawienia się tego typu instytucji międzynarodowych w ówczesnych stosunkach
między państwami10. Od lat osiemdziesiątych XX wieku badania instytucji międzynarodowych koncentrują się na: organizacjach międzynarodowych, zarówno
rządowych, jak również pozarządowych, na korporacjach transnarodowych oraz
na normach formalnych i nieformalnych. Badania te wychodzą coraz powszechniej z założenia, że instytucje jako takie „mają znaczenie” oraz wpływ na sposób
zachowania państw, tak w wymiarze zewnętrznym, jak również wewnętrznym11.
Wyzwaniem badawczym pozostaje identyfikowanie mechanizmów tego wpływu,

6

L. Martin, B. Simmons, Theories and Empirical Studies of International Institutions, „International
Organization” 1998, t. 52, nr 4, s. 731.
7
J. March, J. Olsen, The New Institutionalism. Organizational Factors in Political Life, „The American Political Science Review” 1984, nr 3, s. 734 – 749.
8
K. Deutsch, Political Community At The International Level, Nowy York 1954; Political Community and the North Atlantic Area: International Organization in the Light of Historical Experience,
Princeton 1957.
9
E. Haas, The Uniting of Europe: Political, Social and Economic Factors 1950 – 1957, Stanford 1968.
10
S. Krasner, International Regimes, Stanford 1983.
11
J. March, J. Olsen, op.cit.
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a także precyzowanie zakresu oddziaływania instytucji międzynarodowych na
uczestników stosunków międzynarodowych.
Poniżej zaprezentowany zostanie sposób udzielania odpowiedzi na pytania
odnoszące się do instytucjonalizacji z perspektywy teorii należących do głównych paradygmatów w nauce o stosunkach międzynarodowych.
Racjonalizm na przykładzie twierdzeń realizmu
i liberalizmu politycznego

Realizm polityczny wskazuje, że czynnikiem sprawczym w stosunkach międzynarodowych są wyłącznie państwa (niezależnie od formy organizacji politycznej).
Jest on ontologicznie naturalistyczny, tzn. zakłada, że państwa są podstawowymi
uczestnikami stosunków międzynarodowych, a relacje między nimi można
badać w sposób obiektywny, zakładając możliwość odkrycia mechanizmów przyczynowo-skutkowych w ich zachowaniu. Realizm głosi materialistyczną wizję
rzeczywistości. Oznacza to uznanie, że czynniki materialne – głównie kategoria
siły i interesu – są motywami, dla których państwa kooperują w stosunkach
międzynarodowych12.
Realistyczna perspektywa w stosunkach międzynarodowych związana
jest z pracami takich badaczy, jak: Edward Hallett Carr13, Hans Morgenthau14,
George Kennan, Kenneth Waltz15, Henry Kissinger, Martin Wight16 czy Hedley
Bull17. Postrzeganie stosunków międzynarodowych przez pryzmat paradygmatu realistycznego nie oznacza wykluczenia możliwości uczestnictwa państw
w procesach instytucjonalizacji na poziomie międzynarodowym. W obliczu tej
kwestii stanęli realiści wraz ze zwiększającą się dynamiką instytucjonalną relacji
międzynarodowych. W swoich twierdzeniach zaczęli dopuszczać możliwość
kooperacji państw na arenie międzynarodowej, wskazując jednocześnie na jej
ograniczenia. Są to relatywizacja zysku oraz obawa przed „oszustwem” ze strony

12

H. Morgenthau, Sześć zasad realizmu politycznego, „Res Publika Nowa” 2004, nr 3, s. 43.
E.H. Carr, The Twenty Years’ Crisis 1919 – 1939. An Introduction to the Study of International
Relations, Londyn 1974.
14
H. Morgenthau, Politics Among Nations: the Struggle for Power and Peace, Boston 2005.
15
K. Waltz, Man, the State and War. A theoretical Analysis. New York 1959.
16
M. Wight, International Theory, Leicester 1991.
17
H. Bull, The Anarchical Society. A Study of Order in World Politics, Basingstoke 2002.
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innych państw. Przystępując do współpracy, państwa muszą rozważyć, czy i jakie
przyniesie im ona korzyści. Ewentualna współpraca musi bowiem przyczyniać
się do maksymalizacji zysku danego państwa. Druga obawa realistów dotyczy
ewentualnego „oszukiwania” w trakcie współpracy międzynarodowej. Państwa
obawiają się, że inni uczestnicy osiągną z niej większe zyski wskutek nieuczciwej
gry politycznej. Realiści postrzegają instytucje międzynarodowe jako narzędzie
umacniania potęgi, interesów oraz maksymalizacji zysku państw je tworzących.
Twórcami instytucji międzynarodowych, według realistów, są najpotężniejsze
państwa, po to, aby móc utrzymać swoją pozycję międzynarodową, a nawet ją
powiększać. Z tego względu instytucje międzynarodowe stanowią odzwierciedlenie aktualnego układu sił w stosunkach międzynarodowych18. Przykładem
takiej instytucji, według realistów, może być NATO. Sojusz został powołany do
życia celem uniknięcia konfliktu globalnego po zakończonej II wojnie światowej.
NATO było wówczas manifestacją układu sił w świecie bipolarnym, zwłaszcza
w Europie, i stanowiło narzędzie podtrzymania amerykańskiej potęgi militarnej.
Po zakończeniu zimnej wojny, podkreślają realiści, NATO stoi w obliczu albo
reformy, albo zaprzestania działania ze względu na nowy, globalny układ sił, do
którego nie przystaje19.
Stosunek realizmu do instytucji międzynarodowych może być przedstawiony
na przykładzie organizacji międzynarodowych. Te, według realistów, nie mogą
zmienić anarchicznego charakteru stosunków między państwami. Są narzędziem w rękach silnych państw do realizacji ich polityki siły i interesu. Istnienie
organizacji międzynarodowych zależy od woli państwa-hegemona, będącego
w posiadaniu określonych zasobów, np. siły militarnej czy gospodarczej. Efektywność oraz dynamika organizacji międzynarodowych związana jest z powstaniem/
upadkiem państw-hegemonów20.
Badacze z nurtu realizmu politycznego zwracają uwagę na „fałszywą nadzieję”,
jaką wnoszą do współczesnych stosunków międzynarodowych instytucje. Ich
istnienie wiąże się bowiem z liberalną wiarą w koniec ery wojen i konfliktów.
Jest to – w przekonaniu realistów – iluzja, gdyż nadal to państwa pozostają jedynymi aktorami, którzy mogą kreować rzeczywistość międzynarodową, a rozwój

18

Ibidem, s. 13.
Ibidem.
20
J. Mearsheimer, The False Promise of International Institutions, „International Security” 1995,
nr 3 (19), s. 5 – 49.
19
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relacji międzynarodowych wcale nie świadczy o zaniku znaczenia konfliktów
militarnych między nimi21.
Realizm polityczny może być wykorzystywany do badania warunków,
w jakich dochodzi do współpracy międzynarodowej, oraz przyczyn powoływania
instytucji międzynarodowych. Ze względu na pluralizm stanowisk w ramach
teorii realistycznej może istnieć szereg jej wariantów w zakresie wyjaśniania
instytucjonalizacji międzynarodowej22. Różnice te wynikać będą głównie z przyjętych założeń badawczych na temat interesów oraz celów państwa w relacjach
międzynarodowych. Analiza taka może być podatna na aprioryczne założenia
przyjmowane przez badaczy w trakcie wyjaśniania motywów działalności państw.
Można zatem zauważyć, że czysta racjonalność poznawcza – nawet w odniesieniu
do realizmu politycznego – napotyka na liczne wyzwania.
Kolejnym paradygmatem, który należy do nurtu racjonalnego w nauce o stosunkach międzynarodowych, jest liberalizm polityczny. Współcześnie perspektywa ta reprezentowana jest przez: Andrew Moravcsika23, Roberta Keohane’a24
czy Josepha Nye’a. Podobnie jak w przypadku realizmu politycznego, także tutaj
nie istnieje jedna wersja teorii liberalnej25. Cechuje je ontologiczny naturalizm
oraz uznanie jednostek i grup za podstawowych uczestników relacji międzynarodowych. To oczekiwania ze strony społeczeństwa wpływają na sposób oraz
zakres obecności państwa w relacjach międzynarodowych (indywidualizm
– wskazywanie na rolę czynników wewnętrznych w kształtowaniu interesów
państwa). Uznaje się bowiem, że motywem dla którego państwa podejmują
współpracę międzynarodową, jest dążenie do lepszego zabezpieczenia interesów
społecznych. Wpływ na decyzje rządów w systemie międzynarodowym mają
zatem interesy wewnętrzne26. Liberałowie twierdzą jednak, że idee liczą się o tyle
w relacjach międzynarodowych, o ile mogą wywierać jakiś istotny wpływ na
zachowanie państw – poza czynnikami materialnymi.

21

Ibidem, s. 46.
J. Czaputowicz, Teorie stosunków międzynarodowych, Krytyka i systematyzacja, Warszawa 2008,
s. 59 – 60.
23
A. Moravcsik, O roli preferencji: liberalna teoria polityki międzynarodowej, „Res Publica Nowa”
2004, nr 3, s. 53 – 69; Taking Preferences Seriously. A Liberal Theory of International Politics, „International Organization” 1997, t. 1, nr 1.
24
R. Keohane, After Hegemony. Cooperation and Discord in the World Political Economy, Princeton
1994.
25
J. Czaputowicz, Teorie stosunków międzynarodowych, op.cit., s. 106.
26
A. Moravcsik, O roli preferencji: liberalna teoria polityki międzynarodowej, op.cit., s. 56.
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Wizja rzeczywistości międzynarodowej według liberałów nie jest tak jednoznaczna jak w przypadku przedstawicieli realizmu. Liberałowie uwzględniają
bowiem w swoich rozważaniach również poziom obywateli tychże państw.
Twierdzą, że stosunki międzynarodowe nie są różne od stosunków między jednostkami27. Liberałowie wychodzą z założenia, że skoro relacje między ludźmi
zasadniczo są pokojowe, uporządkowane i racjonalne, to takie same cechy mają
relacje między państwami. W tym punkcie widać różnicę w stosunku do wizji
realistycznej, która głosi, że naturalnym stanem relacji między państwami jest
konflikt i wojna. Liberałowie tymczasem wskazują, że możliwa jest harmonia
interesów narodów i społeczeństw. Podkreślają kategorię wspólnych interesów:
rozwój więzi ekonomicznych, współpracy gospodarczej, utrzymanie pokoju
między narodami. Wola ich realizacji tworzy odpowiednie warunki do rozwoju
wszystkich społeczeństw i powiększa ich dobrobyt. Wszelkie zakłócenia tych
interesów są sprzeczne ze zdroworozsądkowym dążeniem do podniesienia
poziomu życia społeczeństw28.
Tworzenie instytucji międzynarodowych postrzegane jest jako efekt
wysokiego stopnia integracji stosunków międzynarodowych. W odniesieniu
np. do organizacji międzynarodowych przedstawiciele teorii liberalnej głoszą,
że powstają one jako efekt racjonalnych decyzji państw w celu poskromienia
anarchii, redukowania niepewności w stosunkach międzynarodowych. Istnienie
katalogu wspólnych wartości między państwami jest warunkiem koniecznym
do powołania organizacji międzynarodowych. Państwa, poprzez członkostwo
w organizacjach międzynarodowych, mogą działać wspólnie na rzecz walki
z danym zagrożeniem. Istnienie i wielość organizacji międzynarodowych jest
przejawem więzi spajających społeczność międzynarodową.
Warto zwrócić uwagę na fakt, że zarówno realizm, jak i liberalizm polityczny
ewoluowały od chwili ich pierwszego sformułowania po czasy współczesne.
Obecnie występują w postaci neorealizmu oraz neoliberalizmu. Ich założenia
zmieniały się wraz ze zmianą rzeczywistości, do której się odnoszą. Rdzeń ich
twierdzeń pozostał jednak niezmieniony i zaprezentowany został powyżej.

27

S. Sałajczyk, Liberalna wizja rzeczywistości międzynarodowej, [w:] Stosunki międzynarodowe.
Geneza, struktura, dynamika, red. E. Haliżak, R. Kuźniar, Warszawa 2001, s. 44.
28
Ibidem, s. 45.
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Konstruktywizm

Genezy konstruktywizmu w nauce o stosunkach międzynarodowych należy
szukać w kontekście trzeciej debaty paradygmatycznej. Dotyczyła ona zarówno
kwestii ontologicznych, jak również epistemologicznych i metodologicznych.
Stanowiska skrajne w tej debacie miał pogodzić konstruktywizm29. W nauce
o stosunkach międzynarodowych pojawił się w latach osiemdziesiątych XX
wieku jako odpowiedź na zmiany zachodzące w rzeczywistości międzynarodowej
oraz jako efekt przemian w filozofii nauki. Do nauki o stosunkach międzynarodowych termin „konstruktywizm” wprowadził Nicolas Onuf, amerykański
badacz, w książce z 1989 roku pt. World of Our Making: Rules and Rule in Social
Theory and International Relations30. Przedstawicielami tego nurtu są także m.in.
Alexander Wendt (Społeczna teoria stosunków międzynarodowych), John Ruggie
(Constructing the World Polity) czy Martha Finnemore (National Interests in
International Society).
Zmiany wprowadzone do nauki o stosunkach międzynarodowych przez
konstruktywizm określa się mianem „zwrotu konstruktywistycznego”. Jego istotą
jest zaakceptowanie w badaniach rzeczywistości międzynarodowej ideacyjnej
ontologii i otwarcie się epistemologii na postpozytywizm. Wyróżnia się kilka
jego typów. Konstruktywizm tradycyjny (ang. conventional constructivism), który
dominuje głównie w Stanach Zjednoczonych, koncentruje się na znaczeniu
norm oraz tożsamości w kształtowaniu polityki międzynarodowej. Badacze tego
nurtu przyjmują pozytywistyczną orientację epistemologiczną, głosząc potrzebę
budowania mostów między różnymi podejściami teoretycznymi. W badaniach
preferują metody jakościowe i case-studies. Zakładają, że prawda o świecie jest
możliwa do odkrycia w wyniku obiektywnej procedury badawczej. Źródłem
inspiracji teoretycznej jest dla nich socjologia, instytucjonalizm oraz teoria orga-

29
Ch. Reus-Smit, Konstruktywizm, [w:] Teorie stosunków międzynarodowych, red. S. Burchill,
Warszawa 2006, s. 278.
30
Nicholas Onuf jest emerytowanym profesorem stosunków międzynarodowych Uniwersytetu
Floryda. Autor takich prac, jak: A Constructivist Manifesto, [w:] International Constituting Political
Economy, red. K. Burch, R.A. Denmark Londyn 1997, s. 7 – 18; Constructivism: A User’s Manual, [w:]
International Relations in a Constructed World, red. V. Kubálková, Londyn 1998, s. 3 – 12; Worlds of
Our Own Making: The Strange Career of Constructivism, [w:] Visions of International Relations, red.
D. Puchala, Columbia 2002, s. 119 – 141; Parsing Personal Identity, [w:] Language Agency and Politics
in a Constructed World, red. F. Debrix, Nowy York 2002, s. 26 – 50.
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nizacji. Metateoretycznym kwestiom nie poświęcają zbyt wiele uwagi31. Wśród
przedstawicieli tego nurtu znajdują się m.in. Jeffrey Checkel czy Joseph Jupille.
Konstruktywizm interpretacyjny (ang. interpretative constructivism) cieszy się
największą popularnością w Europie. Zajmuje się kwestią języka w kształtowaniu
rzeczywistości społecznej. Głównymi kategoriami analitycznymi są tutaj potęga
i dyskurs. Epistemologicznie badacze odwołują się do postpozytywizmu. W badaniach koncentrują się na tle danego wydarzenia oraz na konstrukcjach językowych
(dyskursie), które towarzyszyły jego zajściu. Wykorzystują badania językowe (np.
analiza dyskursu), skupiając się na procesie rekonstrukcji tożsamości, interesów,
norm i wartości państw oraz systemów międzynarodowych. Inspiracją teoretyczną
są dla nich badania językowe prowadzone na gruncie teorii społecznej przez takich
badaczy, jak: Jürgen Habermas, Pierre Bourdieu czy Jacques Derrida32. Badacze tego
nurtu przeczą istnieniu obiektywnej prawdy o rzeczywistości, gdyż ta uwikłana jest
w subiektywne rozumienie i interpretacje. Jedynym narzędziem dotarcia do niej
jest język. Poznanie ma tutaj charakter rozumienia rzeczywistości.
Konstruktywiści twierdzą, że nie istnieje obiektywna rzeczywistość społeczna.
Świat społeczny i polityczny nie są obiektami materialnymi, istniejącymi poza
ludzką świadomością. System międzynarodowy nie jest czymś zewnętrznym
wobec jednostki. Istnieje jako intersubiektywna świadomość między ludźmi,
jest wytworem człowieka i ma charakter ideacyjny. System międzynarodowy
stanowi zestaw idei, zbiór myśli, norm wypracowanych w określonym miejscu.
Intersubiektywny charakter stosunków międzynarodowych pozwala na ich
badanie za pomocą metod naukowych, zarówno w sensie pozytywistycznym,
jak również postpozytywistycznym33. Konstruktywiści w badaniach sięgają po
kategorie analityczne z obszaru socjologii, psychologii czy filozofii34.
31
Jest to metoda badawcza polegająca na tym, że badacz towarzyszy badanemu zjawisku celem
odkrycia ukrytych jego znaczeń. Za pomocą tej metody próbuje się zidentyfikować zachodzący
proces, tzn. mechanizmy i powiązania między niezależnymi zmiennymi oraz efekt zmiennych zależnych. Process tracing zmusza badacza do rozważenia alternatywnych ścieżek, przez które dojść może
do skutku dane zjawisko. Metoda ta oferuje także możliwość nakreślenia więcej niż jednej potencjalnej
ścieżki ewolucji danego zjawiska.
32
J. Checkel, Constructivist approaches to European integration, „Arena Working Paper Series”
2006, nr 6, s. 7, http://www.arena.uio.no/publications/working-papers2006/papers/wp06_06.xml,
odczyt z dn. 20.09.2009.
33
R. Jackson, G. Sørensen, Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych, Kraków 2012,
s. 269 – 270.
34
Dotychczas inspiracją dla badaczy stosunków międzynarodowych były: prawo, nauki przyrodnicze czy ekonomia.
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Konstruktywiści twierdzą, że stosunki międzynarodowe składają się głównie
z idei oraz norm; czynniki materialne odgrywają w nich rolę drugorzędną (ontologiczny idealizm); elementami ideacyjnymi są: intersubiektywne przekonania
(idee, koncepcje), np. świadomość bycia narodem, uważanie swojego państwa
za niepodległe, poczucie tożsamości grupowej, które to przekonania tworzą
i wyrażają interesy oraz tożsamości danej wspólnoty narodowej; anarchia jest
tym, czym uczynią ją państwa. Aktorami rzeczywistości międzynarodowej są
zarówno państwa, jak również systemy państw, instytucje międzynarodowe,
grupy społeczne.
Konstruktywizm w sposób szczególny zajmuje się analizą struktury systemu
międzynarodowego, jej agentów (państw) oraz wzajemnymi relacjami między
tymi dwoma poziomami. Konstruktywiści głoszą, że struktura systemu międzynarodowego jest wytwarzana, reprodukowana, a nawet modyfikowana pod
wpływem interakcji między państwami; państwa (jako byty o cechach antropomorficznych, takich jak: interesy, tożsamości, potrzeby, pragnienia) dokonują
wyboru określonego zachowania zależnie od stosowności strategii politycznej.
Instytucje międzynarodowe postrzegane są przez konstruktywistów jako
aktorzy, których istnienie przyczynia się do stabilizacji stosunków międzynarodowych. Właściwość ta wynika z przekonania, że instytucje międzynarodowe
kształtują interesy, tożsamości oraz oczekiwania państw w takim samym stopniu,
jak państwa tworzą instytucje międzynarodowe. Twierdzenie takie wynika z założenia, iż system międzynarodowy tworzony jest przez państwa demokratyczne,
które rzadko walczą za sobą. Są one za to bardziej skłonne do powoływania
instytucji międzynarodowych, jako formy zabezpieczenia wspólnoty podzielnych norm i wartości demokratycznych. Instytucje te charakteryzuje także
demokratyczny sposób podejmowania decyzji, będący przeniesieniem modelu
podejmowania decyzji państw je tworzących. Uczestnicząc w instytucjach międzynarodowych, państwa podejmują trud redefiniowania własnych interesów
i tożsamości, które będą kompatybilne z preferencjami wyrażanymi na forum
tychże instytucji. Normy instytucjonalne wpływają zatem na sposób, w jaki
państwa określają swoje strategie polityczne w relacjach międzynarodowych
i w wymiarze wewnętrznym35.

35

T. Risse-Kappen, Collective Identity in a Democratic Community: The Case of NATO, [w:] The
Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics, red. P.J. Katzenstein, Nowy York
1996, s. 299.

Anna Skolimowska: Instytucjonalizacja relacji międzynarodowych

79

Konstruktywiści postrzegają organizacje międzynarodowe jako nośniki reguł,
zwyczajów i zasad kooperacji wyznaczających standardy zachowań w ramach
społeczności międzynarodowej. To dzięki organizacjom międzynarodowym
normy osadzone w społeczności międzynarodowej przekazywane są państwom.
Poprzez koncepcję socjalizacji oraz identyfikowania znaczenia norm i wartości
wytwarzanych w ramach tego procesu konstruktywiści ukazują mechanizmy
wpływu instytucji międzynarodowych na zachowanie państw. Perspektywa konstruktywistyczna jest stosunkowo młoda i często brak jej badań empirycznych
dla potwierdzania wysuwanych hipotez. Niemniej jednak wydaje się współcześnie najbardziej obiecująca w badaniach instytucjonalizacji międzynarodowej.
Uwzględnia bowiem możliwość badania czynników ideacyjnych w relacjach
międzynarodowych oraz odpowiada na potrzebę uchwycenia „miękkiego”
aspektu funkcjonowania instytucji międzynarodowych.
Ilustrując powyższe twierdzenia na przykładzie NATO, konstruktywiści
wskazują na rolę owej instytucji w relacjach międzynarodowych także po
zakończeniu zimnej wojny. Zauważają, że nadal jest istotna w podtrzymywaniu
i zabezpieczaniu wartości demokratycznych. Pod wpływem zmian w specyfice
relacji międzynarodowych reformuje się: nie kładzie nacisku na powiększanie
arsenału militarnego, lecz inwestuje w siły szybkiego reagowania, uczestniczy
w misjach pokojowych czy zapobiegania konfliktom. Poszerza się także o nowe
państwa, powiększając geograficzny zakres oddziaływania wspólnoty wartości
demokratycznych36.
Podsumowanie

Zjawisko instytucjonalizacji w stosunkach między państwami ma długą i bogatą
historię. Współcześnie przybiera zaawansowane formy i odnosi się nie tylko do
państw jako uczestników stosunków międzynarodowych. Dynamika współczesnych relacji międzynarodowych prowadzi do pojawienia się pozapaństwowych
uczestników stosunków międzynarodowych, którzy także partycypują w procesach instytucjonalizacji.
Obecnie pod pojęciem „instytucji międzynarodowych” mieści się wiele kategorii: od bardzo zaawansowanych rządowych organizacji międzynarodowych po
luźne reżimy norm prawnych czy społecznych. Istotą wszystkich tych instytucji
36

Ibidem, s. 312.
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jest dążenie do okiełznania anarchii, wyeliminowanie destrukcyjnej rywalizacji
między uczestnikami stosunków międzynarodowych, tworzenie stabilnego
środowiska międzynarodowego. W zależności od przyjętej optyki patrzenia na
relacje międzynarodowe (realizm, liberalizm czy konstruktywizm) dostarczana
jest inna perspektywa wyjaśniania roli i znaczenia instytucjonalizacji stosunków
międzynarodowych.
Przedstawiciele realizmu politycznego będą wyrażać sceptyczne stanowisko
wobec możliwości pokonania anarchicznej i konfliktogennej natury relacji
między państwami za sprawą instytucji międzynarodowych. Będą uznawać
istnienie instytucji międzynarodowych tylko o tyle, o ile te będą ukierunkowane
na realizację interesów państw w nich uczestniczących. Podważana będzie zatem
zasadność funkcjonowania tych instytucji międzynarodowych, wobec których
zachodzi obawa, że nie są zdolne spełniać owej roli. Chodziłoby tutaj o takie jak
ONZ, a dokładniej funkcjonowanie Rady Bezpieczeństwa. Realiści przestrzegać
będą również przed niebezpieczeństwem związanym z uczestnictwem państwa
w instytucjach międzynarodowych, które będzie się odnosić do suwerenności. Ta
może być zagrożona poprzez konieczność delegowania uprawnień na instytucje
międzynarodowe jako konsekwencja członkostwa w instytucjach ponadnarodowych.
Przedstawiciele liberalizmu politycznego reprezentują stanowisko przeciwne do realizmu. Głoszą bowiem tezę, że instytucjonalizacja stosunków
międzynarodowych jest naturalną konsekwencją istnienia państw, które dążąc
do ograniczenia żywiołowości relacji wzajemnych, powołują instytucje międzynarodowe. W tym ujęciu suwerenność będzie wzmacniania poprzez uczestnictwo
w instytucjach międzynarodowych. Te bowiem mają tylko tyle uprawnień, ile
przekażą im państwa, i tylko w takim zakresie, na jaki wyrażą one zgodę. Obszary
współpracy zazwyczaj dotyczą tych kwestii, wobec których pojedyncze państwa
są bezradne. Stąd potrzeba zacieśnienia współpracy na rzecz efektywniejszego
zarządzania problemami międzynarodowymi. W tym miejscu należy zwrócić
jednak uwagę na kwestię legitymizacji uprawnień instytucji międzynarodowych
do przejmowania od państw ich suwerennych prerogatyw.
Realizm oraz liberalizm polityczny, reprezentatywne dla stanowiska racjonalnego w debacie paradygmatycznej, charakteryzują różne spojrzenia na możliwość kooperacji międzynarodowej, genezę oraz role pełnione przez instytucje
międzynarodowe. Łączy je jednak epistemologiczne przekonanie o możliwości
odkrycia obiektywnej prawdy na temat instytucjonalizacji. Realizm uznaje, że
to czynniki materialne mają podstawowe znaczenie w relacjach międzynaro-
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dowych. Liberałowie natomiast będą twierdzić, że czynnikiem wywierającym
wpływ na zachowania państwa są idee. Konstruktywizm tymczasem łączy te
twierdzenia i głosi, że idee mają znaczenie dla sposobu definiowania przez
państwa czynników materialnych.
Z powyższego twierdzenia wynika, że instytucje międzynarodowe różne
będą analizowane przez wspominane typy teorii w nauce o stosunkach międzynarodowych. Realizm odmawiać im będzie istotnego znaczenia w relacjach
międzynarodowych i redukować je będzie tylko do zabezpieczenia interesów
materialnych państw je tworzących. Liberalizm tymczasem postrzegać je będzie
jako kategorię samą w sobie, bez analizy wpływu instytucji międzynarodowych
na zachowanie państw członkowskich. Przykładem jest tutaj neofunkcjonalizm,
który zajmuje się badaniem przyczyn powstania i ewolucji instytucji międzynarodowych (najczęściej europejskich ugrupowań integracyjnych), ale trudno jest
mu generować twierdzenia odnośnie do skutków owej instytucjonalizacji dla
państw je tworzących37. Wreszcie konstruktywizm, który na poziomie ontologii
głosi, że idee oraz instytucje mają znaczenie w relacjach międzynarodowych
jako takich, ale również nie pozostają bez wpływu na sposób definiowania przez
państwa ich interesów, tożsamości oraz potrzeb.
W przeciwieństwie do twierdzeń realizmu politycznego konstruktywiści
uważają, że instytucje nie stanowią prostego odzwierciedlenia interesów czy
układu sił państw je tworzących, ale są forum, na którym dochodzi do wspólnego ustalania owych kwestii. Relacja ma charakter dwutorowy i nie może być
rozpatrywana tylko z perspektyw jednego poziomu: międzynarodowego lub
państwowego. Artykułowane w ramach instytucji międzynarodowych polityczne
preferencje państw nie są niezmienne, ale konstruowane w toku uczestnictwa
w owym systemie. Konstruktywiści podkreślają zatem dynamiczny i procesualny
charakter instytucjonalizacji na poziomie międzynarodowym.
Z liberalizmem politycznym konstruktywiści podzielają twierdzenia na temat
znaczenia wewnętrznych czynników społecznych, które warunkują strategię
postępowania państwa w relacjach międzynarodowych. Dzielą także przekonanie
odnoszące się do pokojowego charakteru relacji między państwami demokratycznymi. Uzupełniają jednak założenia liberalizmu politycznego o analizę norm,
wartości i tożsamości na poziomie systemu międzynarodowego oraz znaczenia
37

Taki pogląd podziela M.Wilga, The CFSP in Synergetic Theorizing: Explaining the CFSP via
a Multi-causal and Multi-level Analytical Model, „Jean Monnet/Robert Schuman Paper Series” 2008,
nr 7 (8), s. 1 – 22.
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ideacyjnej ontologii jako istotnego czynnika wpływającego na preferencje polityczne państw (nie tylko czynniki wewnętrzne).
Teorie należące do paradygmatu racjonalistycznego i konstruktywistycznego
(czwarta debata) różnią się na poziomie ontologii oraz epistemologii badania
zjawisk instytucjonalizacji międzynarodowej. Ponadto w ramach każdej ze wspominanych szkół można wyróżnić pluralizm podjeść do zagadnienia instytucji
międzynarodowych.
Współcześnie w badaniach instytucjonalizacji coraz powszechniej odwołuje się do perspektywy konstruktywistycznej. Daje ona bowiem możliwość
spojrzenia na różne kierunki owego procesu – zarówno na poziomie sytemu
międzynarodowego, jak również wpływu, jaki owe instytucje mają na państwa je
tworzące. Przykładem takiego zastosowania owej perspektywy są m.in. badania
Komitetu Stałych Przedstawicieli (COREPER), których celem było analizowanie
skutków norm integracji europejskiej na zachowanie państw z użyciem mechanizmu perswazji i teorii ról38. Wiele proponowanych pojęć jest jednak często słabo
zdefiniowanych. Stawiane przez konstruktywistów hipotezy wymagają dalszych
badań celem ich uszczegółowienia.
Postrzeganie instytucjonalizacji z perspektywy różnych teorii stosunków
międzynarodowych ukazuje z jednej strony nowe oblicza tego procesu, a z drugiej stanowi dowód na jego znaczenie dla współczesnych stosunków międzynarodowych. Zagadnienia te stanowią współcześnie przedmiot zainteresowania
oraz żywej debaty w ramach nauki o stosunkach międzynarodowych. Procesy
instytucjonalizacji osiągnęły współcześnie intensywność i poziom nieznane
w przeszłości. Za przyczynę tego stanu rzeczy uważa się zjawisko przyśpieszonej internacjonalizacji oraz rosnących współzależności międzynarodowych39.
Instytucje międzynarodowe stabilizują i wspomagają relacje między państwami.
Kształt, jaki przybiera instytucjonalizacja, jest odbiciem specyfiki stosunków
międzynarodowych w danym momencie. Śledzenie dynamiki tych procesów
może być zatem pomocne w odpowiedzi na pytanie o naturę stosunków międzynarodowych oraz kierunek ich ewolucji.

38

J. Lewis, Is the Hard Bargaining Image of the Council Misleading? The Committee of Permanent
Representatives and Local Elections Directive, „Journal of Common Market Studies” 1998, nr 36 (4),
s. 479 – 504; The Janus face of Brussels: Socialization and Everyday Decision Making in the European
Union, „International Organization” 2005, nr 59 (4), s. 937 – 972.
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W nowej epoce zagrożeń i szans naszym głównym celem powinno być
rozszerzenie i umocnienie wspólnoty demokratycznych państw o gospodarce rynkowej. W czasie zimnej wojny staraliśmy się nie dopuścić do
zagrożenia wolnych instytucji. Dziś zaś chcemy zwiększyć krąg narodów,
które z tych instytucji korzystają, gdyż marzymy o dniu, gdy poglądy
i energia każdego mieszkańca naszej planety znajdą pełny wyraz w świecie
kwitnących, demokratycznych państw, które współpracując ze sobą, żyją
w pokoju1.
William Clinton, 42. prezydent Stanów Zjednoczonych

Stany Zjednoczone są jednym z dominujących graczy współczesnych stosunków międzynarodowych. Polityka zagraniczna USA, mocarstwa światowego
w systemie unipolarnym prowadzona wobec wielu aktorów międzynarodowej
sceny politycznej, jest przedmiotem zainteresowania i analizy wielu badaczy
przedmiotu. Bez względu na zmiany polityczne w USA wybierani prezydenci
posiadają zdolność prowadzenia aktywnej polityki wobec różnych rejonów
świata2. Obszary międzynarodowego zaangażowania Stanów Zjednoczonych
pozostają niezmienne od wielu lat. Dotyczą one głównie działań na rzecz
bezpieczeństwa globalnego, pozycji hegemona USA na świecie, promocji
praw człowieka, demokracji i wolności oraz zapewnienia bezpieczeństwa
1

Prezydent Bill Clinton, Confronting the Challenges of a Broader World, przemówienie na forum
Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku 27 września 1993 r., [za:] H. Kissinger, Dyplomacja,
Warszawa 2002, s. 885.
2
W międzynarodowym środowisku politologów i analityków od kilkunastu lat trwa debata na
temat rzeczywistej roli USA w stosunkach międzynarodowych po zakończeniu zimnej wojny. Szerzej
o pozycji USA w systemie międzynarodowym po 1989 roku piszą m.in. Strategy for Empire. US Regional Security Policy in the Post–Cold War Era, red. B. Loveman, Lanham 2004; America’s Startegic
Choices, red. M.E. Brown, O.R. Cote, Jr., S.M. Lynn-Jones, S.E. Miller, Cambridge 1997, US Allies in
a Changing World, red. B. Rubin, T.A. Keaney, London 2001; M.J. Rochester, US Foreign Policy in the
Twenty – First Century, Philadelphia 2008; M. Cox, US Foreign Policy after the Cold War. Superpower
without a Mission?, London 1995; J.M. Lindsay, US Foreign Policy after the Cold War, Pittsburgh 1997;
F. Fukuyama, Ameryka na rozdrożu. Demokracja, władza i dziedzictwo konserwatyzmu, Poznań 2006;
Z. Brzeziński, B. Scowcroft, Ameryka i Świat. Rozmowy o globalnym przebudzeniu politycznym, Łódź
2010; S.W. Hook, US Foreign Policy Today, Washington D.C. 2011. Z prac polskich autorów należy
wymienić przede wszystkim: Polityka zagraniczna USA po zimnej wojnie, red. J. Zając, Toruń 2005;
R. Fiedler, Od przywództwa do hegemonii. Stany Zjednoczone wobec bliskowschodniego obszaru niestabilnosci w latach 1991 – 2009, Poznań 2010; W. Szymborski, Doktryna Busha, Bydgoszcz 2004;
W. Malendowski, Nowy ład międzynarodowy in statu nascendi, Poznań 1993.
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energetycznego. Charakterystyczną cechą globalnej polityki USA jest obecność
w regionach o niskim stopniu zainteresowania. Głównym celem artykułu jest
zdefiniowanie priorytetów amerykańskiej polityki zagranicznej wobec takich
obszarów. Przykładem rejonu o niskim stopniu zainteresowania jest, a raczej do
niedawna był, basen Morza Śródziemnego, a ściślej rzecz biorąc, kraje Afryki
Północnej3.
Od kilkunastu lat można zauważyć ewolucję polityki USA wobec krajów
Maghrebu i zwiększone zainteresowanie ze strony hegemona4. W czasie zimnej
wojny z powodu zaangażowania USA w innych regionach świata zmniejszyła się
amerykańska aktywność polityczna wobec północnej Afryki. Z powodów strategicznych i prestiżowych od początku XXI wieku państwa północnoafrykańskie
zajmują coraz ważniejsze miejsce w polityce Waszyngtonu. Ze względu na geostrategiczne położenie i rolę w walce z międzynarodowym terroryzmem oraz na
zasoby surowców energetycznych, którymi dysponują, Amerykanie aktywizują
działania wobec krajów Maghrebu. Północnoafrykańskie złoża gazu ziemnego
i ropy naftowej mogą stanowić znaczne wsparcie surowcowe dla gospodarki amerykańskiej. W przyszłości mogłyby stać się wręcz zapleczem surowcowym dla
USA. Z tego powodu od ponad 10 lat obserwujemy coraz ostrzejszą rywalizację
o wpływy w tych regionach pomiędzy Waszyngtonem a Chinami i Rosją. Jednym
z problemów hamujących ofensywę polityczną Waszyngtonu są antydemokratyczne rządy w wielu krajach afrykańskich i presja międzynarodowych organizacji walczących o prawa człowieka wywierana na decydentów amerykańskich.
Celem presji jest uzależnienie aktywności polityki gospodarczej i bezpieczeństwa USA w tym rejonie z procesem demokratyzacji. Czynnik ten nie wpływa
korzystnie na współpracę państw Maghrebu ze Stanami Zjednoczonymi, które
muszą opierać swoje działania na hasłach demokratyzacji i wolności. Natomiast
powyższy czynnik nie determinuje działań rządów Rosji czy Chin dotyczących
gospodarczej i politycznej współpracy z dyktatorami krajów Afryki Północnej.
Zagrożenia wynikające z rywalizacji polityczno‑gospodarczej pomiędzy tymi
3

Pomimo amerykańskich inicjatyw politycznych i gospodarczych adresowanych zarówno do
krajów Maghrebu, jak i Bliskiego Wschodu należy zaznaczyć, iż wielu badaczy przedmiotu rozgranicza te obszary z punktu widzenia priorytetów amerykańskiej polityki zagranicznej USA. Różnice
między ww. terenami widoczne są również w działaniach Unii Europejskiej. J. Zając, Role Unii Europejskiej w regionie Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, Warszawa 2010; eadem, Polityka Unii Europejskiej w regionie śródziemnomorskim, Toruń 2002.
4
United States Interests and Policy in Africa: Transition to New Era, red. K.P. Magyar, New York
2000, s. 17.
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państwami skłaniają USA do prowadzenia coraz aktywniejszej polityki wobec
regionów o niskim stopniu zainteresowania.
Z geopolitycznego punktu widzenia interesów USA i stopnia zaangażowania
należy wymienić trzy zasadnicze grupy regionów świata:
–– regiony szczególnej troski: Europa Zachodnia, Bliski Wschód, Pacyfik,
–– regiony czujnej obserwacji: Ameryka Łacińska, Europa Środkowo-Wschodnia,
–– obszary wnikliwego nadzoru: Rosja, Chiny5.
Znamienne, iż w żadnej z grup nie zostały ujęte kraje afrykańskie, włącznie
z krajami Afryki Północnej6. Wyjątek stanowi Egipt, który zaliczany jest do
obszaru Bliskiego Wschodu. Afryka to jeden z przykładów obszarów o małym
zainteresowaniu z punktu widzenia interesów USA7. Analiza polityki zagranicznej USA po 1945 roku pokazuje jej ewolucję poprzez systematyczne przechodzenie na pozycje defensywne wobec krajów Maghrebu na rzecz większego
zaangażowania w Azji czy Europie. Potwierdzeniem marginalnego traktowania
państw Afryki Północnej przez kolejne administracje waszyngtońskie podczas
zimnej wojny jest włączenie tych terenów dopiero w 1952 roku do działania
w ramach europejskiego dowództwa USEUCOM. Z powodów geopolitycznych,
historycznych (dawne kolonie francuskie) i kulturowych odpowiedzialność za
Algierię, Maroko, Tunezję oraz Libię przejęło europejskie dowództwo USCOM.
Stany Zjednoczone dostrzegły potrzebę objęcia swym działaniem ten region
dopiero w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, podczas gdy już w 1946 roku
Amerykanie ustanowili siedem US Command dla siedmiu regionów świata: Far
East Command, Pacific Command, Atlantic Fleet, European Command, Alaskan
Command, Caribbean Command oraz Northeast Command8. Sytuacja uległa
radykalnej zmianie wobec pojawienia się współczesnych zagrożeń w stosunkach międzynarodowych, tj. międzynarodowego terroryzmu czy proliferacji

5

US Allies in a Changing World, red. B. Rubin, T.A. Keaney, London 2001, s. 40.
Przykładowo, w dokumencie National Security Strategy, przedstawionym przez prezydenta Billa
Clintona Kongresowi USA w lutym 1996 roku, we fragmencie poświęconym problemom Afryki
mowa jest jedynie o krajach Afryki Subsaharyjskiej, brak wzmianki o północnej części kontynentu.
Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, red. E. Haliżak Edward, B.D. Bobrow,
R. Zięba, Warszawa 1997, s. 211.
7
P. Pacuła, Główne kierunki polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Cele strategiczne, narzędzia ich realizacji, „Raport Biura Bezpieczeństwa Narodowego” 2007, nr 5 – 6, 2007, s. 32 – 33.
8
Strategy for Empire. US Regional Security Policy in the Post-Cold War Era, red. B. Loveman,
Oxford 2004, s. 136.
6
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broni masowego rażenia. Zasadniczymi celami polityki zagranicznej Stanów
Zjednoczonych okazała się walka z Irakiem, następnie po 11 września 2001
roku zaangażowanie militarne w Afganistanie, walka z międzynarodowym
terroryzmem, stosunki z Iranem. Od tego momentu region śródziemnomorski
w polityce zagranicznej USA zajmuje bardzo ważne miejsce i stanowi kluczowy
element w realizacji priorytetów tej polityki9.
Stany Zjednoczone od początku obecności militarnej i politycznej w basenie Morza Śródziemnego, od czasów II wojny światowej, przez okres ponad
pięćdziesiąt lat podejmowały różne działania wobec tego regionu. Przykładem
jest obecność VI floty USA na wodach Morza Śródziemnego i ustanowienie
jej siedziby we włoskim porcie Gaeta. Jednak działania te nie dotyczyły całego
obszaru śródziemnomorskiego. Priorytetem dla Waszyngtonu, z wielu powodów, pozostawał konflikt bliskowschodni i pokojowe próby jego rozwiązania.
Na marginesie głównego nurtu polityki śródziemnomorskiej USA znajdowały
się kraje Afryki Północnej, poza Egiptem, który choćby z racji położenia geograficznego i zaangażowania w konflikt z Izraelem był ważnym elementem
amerykańskiej polityki wobec Bliskiego Wschodu. W okresie zimnej wojny
rejon Morza Śródziemnego był terenem bipolarnej rywalizacji militarno-politycznej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim10. Pomimo
tego faktu jednak aż do przełomu XX i XXI wieku Maroko, Algieria, Tunezja
i Libia były traktowane przez kolejne administracje waszyngtońskie jako obszar
o niskim stopniu zainteresowania/zaangażowania. Po upadku żelaznej kurtyny
w wyniku zmiany układu sił na świecie, wytworzenia się układu unipolarnego
z dominującą pozycją USA oraz na skutek pojawienia się nowych zagrożeń dla
ładu międzynarodowego (terroryzm międzynarodowy, przeciwdziałanie terrorystom islamskim, utworzenie w ramach walki z Al-Kaidą African Center for the
Study and Research on Terrorism z siedzibą w Algierii)11 oraz nowych wyzwań
o charakterze ekonomicznym (poszukiwanie nowych źródeł dostaw surowców
naturalnych, ambitny projekt utworzenia z inicjatywy George’a W. Busha Middle
East Free Trade Area) należy zauważyć ewolucję polityki USA wobec tych krajów,
polegającą na zwiększonym stopniu intensywności kontaktów bilateralnych.

9

US Strategy in Africa. AFRICOM, Terrorism and Security Challenges, red. D.J. Francis, London–
–New York 2011, s. 38.
10
Szerzej: R. Vukadinović, The Mediterranean between War and Peace, Belgrad–Zagrzeb 1987.
11
US Strategy in Africa…, op.cit., s. 142.
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Jednym z przykładów intensyfikacji kontaktów dwustronnych między USA
a krajem północnoafrykańskim w ostatnich latach jest Algieria, której znaczenie
jako jednego z większych światowych eksporterów gazu ziemnego jest nie do
przecenienia12. Z kolei pod kątem walki z terrorystami islamskimi po 2001 roku
Algier okazał się lojalnym i ważnym partnerem dla Waszyngtonu. O aktywności
i niebezpieczeństwie wynikającymi z działań Al-Kaidy w tym kraju świadczy
szereg akcji wymierzonych zarówno w ludność cywilną, jak i Amerykanów
działających w Algierii. Do jednego z takich ataków doszło w 2006 roku, kiedy to
islamiści uderzyli na konwój pracowników amerykańsko-algierskiej firmy Brown
& Root-Condor. W wyniku ataku na hotel w mieście Bouchaaoui zginął jeden
Algierczyk, a dziewięć osób, w tym czterech Brytyjczyków i jeden Amerykanin,
zostało rannych13.
Fundamentalną kwestią polityki zagranicznej USA prowadzonej wobec
krajów Maghrebu na przełomie XX i XXI wieku jest problem bezpieczeństwa
międzynarodowego, na który w głównej mierze składa się walka z międzynarodowym terroryzmem. Na marginesie walki z terroryzmem pozostają działania
mające na celu wspieranie przemian politycznych, jakie zostały zapoczątkowane
w 2010 roku. Kraje Maghrebu odgrywają w ogłoszonej przez prezydenta Busha
w 2001 roku polityce War on Terror bardzo ważną rolę. Należy wymienić dwie
kluczowe role przewidziane przez prezydenta G.W. Busha do odegrania przez
kraje Magrebu w walce przeciw terroryzmowi. Sojusznicy z Afryki Północnej
mają stanowić zaplecze do działań wojennych w Iraku i Afganistanie (operacja
Active Endeavour) oraz wspierać utworzenie kolejnego frontu w ramach Global

12

Zbliżenie amerykańsko-algierskie dotyczy dwóch obszarów współdziałania: wspólna walka
przeciw terroryzmowi i kwestie gospodarcze. Współpraca gospodracza pomiędzy USA a Algierią
dotyczy przede wszystkim inwestycji amerykańskich w algierski sektor energetyczny i przemysł
wojskowy. Kooperacja została zintensyfikowana w wyniku spotkania prezydenta Algierii Aldelaziza
Bouteflika z prezydentem George’em W. Bushem, które miało miejsce w Wasztngtonie w lipcu 2003
roku. Wymiernymi wynikami spotkania było ustanowienie spółki joint venture Brown & Root –
Condor, której udziałowcami zostali amerykańska firma Halliburton oraz algierskie przedsiębiorstwo
państwowe z branży energetycznej Sonatrach. Brown & Root – Condor otrzymała lukratywny
kontrakt na budowę i wyposażenie powietrznych baz wojskowych w algierskich miastach Tamanrasset oraz Bou Saada. W walce przeciwko terrorystom Amerykanie oczekiwali od Algierii udostępnienia terenów pod bazy wojskowe oraz wyrażenia zgody co do ustanowienia ewentualnej siedziby
AFRICOM. C.S. Smith, US Training African Forces to Uproot Terrorists, „New York Times”, 11.05.2004,
www.nyt.com, odczyt z dn. 23.04.2012.
13
C.S. Smith, Qaeda – Linked Group Claims Algerian Attack, „New York Times”, 13.12.2006, www.
nyt.com, odczyt z dn. 29. 09. 2012.
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War on Terror (GWOT)14, który swym zasięgiem obejmuje tereny od Somalii
przez kraje Maghrebu aż do zachodnich wybrzeży Afryki.
Oficjalnie afrykański front GWOT powstał w styczniu 2004 roku. Część
analityków amerykańskich źródło utworzenia frontu w Afryce wiąże z zasobami
surowców energetycznych, które znajdują się w Afryce Zachodniej i Północnej.
W nieodległej perspektywie czasowej złoża afrykańskie dla gospodarki amerykańskiej staną się potencjalną alternatywą dla dostaw ropy i gazu z niestabilnego
regionu Zatoki Perskiej. Początek GWOT w Afryce oraz utorzenie AFRICOM
to nic innego jak przygotowanie do przejęcia przez USA kontroli militarnej,
a dzięki afrykańskim sojusznikom również politycznej nad terenami bogatymi
w złoża strategicznych surowców energetycznych, ropy naftowej i gazu ziemnego15. W maju 2001 roku prezydent Bush podjął decyzję o ogłoszeniu National
Energy Policy Development (NEPD). Pod przewodnictwem wiceprezydenta Dicka
Cheneya specjalny zespół ekspertów skupionych w NEPD opracował raport
dotyczący perspektyw współpracy amerykańsko-afrykańskiej w dziedzinie
energetyki. Raport Cheneya wskazywał, iż wobec zwiększonego zapotrzebowania
na surowce energetyczne przez USA kraje Afryki Północnej i Zachodniej są
postrzegane w najbliższej przyszłości jako główne źródło napływu surowców
dla gospodarki amerykańskiej. Według prognoz do 2020 roku zapotrzebowanie
w USA na ropę naftową wzrośnie o 40%, a na gaz ziemny o 32%16. W 2006 roku
prezydent Bush określił, iż wykorzystanie zasobów złóż energetycznych tej części
Afryki na potrzeby gospodarki amerykańskiej w przyszłości stanowi our strategic
national interest17.
Kolejnym ważnym powodem zwiększonego zainteresowania tym regionem
przez USA jest przyczyna geostrategiczno-propagandowa. W momencie ogłoszenia przez prezydenta Busha wojny z islamskim terroryzmem kraje arabskie
były potrzebne, aby uwiarygodnić amerykańską politykę oraz udowodnić,
14

Okoliczności utworzenia frontu GWOT w Afryce i kontrowersje związane z tym faktem szerzej
zostały przedstawione w pracy: R. Wordliczek, North Africa in the U.S Foreign Policy at the End of the
20th and the Beginning of the 21st Century: Challenges and Expectations, „Ad American” 2012, vol. 13.
15
D. Volman, The Bush Administartion & African Oil: The Security Implications of US Energy
Policy, „Review of African Political Economy” 2003, nr 30 (98), s. 579.
16
US Department of Energy, Energy Information Administration, US Total Crude Oil and Products
Import, 25.03.2008, http://tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/pet_move_impcus_a2_nus_ep00_im0_
mbbl_m.htm, odczyt z dn. 23.05.2012.
17
Obecnie znaczenie strategiczne krajów Afryki Północnej pod kątem energetycznym dla gospodarki amerykańskiej zmalało z powodu rozpoczęcia wydobycia gazu łupkowego na szeroką skalę
na terenie Stanów Zjednoczonych.
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iż działania Amerykanów mają charakter multilateralny. Obecność takich
krajów arabskich jak Algieria czy Maroko w koalicji antyterrorystycznej miała
podwójne znaczenie propagandowe dla Waszyngtonu. W ten sposób prezydent
Bush zyskiwał koronny argument w przekonaniu innych krajów do przystąpienia do walki z terrorystami. Od momentu ogłoszenia GWTO wojna przeciw
Al-Kaidzie to nie jest samotna walka USA, ponieważ poparcia udzielają inne
państwa, np. tacy europejscy sojusznicy, jak: Polska, Wielka Brytania, Włochy,
a co najważniejsze państwa islamskie. Powstanie takiej możliwości było bardzo
korzystne dla Waszyngtonu, tym bardziej że niektórzy europejscy sojusznicy
odmówili pomocy Amerykanom18. Ze względów wizerunkowych idealnie do
tej roli nadawały się kraje Maghrebu; ta część Afryki z powodów religijnych,
etnicznych and kulturowych jest w większym stopniu zaliczana do krajów
basenu Morza Śródziemnego czy świata arabskiego niż Afryki. Innymi słowy,
Amerykanie mogli pokazać opinii światowej, że wojnę z terroryzmem popierają
państwa północnoafrykańskie, traktowane nie jako przedstawiciele kontynentu
afrykańskiego, ale jako reprezentanci świata muzułmańskiego19.
Jak olbrzymią rolę odgrywają w amerykańskiej polityce war on terror20
kraje Maghrebu, świadczy fakt zainicjowania wielu programów i operacji polityczno-militarnych. Uczestnikami tych inicjatyw są zarówno państwa Afryki
subsaharyjskiej, jak i Maroko, Algieria, Tunezja, Egipt i Libia. Już w 2002 roku
Amerykanie powołali do życia Pan–Sahel Counter–Terrorism Initiative (PSCTI)21, przekształcona w końcu 2004 roku w Trans–Saharan Counter–Terrorism
18
Przykładem jest Francja i antyamerykańska postawa prezydenta Chiracqa zaprezentowana
bezpośrednio po wydarzeniach z 11 września 2001 r. Już w latach dziewięćdziesiątych politycy
francuscy wyrażali się krytycznie o dominacji USA w systemie światowym. Słowami ówczesnego
ministra spraw zagranicznych Francji Huberta Vedrine Paryż stwierdzał: „Francja nigdy nie zaakceptuje unipolarnego systemu na świecie lub unilateralizmu jednego supermocarstwa”. Wywiad
z ministrem spraw zagranicznych Francji Hubertem Vedrine, „Liberation” 24.11.1998, [za:] Strategy
for Empire. US Regional Security Policy in the Post-Cold War Era, red. B. Loveman, Oxford 2004, s. 53.
19
R.G. Catoire, op.cit., s. 138.
20
Kluczową dla działań zbrojnych w Afganistanie (Enduring Freedom) i Iraku (Iraqi Freedom)
jest rozpoczęta w październiku 2001 roku i obejmująca swym zasięgiem Morze Śródziemne operacja
antyterrorystyczna Active Endeavour. Od samego początku misji Amerykanów lojalnie wspierają
Algieria i Maroko. A. Moens, The Foreign Policy of George W. Bush. Values, Strategy, and Loyalty,
Burlington 2004, s. 133.
21
Początki programu Pan-Sahel Terrorism Initiative były bardzo skromne. W 2002 roku tworzyły
ją jedynie cztery kraje: Czad, Mali, Niger oraz Mauretania, a budżet wynosił jedynie niecałe 7 mln
USD. PSTI działała w ramach większej struktury The Special Operations Command Europe (SOEUR).
Amerykanie szkolili żołnierzy w zakresie walki z terrorystami oraz personel w zakresie obsługi
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Partnership (TSCTP). W 2005 roku akces do TSCTP zgłosiło dziewięć państw
afrykańskich; z Afryki Subsaharyjskiej: Mali, Czad, Niger, Nigeria i Senegal oraz
z Afryki Północnej: Mauretania, Tunezja, Algieria oraz Maroko. Celem działania
TSCTP jest szkolenie i przygotowanie przez US Army Special Forces żołnierzy
krajów afrykańskich do walki z międzynarodowym terroryzmem. Na potrzeby
tej struktury w 2007 roku w budżecie amerykańskim zarezerwowano środki
w wysokości 82 mln USD, a od 2011 roku zaplanowano wydatki na poziomie
100 mln USD rocznie22. Nowa forma współpracy zainaugurowała działanie
w czerwcu 2005 roku wspólną akcją szkoleniową o pseudonimie Flintlock 05
przeprowadzoną przez Join Combined Exchange Training (JCET). 1000 Amerykanów przybyło do krajów zachodniej i północnej Afryki, aby przeszkolić
3000 Afrykańczyków – członków lokalnych służb. Dwa lata później ćwiczenia
powtórzono pod kryptonimem Flintlock 07. W drugim przypadku Amerykanów
wspierali w szkoleniach żołnierze brytyjscy, Holendrzy oraz – co było zarówno
cenne, jak i symboliczne oraz pragmatyczne – Francuzi. Celem ćwiczeń było „to
help participating nations to plan and execute command, control and Communications system in suport of future combined humanitarian, pegacekeeping
and disaster relief operations. […] The training is to ensure all nations continue
developing their partnerships. […] To halt the flow of illicit weapons, foods
and human trafficking in the region; and prevent terrorists from establishing
sanctuary in remote areas”23. Pentagon, zachęcony sukcesami współpracy, pod
koniec 2007 roku wprowadził pewne modyfikacje do programu. Zmieniono
nazwę na Trans–Sahara Counter–Terrorism Program (TSCTP), a w konsekwencji
kraje afrykańskie uczestniczące w TSCTP uzyskały zwiększoną pomoc finansową
i ochrony baz lotniczych, opieki medycznej, a także umiejętności posługiwania się systemem GPS.
W lipcu 2003 roku do porozumienia przystąpiła Algieria. Pierwszy sprawdzian umiejętności żołnierzy
z tych krajów miał miejsce na początku 2004 roku. Terroryści zaatakowali konwój humanitarny na
północy Mali zabezpieczany przez algierskie siły zbrojne. W wyniku walki oddziały terrorystów
rozbito, a uciekinierzy, którzy znaleźli się w Czadzie, zostali pojmani i przekazani Amerykanom na
podstawie porozumienia PSTI.S. Ellis, Briefing: The Pan–Sahel Initiative, „African Affairs” 2004, nr 103
(412), s. 460.
22
Ibidem, s. 464.
23
„Pomoc krajom uczestniczącym w programie w planowaniu i wykonywaniu zadań, w kontroli
system łączności, który może być wykorzystany przy wspólnych akcjach o charakterze humanitarnym,
pokojowym czy w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych. Ćwiczenia mają wzmocnić współpracę
pomiędzy uczestnikami programu, zwalczać niekontrolowany handel bronią, ograniczyć proces
nielegalnej imigracji oraz powstrzymać terrorystów przed aktywną działalnością w tym regionie”
[tłum. własne]. EUCOM, Exercise Flintlock 05 Under Way in Africa, 9 June 2005, www. eucom.mil/
English/FullStory.asp?art=565, odczyt z dn. 20.12.2012.
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oraz logistyczną od Departamentu Stanu, Departamentu Skarbu i US Agency
for International Development (USAID). Dodatkowo zostały objęte projektem
The AntiTerrorism Assistance (ATA) oraz The Terrorist Interdiction Program
(TIP)24. W 2006 roku Amerykanie zdecydowali się na ogłoszenie kolejnego
programu militarnego, którego nolens volens beneficjentami stali się dyktatorzy
afrykańscy. The Foreign Military Sale (FMS) skierowany był do lojalnych afrykańskich sojuszników Waszyngtonu w wojnie z terroryzmem. Program miał na
celu sprzedaż broni amerykańskiej krajom afrykańskim, które miały użyć jej do
walki z terrorystami. Prezydent Algierii Bouteflika wykorzystał sprzęt również
do rozprawy z opozycją, przy bierności Amerykanów, dla których priorytetem
było algierskie wsparcie dla wojny z międzynarodowym terroryzmem. Program decyzją rządu USA został wsparty systemem preferencyjnych pożyczek,
a nawet grantów na zakup sprzętu przez Afrykańczyków. Widoczna jest różnica
w finansowaniu zakupów, która wskazuje na strategiczne znaczenie północnej
części Afryki w operacji przeciw terroryzmowi. W 2006 roku dla krajów Afryki
subsaharyjskiej przeznaczono 14 mln USD, natomiast tylko dla dwóch krajów
Maghrebu – Maroka i Tunezji – wyasygnowano sumę w wysokości 21 mln USD.
W ramach programu Direct Commercial Sales (DCS), który miał na celu sprzedaż
uzbrojenia i wyposażenia sił policyjnych w krajach afrykańskich, dysproporcje
były jeszcze większe. W 2008 roku Algieria otrzymała aż 175 mln USA, natomiast
Maroko 19 mln USD, a dla porównania Botswana tylko 2 mln USD, Kenia 3 mln
USD, Nigeria 17 mln USD. Stosunkowo duże fundusze, w wysokości 61 mln USD,
przypadły Republice Południowej Afryki25.
Ważnym krokiem, dostrzegającym rolę kontynentu afrykańskiego w systemie zbiorowego bezpieczeństwa współcześnie, było utworzenie 6 lutego 2007
roku26 decyzją prezydenta Busha afrykańskiego dowództwa USA AFRICOM
i wydzielenie w jego ramach pięciu regionalnych sił szybkiego reagowania, w tym
NASBRIG (North African Standby Brigade), obejmującego zasięgiem swego działania Afrykę Północną27. Ważną i bardzo delikatną kwestią było podjęcie decyzji
w sprawie ustanowienia siedziby AFRICOM. Amerykanie przeprowadzili wiele
konsultacji z rządami różnych krajów afrykańskich, które potencjalnie mogły
24

US Strategy in Africa…, op.cit., s. 71.
Ibidem, s. 74.
26
Pełną gotowość operacyjną AFRICOM uzyskało 1 października 2008 roku.
27
G.W. Bush, Transcript of President Bush’s comments on US Africa Command (AFRICOM), Council of Foreign Relations, www.cfr.org/publication/13255, odczyt z dn. 13.02.2012.
25
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zostać wybrane na siedzibę AFRICOM. Z powodu silnych tendencji antyamerykańskich obecnych wśród społeczeństw afrykańskich, wynikających w dużej
mierze z obaw przed rekolonizacją Afryki tym razem przez USA, władze m.in.
Maroka, Libii, Egiptu, Kenii czy Nigerii zrezygnowały z dalszych rozmów w sprawie ustanowienia siedziby AFRICOM. Jedynie rządy Algierii i Liberii wyraziły
gotowość wzięcia politycznej odpowiedzialności z tytułu ewentualnego przyjęcia
na siebie roli gospodarza AFRICOM. W czerwcu 2007 roku Ryan Henry, jeden
z wysokich urzędników Departament Obrony, doceniając postawę obu partnerów, zwłaszcza w obliczu powstałych nowych problemów, ogłosił decyzję, iż USA
nie zamierzają w najbliższym czasie ustanawiać siedziby dowództwa AFRICOM
w żadnym afrykańskim państwie. Problemami, które zaważyły na podjęciu takiej
decyzji, były kwestie związane z finansowaniem siedziby dowództwa AFRICOM,
oraz wzrost nastrojów antyamerykańskich, przede wszystkim w Algierii. 1 sierpnia 2007 roku podsekretarz stanu ds. obrony Theresa Whelan podjęła decyzję, iż
siedzibą AFRICOM będzie Stuttgart. Na potrzeby stworzenia i funkcjonowania
siedziby AFRICOM tylko w 2009 roku Waszyngton wyasygnował sumę 398 mln
USD28.
Innym aspektem większego zaangażowania administracji prezydenta Busha
w Afryce Północnej – obok działań o charakterze polityczno-militarnym – jest
współpraca gospodarcza i związana z nią aktywność Chin na kontynencie afrykańskim29. Zwłaszcza na tym polu dostrzec można ewolucję polityki zagranicznej
administracji G.W. Busha i prezydenta B. Obamy. Czy ekspansja ekonomiczna
Chin w Afryce, także w obszarze Maghrebu, ma kluczowe znaczenie dla stosunków z USA i przyszłości AFRICOM? Początki chińskiej ekspansji gospodarczej na
kontynencie afrykańskim sięgają listopada 2006 roku, kiedy ChRL zorganizowała
w Pekinie szczyt Chiny–Afryka na temat współpracy gospodarczej (FOCAC –
Forum on China – Africa Cooperation)30. Pekin przewiduje w swym planie wiele
obszarów współpracy gospodarczej. Kluczowe są inwestycje w infrastrukturalny
rozwój państw Czarnego Lądu. Podczas gdy działania Zachodu w czasie arabskiej
wiosny skupiały się na rozwiązaniach politycznych (rozwiązanie konfliktu, presja
28

D. Tate, US Officials Brief Congress on New Military Command for Africa, Voice of America,
August 1, 2007, www.voanew.com, odczyt z dn. 19.06.2012.
29
O pozycji Chin we współczesnym świecie, również na kontynencie afrykańskim, więcej zob.
w: E. Haliżak, Polityka i strategia Chin w kształtowaniu międzynarodowego bezpieczeństwa, Warszawa
2008 oraz idem, Zmiana układu sił USA – Chiny a transformacja porządku międzynarodowego,
Warszawa 2005.
30
US Strategy in Africa…, s. 166.
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zachodniej opinii publicznej w zakresie ochrony praw człowieka), Chiny prowadziły działania ofensywne w zakresie gospodarki. Rząd chiński wspiera politycznie i finansowo prywatnych inwestorów i zachęca do inwestowania w krajach
afrykańskich. W zamian np. pułkownik Kadafi zezwalał na eksploatację libijskich
zasobów energetycznych przez koncerny chińskie praktycznie na nieograniczoną
skalę. Owocna współpraca dla dwóch stron spowodowała zajęcie przez Chiny
wrogiej postawy wobec wydarzeń w Libii w 2011 roku i możliwości obalenia
dyktatury Kadafiego. 17 marca 2011 roku na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ
Chiny – obok Rosji, Brazylii, Niemiec oraz Indii – wstrzymały się od poparcia
akcji lotniczej NATO przeciw dyktatorowi libijskiemu i nie udzieliły autoryzacji
tej misji przez ONZ31.
Ofensywa gospodarcza Chin powoduje niepokój wśród polityków i inwestorów zachodnich, ale pozornie taka sytuacja w dalszej perspektywie może
zaowocować korzyściami i spowoduje zwiększenie inwestycji firm zachodnich.
Bezpośrednim następstwem szczytu w 2006 roku było ustanowienie przy znacznym wsparciu finansowym banków chińskich, również państwowych China –
Africa Development Fund. Wartość tego funduszu oszacowano na 5 mld USD32.
Dość powiedzieć, iż na realizację projektu gospodarczego MEFTA administracja
prezydenta Busha przeznaczyła „tylko” 1 mld USD w latach 2003 – 2013. Ze
względu na trudną sytuację gospodarczą w USA suma ta została drastycznie
zredukowana przez prezydenta Baracka Obamę. Efekty ofensywy gospodarczej
Pekinu w Afryce można dostrzec bardzo szybko. Wymiana handlowa pomiędzy Chinami a krajami afrykańskimi in extenso wzrosła z 2 mld USD w 1999
roku do 39,7 mld USD w 2006 roku. Od 2007 roku banki chińskie udzieliły
pożyczek Afrykańczykom na kwotę 5 mld USD33. Chiny stały się w krótkim
czasie, drugim po USA, partnerem handlowym Afryki i wyprzedziły np. Unię
Europejską. Aktywna postawa inwestycyjna Chin powinna skłonić USA do
podobnych działań, jednak z wielu powodów Amerykanie przegrywają konkurencję z Chińczykami. Główną przyczyną niepowodzenia Waszyngtonu jest
postrzeganie Afryki jako terenu przede wszystkim niezbędnego do skutecznej
walki z terroryzmem islamskim.

31

T. Graham Jr., Unending Crisis. National Security Policy after 9/11, Seattle 2012, s. 192.
US Strategy in Africa…, op.cit., s. 166.
33
People’s Daily (2007), China – Africa trade hits US$55.5 billion, http://english.peopledaily.com.
cn/200701/30/eng20070130_346085.html, odczyt z dn. 25.01.2013.
32
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Inny, równie ważny powód stanowi zagadnienie praw człowieka w państwach
rządzonych przez reżimy. Presja ze strony społeczeństwa amerykańskiego
wymaga od rządu USA powiązania rozwiązań o charakterze ekonomicznym
z procesami demokratyzacyjnymi i ochroną praw człowieka. Warto zauważyć,
iż kolejne administracje USA, nie bacząc na nieprzestrzeganie praw człowieka,
udzielały poparcia politycznego i wsparcia finansowego rządom autorytarnym
w Maroku czy zwłaszcza w Egipcie na długo przed 2001 rokiem34. Również reżim
Kadafiego mógł liczyć na przychylność Amerykanów po 2003 roku, kiedy dyktator wziął na siebie pełną odpowiedzialność za atak terrorystyczny na Lockerby
i zobowiązał się do wypłacenia odszkodowań rodzinom ofiar. Taka postawa
wystarczyła, aby przekonać do swoich rządów Waszyngton i uzyskać rehabilitację
wśród amerykańskich polityków. Już w 2006 roku USA zezwoliły Libijczykom
na udział w programie International Military Education and Training (IMET),
polegającym na szkoleniu oficerów afrykańskich w amerykańskich akademiach
i instytucjach wojskowych. Ostatnie wydarzenia polityczne i ruchy demokratyczne w krajach Afryki Północnej obnażyły lata zaniedbań i nieprzygotowanie
decydentów amerykańskich wobec zaistniałej nowej sytuacji. Dodatkowo wskazać należy na nieznajomość realiów społeczno-politycznych krajów tego regionu
ze strony państw zachodnich. W sposób szczególny braki te zostały uwypuklone
w przypadku Libii. Błędem okazała się polityka ustępstw i rehabilitacji międzynarodowej dyktatora Libii, prowadzona konsekwentnie od 2003 roku przez Unię
Europejską oraz Stany Zjednoczone. Pułkownik Kadafi, do niedawna wiarygodny
partner polityczno-biznesowy dla Zachodu (np. premiera Włoch), okazał się
jednym z najbardziej zdeterminowanych i brutalnych arabskich dyktatorów
w walce o pozostanie przy władzy w Libii35.
Pewien postęp w tej kwestii został poczyniony w 2003 roku. Spiritus movens
aktywniejszej polityki USA wobec krajów regionu okazało się Bureau for Near
East Affairs, wchodzące w skład Departamentu Stanu. Bezpośrednim skutkiem
działań urzędników było wydanie w listopadzie 2003 roku decyzji o powstaniu
The Greater Middle East Initiative (GMEI)36. Był to trzeci program ogłoszony
34

Strategy for Empire…, op.cit., s. 243.
T. Graham Jr., op.cit., s.193.
36
Na temat antecedencji powstania programu GMEI i stopnia jego implementacji trwają od lat
dyskusje wśród analityków amerykańskich i dzielą to środowisko. Zwolennicy podkreślają polityczno
‑gospodarcze zalety tej inicjatywy, wskazując na GMEI jako przykład wykorzystania w polityce zagranicznej przez administrację Busha instrumentów innych niż kojarzona przez obserwatorów
współczesnych stosunków międzynarodowych polityka hard power. Krytycy formułują kilka głów35
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po wydarzeniach z 11 września 2001 roku skierowany do krajów Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. W grudniu 2002 roku powołano do życia US –
Middle East Partnership Initiative, a kilka miesięcy później w lutym 2003 roku
w Waszyngtonie prezydent Bush ogłosił decyzję o powstaniu US – Middle East
Free Trade Area. Za formalny początek GMEI uznaje się przemówienie prezydenta G.W. Busha wygłoszone 6 listopada 2003 roku w American Enterprise
Institute (AEI), w ramach którego działa National Endowment for Democracy
(NED). Decyzją prezydenta Busha z budżetu NED wyasygnowano sumę 40 mln
USD na rzecz utworzenia nowej instytucji współpracy między USA a arabskimi
krajami Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu oraz Izraelem i Turcją37. Głównym
celem inicjatywy prezydenta Busha było zinstytucjonalizowanie współpracy
gospodarczej pomiędzy USA a krajami regionu. Integralną częścią programu,
a nawet zdaniem Waszyngtonu warunkiem koniecznym było wyrażenie zgody
tamtejszych władz na rozpoczęcie procesu demokratyzacji życia politycznego
w ich krajach. Powodów ustanowienia tego forum współpracy było wiele, ale
GMEI można również traktować jako próbę odpowiedzi na ofensywę chińską
i alternatywę polityczno-gospodarczą, jaką daje na przyszłość regionowi38.
nych zarzutów. Wręcz oskarżają G.W. Busha, że pod pretekstem „demokratyzacji” państw Bliskiego
Wschodu ukryty jest sprytny plan wykorzystania pod kątem gospodarczym przez amerykańskich
przedsiębiorców związanych z nurtem neokonserwatystów. Z kolei poprzez ekspansję ekonomiczną
neokonserwatyści dążą do kontrolowania geostrategicznych terenów roponośnych na Bliskim
Wschodzie, a w konsekwencji do umocnienia USA na pozycji hegemona w globalnej gospodarce
i polityce. Przeciwnicy podkreślają postawę ambiwalentną Waszyngtonu. Z jednej strony deklaruje
chęć poszerzania obszarów na świecie objętych demokratycznymi formami rządów, przy równoczesnym wspieraniu rządów autorytarnych w tych krajach, w których dyktatorzy są eksponentem interesów amerykańskich, np. do 2010 r. prezydent Hosni Mubarak w Egipcie. Zob.: E.J. Girdner, Operation
Iraqi Freedom: Invasion, Occupation and Consolidation of US Hegemony in Iraq, „Punjab Journal of
Politics” 2004, nr 2 (28), s. 20 – 31.
37
E.J. Girdner, The Greater Middle East Initiative: Regime Change, Neoliberalism and US Global
Hegemony, „Turkish Yearbook”, vol. XXXVI, s. 42, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/44/677/8621.
pdf, odczyt z dn. 22.10.2012.
38
Pięć konkretnych obszarów współpracy w ramach GMEI zdefiniowano w sposób następujący:
1. GMEI jako forum omawiania i przygotowywania do wprowadzenia w życie niezbędnych reform,
zachęcanie uczestników do zintensyfikowania współpracy politycznej i gospodarczej pomiędzy nimi,
2. utworzenie Greater Middle East Democracy Assistance Group, koordynowanej przez Amerykanów
i Europejczyków w celu promocji politycznych rozwiązań demokratycznych wśród społczeństw
państw członkowskich, 3. stworzenie w przyszłości międzynarodowej fundacji, której celem będzie
monitorowanie przemian politycznych w państwach regionu, 4. powołanie do życia Greater Middle
East Literacy Corps, 5. Utworzenie przez państwa G8 mechanizmu finansowego, którego zadaniem
będzie wspieranie małych i średnich przedsiąbiorstw w krajach członkowskich GMEI, co w konsekwencji umożliwi wykrystalizowanie się arabskiej klasy średniej (Arab middle class). Stabilna i za-
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W 2004 roku, na początku istnienia programu, powołano do życia Greater Middle
East Development Bank (GMED Bank), jako instrument liberalizacji stosunków
gospodarczych i likwidacji barier pomiędzy państwami GMEI. Fakt utworzenia
powyższej instytucji świadczy, iż rozwój ekonomiczny państw arabskich jest traktowany priorytetowo przez Stany Zjednoczone. Dzięki determinacji prezydenta
Busha GMEI rozpoczęła rzeczywistą działalność już w 2004 roku39. Szczególną
rolę do odegrania w ramach GMEI Waszyngton zarezerwował dla Turcji i tradycyjnego sojusznika w regionie – Izraela. Warto podkreślić, iż w tamtym okresie
Izrael był jedynym demokratycznym państwem regionu. Ze względu na ten
fakt Waszyngton wyznaczał mu szczególną rolę do odegrania w amerykańskim
programie. W celu uniknięcia niepotrzebnych napięć pomiędzy Tel Avivem
a państwami arabskimi, w ramach GMEI i zwiększenia szans na powodzenie
inicjatywy, Amerykanie zrezygnowali z włączenia do jej prac problemu konfliktu
palestyńsko-izraelskiego i sposobów jego rozwiązania. Zasadność intensyfikacji
działań Waszyngtonu względem regionu potwierdzały dwa znamienne fakty:
badania ONZ przeprowadzone w latach 2002 – 2003, a opublikowane w UN Arab
Human Development Report (AHDP), oraz aktywność instytucjonalna NATO
i Unii Europejskiej skierowana do Izraela, krajów arabskich oraz Turcji40.
Polityczny i gospodarczy obraz regionu, jaki wyłaniał się z raportu ONZ,
nie napawał optymizmem. Za trzy najważniejsze problemy – bariery w rozwoju
demokracji i wzroście gospodarczym krajów arabskich regionu – uznano: brak
wolności, brak wykształcenia i wiedzy oraz eufemistycznie rzecz ujmując dyskryminację kobiet. Ponad 40% dorosłych Arabów, w tym 2/3 to kobiety, to analfabeci,
zaledwie 2% miało dostęp do Internetu, a jedynie 3,5% miejsc w tamtejszych
parlamentach zajmowały kobiety (nawet w krajach Afryki Subsaharyjskiej odsetek kobiet w parlamentach wynosił 8,4%). Zdaniem ONZ kraje arabskie rejonu
Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu prezentowały najniższy stopień wolności
obywatelskich. Powyższe problemy powodują niepokojące konsekwencje i tworzą realne zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Wielu członków
społeczeństw arabskich jest podatnych na propagandę grup fundamentalistów
oraz działań terrorystów. Równie niepokojący jest wzrost liczby nielegalnych
sobna klasa średnia spowoduje, że poziom życia ulegnie poprawie i w ten sposób zostaną osłabione
wpływy radykałów islamskich wśród Arabów. D. Neep, Dilemmas of Democratization in the Middle
East; The „Forward Strategy of Freedom”, „Middle East Policy Council Journal” 2004, vol. 11, nr 3, s. 62.
39
A. Moens, op.cit., s. 173.
40
E.J. Girdner, The Greater Middle East Initiative…, op.cit., s. 45.
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imigrantów, najczęściej ludzi młodych, którzy w poszukiwaniu lepszych perspektyw życiowych podejmują ryzyko i decydują się na wyjazd do Europy lub USA.
Według danych z raportu aż 51% młodych Arabów zadeklarowało wolę wyjazdu.
Z punku widzenia tamtejszych społeczeństw najważniejszy problem, poza brakiem wolności i niskim stopniem wykształcenia, stanowi bardzo trudna sytuacja
gospodarcza krajów regionu. Przykładowo produkt krajowy brutto 22 krajów
arabskich Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu w 2002 roku wynosił mniej niż
PKB Hiszpanii. Z drugiej strony 85 000 członków rodzin w Arabii Saudyjskiej
dysponuje majątkiem wartym 700 mld USD41.
Wbrew krytykom inicjatywa Amerykanów bardzo szybko, bo już w 2005
roku, przyniosła oczekiwane efekty. Prezydent Hosni Mubarak, dyktator Egiptu,
zezwolił na powstanie Narodowego Zgromadzenia ds. Praw Człowieka. W Libii
pułkownik Muommar Kadafi podjął decyzję o liberalizacji prawa; zniesiono
specjalne ustawy, które wykorzystywano do walki politycznej. Z kolei władze
Autonomii Palestyńskiej zobowiązały się do przeprowadzenia wolnych wyborów
parlamentarnych. Król Arabii Saudyjskiej zaproponował powołanie Forum Narodowego Dialogu, w ramach którego mają zostać przygotowane wybory do rad
miejskich. Jednak część rządów państw arabskich pozostała tradycyjnie nieufna
wobec inicjatywy USA, a w niektórych społeczeństwach po raz kolejny przybrały
na sile nastroje antyamerykańskie42. Sceptycznie do GMEI odnosiły się władze
Syrii, Tunezji oraz Bahrajnu, oskarżając USA, iż pod pretekstem rozszerzania
demokracji realizują swoje imperialne i neokolonialne interesy polityczne
i prowadzą ekspansję gospodarczą korzystną przede wszystkim dla przedsię-

41

G.C. Gambill, Jumpstarting Arab Reform: The Bush Administration’s Greater Middle East Initiative, „Middle East Intelligence Bulletin” 2004, vol. 6, nr 6 – 7, s. 32.
42
W 2005 roku agenda National Endowment for Democracy przeprowadziła w sześciu państwach arabskich badania opinii społecznej na temat oceny polityki zagranicznej USA wobec
krajów Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Aż 69% pytanych stwierdziło, że w działaniach
Waszyngtonu nie chodzi o wspieranie działań demokratycznych w regionie, ale o partykularne
interesy polityczne i gospodarcze. Znamienne, iż najbardziej krytyczni okazali się Egipcjanie (78%)
oraz Marokańczycy (77%), a więc narody, których rządy prowadziły lojalną politykę wobec USA.
Egipt pod rządami Mubaraka był wręcz eksponentem interesów amerykańskich w tym ważnym
rejonie świata. Tylko 6% uznało, że zmiany demokratyczne w ich państwach mogą spowodować
pozytywne efekty i wpłynąć realnie na poprawę warunków życia. 16% uznało demokrację za bardzo
ważną wartość, jednak amerykański sposób jej wprowadzania oceniono negatywnie. Middle East
Not Swayed by Bush’s Democracy Pledge, angus-reid.com, [za:] E.J. Girdner, The Greater Middle East
Initiative…, op.cit., s. 70, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/44/677/8621.pdf, odczyt z dn.
26.10.2012.
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biorstw amerykańskich. Dla dyktatorów tych państw koronnym przykładem
amerykańskiej „demokracji na bagnetach” była obecność wojsk amerykańskich
w Iraku. Pomimo głosów krytycznych 22 maja 2004 roku 22 państwa Ligi Arabskiej podpisały Deklarację z Tunisu, w której zobowiązano się do wprowadzenia
reform politycznych i liberalizacji stosunków gospodarczych. Dokument spotkał
się z zadowoleniem ze strony Waszyngtonu43.
Dramatyczne wydarzenia z 11 września 2001 roku stały się cezurą czasową,
która spowodowała przeformatowanie polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Ewolucja amerykańskiej polityki dotyczyła również krajów Afryki
Północnej. Nowe wyzwania, przed którymi stanął współczesny świat cywilizacji
zachodniej, zmieniły postrzeganie tego regionu przez administrację prezydenta
George’a W. Busha. Od 2001 roku nastąpił wzrost znaczenia państw Maghrebu
z punktu widzenia interesów politycznych Waszyngtonu. Wzrost zainteresowania
ze strony USA obszarem Afryki Północnej spowodowany był następującymi
czynnikami: walką z międzynarodowym terroryzmem, promocją praw człowieka
oraz działaniami o charakterze gospodarczym. Jednak defensywne działania prezydenta Baracka Obamy na arenie międzynarodowej mogą spowodować powrót
krajów Afryki Północnej do statusu regionu o niskim stopniu zainteresowania
z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych. Wycofanie wojsk amerykańskich
z Iraku, rozpoczęcie zakończenia misji wojskowej w Afganistanie, a w związku
z tym zakończenie w nieodległej przyszłości operacji Active Endeavour powodują,
iż administracja prezydenta Obamy wysyła jednoznaczne sygnały o defensywnej
polityce wobec krajów Afryki Północnej44. Dodatkowo brak skoordynowanych
działań o charakterze polityczno-gospodarczym wobec krajów Maghrebu może
w przyszłości spowodować marginalizację regionu w amerykańskiej polityce
zagranicznej, a próżnię polityczną po USA mogą wypełnić nieobliczalne Chiny
czy ekspansjonistyczna Rosja. Konsekwencją o szczególnym znaczeniu dla
środowiska międzynarodowego, która może wynikać z braku przedstawienia

43

Konsekwencją zadeklarowanej demokratyzacji przez 22 państwa arabskie było ogłoszenie na
szczycie państw G8 kolejnego programu modernizacyjnego Broader Middle East and North African
Initiative (BMENAI). Negocjacje i rozbieżności dotyczące warunków uczestnictwa w partnerstwie
spowodowały, że końcowy dokument BMENAI pomiędzy państwami G8 a krajami arabskimi został
podpisany jedynie przez przedstawicieli Afganistanu, Algierii, Bahrajnu, Jordanii, Tunezji, Turcji,
Jemenu oraz Iraku. Za: G.C. Gambill, Jumpstarting Arab Reform…, op.cit., s. 47.
44
O prerekwizytach polityki zagranicznej Baracka Obamy zob. A National Security Strategy of
the United States of America, Washington D.C. 2010.
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propozycji współpracy przez Zachód, jest zagrożenie rozwinięciem wpływów
przez ekstremalne siły islamskie nad tym ważnym i newralgicznym regionem
świata. Instrumentalne potraktowanie krajów Maghrebu w wojnie przeciwko
terroryzmowi w przeszłości i brak planu współpracy w przyszłości rodzą takie
niebezpieczeństwo45.

45

Przykładem takiej niekonsekwentnej polityki prowadzonej w ostatnich latach może być Turcja.
Zmiana polityka zagranicznej tego kraju islamskiego o dużym potencjale pokazuje, iż brak konkretnych rozwiązań i propozycji współpracy ze strony Europy i USA spowodował zacieśnienie związków
gospodarczych i militarnych ze światem arabskim, w tym z Iranem. Taka perspektywa rozwoju sytuacji w wyniku defensywnej polityki USA wydaje się obecnie bardzo realna i niebezpieczna ze
względów bezpieczeństwa zarówno dla państw tego regionu, jak i Stanów Zjednoczonych.
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W powszechnym mniemaniu pojęcie „państwa” stanowi oczywistą kategorię,
która poprzez swoją obecność w codziennym życiu całego społeczeństwa może
być z łatwością zdefiniowana przez każdego człowieka. Jednak w rzeczywistości nieostre definicje potoczne nie odpowiadają różnorodności istniejących
we współczesnym świecie form państwowych1, których określenie wymaga
precyzji właściwej dla języka prawnego. Problem ten dotyczy w szczególności
tych quasi-państw, które nie zostały uznane przez ogół lub część społeczności
międzynarodowej i w konsekwencji nie nawiązały stosunków zagranicznych,
natomiast spełniają inne kryteria uzasadniające ich traktowanie jako organizmów
państwowych. Wśród podmiotów tego rodzaju największe zainteresowanie opinii
publicznej2 skupia Księstwo Sealand, aspirujące do rangi suwerennego państwa
od niemal 50 lat.
Twórcą Księstwa Sealand był emerytowany major armii brytyjskiej Roy
„Paddy” Bates, który w październiku 1965 roku założył piracką rozgłośnię
radiową Radio Essex na opuszczonej platformie przeciwlotniczej HM Fort Knock
John znajdującej się u ujścia Tamizy. Ponieważ za nadawanie programów radiowych bez licencji na właściciela stacji została nałożona grzywna w wysokości
100 GBP, a wniosek o rejestrację Radio Essex został odrzucony, Bates zdecydował
się przenieść swoją rozgłośnię na inną opuszczoną platformę przeciwlotniczą
HM Fort Roughs3, usytuowaną na Morzu Północnym na szerokości geograficznej
51°53’40”N i długości geograficznej 1°28’57”E, tj. w odległości 7 mil morskich
od wybrzeży Wielkiej Brytanii. Ponieważ szerokość pasa brytyjskich wód teryto1

M. Sobczyński, Państwa i terytoria zależne. Ujęcie geograficzno-polityczne, Toruń 2006, s. 11.
Na stronach internetowych Księstwa Sealand nie zostały umieszczone liczniki rejestrujące liczbę
odwiedzin, natomiast z danych znajdujących się na stronach internetowych Rządu Księstwa Sealand
na Uchodźstwie wynika, że w okresie od 13 maja 2002 do 31 października 2004 r. strony te odwiedziło
2 770 945 internautów. Zob. Principality of Sealand, Webserver Statistics from May 13, 2002 – October
31, 2004, http:// http://principality-of – sealand.eu/statistic_e.html, odczyt z dn. 25.09.2012. Z kolei
polską stronę internetową o Księstwie Sealand, uruchomioną 18 kwietnia 2008 r., obejrzało do dnia
11 lipca 2008 r. 22 521 osób. Zob. Księstwo Sealand, Sealand Poland, Serwis, http://www.sealand.yoyo.
pl/index.php?id=serwis, odczyt z dn. 11.07.2008.
3
Platforma HM Fort Roughs została skonstruowana na zlecenie Admiralicji Brytyjskiej przez
Guya Ansona Maunsella, a następnie zatopiona w obecnym miejscu w lutym 1942 r. w celu zapewnienia ochrony portu Harwich przed niemieckimi atakami lotniczymi i rakietowymi. W okresie
działań wojennych na platformie przebywał oddział Royal Navy, liczący od 150 do 300 osób. Ich liczba
stopniowo malała po zakończeniu II wojny światowej, a ostatni żołnierze zostali wycofani w 1956 r.
W tym samym roku Ministerstwo Obrony przekazało zarząd HM Fort Roughs korporacji Trinity
House, zob. Project Redsand, History, http://www. project-redsand.com/ history.htm, odczyt z dn.
9.07.2014.
2
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rialnych wynosiła wówczas 3 mile morskie, nie ulegało wątpliwości, że platforma
zajęta przez Batesa znajduje się na wodach międzynarodowych, niepodlegających
jurysdykcji brytyjskiej4. Pomimo tego Radio Essex musiało zostać ostatecznie
zlikwidowane ze względu na regulacje brytyjskiej ustawy z dnia 14 sierpnia
1967 roku skierowanej przeciwko pirackim rozgłośniom radiowym (Marine
Broadcasting Offences Act 1967)5, która znajdowała zastosowanie do obywateli
brytyjskich, bez względu na to, czy przebywali oni na terytorium Zjednoczonego
Królestwa, czy poza nim. Chociaż Roy Bates został zmuszony do zaprzestania
swojej dotychczasowej działalności, to jednak nie opuścił platformy HM Fort
Roughs, lecz w dniu 2 września 1967 roku ogłosił ją suwerennym państwem
pod nazwą Księstwa Sealand. Deklaracja nie wywołała początkowo żadnego
oddźwięku ze strony władz brytyjskich, które nie widziały potrzeby zajmowania
się ekscentrycznym dziwakiem roszczącym sobie pretensje do brudnej, rdzewiejącej platformy na Morzu Północnym6 o powierzchni 560 m2 i otaczających
ją wód morskich o powierzchni 4000 m2. Świadomość takiego stanu rzeczy
miał także Bates, który w wywiadzie umieszczonym na stronie internetowej
swojego quasi-państwa (Sealand News) stwierdził: „realizacja moich ambicji
trwała bardzo długo […], a na początku nikt nie traktował mnie poważnie”7.
Sytuacja uległa zmianie w maju 1968 roku, kiedy zarządzająca HM Fort Roughs
korporacja Trinity House wysłała na platformę dwóch pracowników, którzy
mieli przeprowadzić prace konserwatorskie. Nie zostali oni jednak wpuszczeni
na platformę, a „książę” i jego 16-letni syn Michael zagrozili im użyciem broni
w przypadku ponownego przybycia. W odpowiedzi, kiedy Roy Bates udał się na
stały ląd, został aresztowany przez funkcjonariuszy policji za posiadanie broni
palnej bez zezwolenia. Ostatecznie wyrokiem z dnia 25 października 1968 roku
sąd hrabstwa Essex (Essex Assizes) w Chelmsford oddalił zarzuty wysunięte
4

Pomimo przystąpienia do Konwencji ONZ o morzu terytorialnym i strefie przyległej z 29 kwietnia 1958 r., zezwalającej sygnatariuszom na rozciągnięcie swoich przepisów celnych, skarbowych,
imigracyjnych i sanitarnych na pas wód przybrzeżnych o szerokości 12 mil morskich, Wielka Brytania
nie korzystała z tej możliwości aż do 1 października 1987 roku, tj. do chwili rozszerzenia pasa wód
terytorialnych.
5
Ustawa została uchwalona w wykonaniu postanowień Traktatu Rady Europy z 22 stycznia 1965 r.
w sprawie zwalczania piractwa radiowego. Zob. Council of Europe, European Agreement for the Prevention of Broadcasts transmitted from Stations outsider National Territories, http://conventions.coe.
int/Treaty/en/Treaties/ Html/053.htm, odczyt z dn. 9.07.2014.
6
Sealandia – milion euro za metr, http://www.money.pl/gospodarka/wiadomości/artykul/sealandia;-;m Ilion;euro;za;metr,110,0,214126.html, odczyt z dn. 9.07.2014.
7
The Royal Family, http://www.sealandnews.com/the-royal-family, odczyt z dn. 9.07.2014.
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wobec Roya i Michaela Batesów, wskazując, że „sądy angielskie mogą rozstrzygać
o ukaraniu jedynie za czyny popełnione […] na terytorium Wielkiej Brytanii
oraz należących do niej wyspach i obszarze wód terytorialnych wewnątrz pasa
o szerokości 3 mil […], a także statkach poruszających się pod flagą brytyjską
[…], a do żadnej z tych kategorii nie należy wieża Roughs”8. Wprawdzie w wyroku
z 1968 roku zostały jedynie określone przeszkody formalnoprawne uniemożliwiające sądowi merytoryczne rozpatrzenie sprawy, jednakże Roy Bates uznał je
za potwierdzenie swoich roszczeń wobec HM Fort Roughs, opierających się na
obowiązującej w prawie międzynarodowym publicznym zasadzie res nullis credit
primo occupanti9. Wyrazem tego przekonania było wezwanie jednostek Royal
Navy, uczestniczących w ćwiczeniach prowadzonych u wybrzeży południowo-wschodniej Anglii pod koniec 1968 roku, do niewpływania na obszar ogłoszony
sealandzkimi wodami terytorialnymi w deklaracji z dnia 2 września 1967 roku:
„W obronie suwerenności swojego państwa książę Roy nakazał okrętom marynarki wojennej wycofanie się. Zostały oddane strzały ostrzegawcze”10.
W latach siedemdziesiątych Księstwo Sealand zamieszkiwała 5-osobowa
rodzina Batesów11 oraz „rozrastająca się stopniowo pionierska grupa […]
osadników”12, w skład której wchodzili przede wszystkim hippisi, żądni przygód awanturnicy i bezrobotni, ale także kilku prawników i przedsiębiorców.
Jednak trudne warunki bytowe utrzymujące się na HM Fort Roughs, pomimo
składanych przez Batesa deklaracji o przekształceniu platformy w „luksusowy
pałac dla jego rodziny i bliskich”13, przyczyniły się przed końcem dekady do
powrotu na stały ląd znacznej części mieszkańców. „Klimat Sealandii był zabójczy. Jeden po drugim znikali znajomi, którzy kiedyś postanowili się tu osiedlić.
Wilgoć, wiatr, zimno”14. W kolejnych latach liczba ludności Księstwa nie ulegała
poważniejszym zmianom pozostając na poziomie 25 – 30 osób. Z treści raportu
8

Transcript of 1968 Court Decision, http://www.seanhastings.com/havenco/sealand/judgement.
html, odczyt z dn. 9.07.2014.
9
Res nullis credit primo occupanti (łac.) rzecz niczyja przypada temu, kto pierwszy ją
zawłaszczył.
10
History of Sealand, http://www.sealandgov.org/history.html, odczyt z dn. 09.07.2014.
11
Do końca lat siedemdziesiątych Księstwo zamieszkiwała cała rodzina Batesów, tj. Roy „Paddy”
z żoną Joan, synem Michaelem i córką Penelope „Penny”.
12
Principality of Sealand, http://www.muu.fi/amorph03/downloads/pdfs/principality_of _
sealand.pdf, odczyt z dn. 9.07.2014.
13
The Royal…, op. cit.
14
L.L. Talko, Sealandia. Królestwo za koniak, „Gazeta Wyborcza”, 5.12.2003., dodatek „Duży
Format”, s. 3.
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opublikowanego przez „władze” sealandzkie w Internecie wynika, że w 2002 roku
platformę zamieszkiwało 27 osób, w tym 9% w wieku do 14 roku życia, 82%
w wieku 15 – 64 lat i 9% w wieku powyżej 64 roku życia. Zjawiska braku przyrostu
naturalnego oraz emigracji, obejmującej 28% populacji (w latach 2000 – 2002),
wynikały przede wszystkim z niekorzystnej struktury płci wyrażającej się
stosunkiem kobiet do mężczyzn jak 1:4,4. Równocześnie jednak społeczność
Księstwa była spójna pod względem etnicznym i kulturowym (wywodząc się
w większości z Wielkiej Brytanii) oraz religijnym (26% anglikanów oraz 74%
wyznawców innych odłamów chrześcijaństwa)15. Głównym źródłem dochodów
społeczności sealandzkiej były początkowo wpływy ze sprzedaży miejscowych
znaczków pocztowych emitowanych od 1969 roku oraz monet (o nominałach
¼, ½ i 1 dolara sealandzkiego) wypuszczanych na rynek numizmatyczny od
1972 roku16. Dodatkowe dochody zapewniały opłaty pobierane za wydanie wiz
wjazdowych, usługi turystyczne dla osób zwiedzających HM Fort Roughs oraz
wydawanie paszportów17 dokumentujących „obywatelstwo” sealandzkie. Uzyskiwane w ten sposób środki były jednak niewystarczające do pokrycia wydatków
związanych z konserwacją platformy i zaspokojeniem potrzeb bytowych jej
mieszkańców. W konsekwencji największą część budżetu Księstwa stanowiły
bezzwrotne pożyczki udzielane przez prywatne przedsiębiorstwo rybackie
należące do Michaela Batesa. Sytuacja uległa zasadniczej zmianie w maju 2000
roku, po nawiązaniu współpracy z amerykańską firmą HavenCo, polegającej na
ustawieniu na platformie serwerów komputerowych służących do stworzenia
„najbezpieczniejszej bazy danych […] niepodlegającej kontroli rządowej”18.
Umowa pomiędzy Royem Batesem i reprezentującym HavenCo Seanem
Hastingsem zagwarantowała Księstwu Sealand stałe dochody w wysokości
przewyższającej ogólną sumę wydatków przeznaczonych na potrzeby „państwa”
i jego mieszkańców. Już w 2002 roku wpływy budżetowe przewyższały wydatki
15

Principality of Sealand, op. cit.
Zob. Sealand (Principality of), http://www.imperial-collection.net/sealand03. html, odczyt z dn.
9.07.2014.
17
Roy Bates od początku istnienia Księstwa Sealand wydał ok. 300 paszportów, które są rzeczywiście używane przez ich posiadaczy przy przekraczaniu granic państwowych. Ponadto od końca lat
osiemdziesiątych do 2000 r. ok. 150 000 paszportów sealandzkich zostało wydrukowanych w Hiszpanii przez Federico Trujillo Ruiza, który ogłosił się księciem regentem Sealand. Paszporty te były
rozprowadzane m.in. wśród mieszkańców Hongkongu pragnących uniknąć konieczności przyjęcia
obywatelstwa chińskiego (po ok. 1000 USD za sztukę), a także wśród członków mafii działających
m.in. w krajach bałkańskich i Rosji. Zob. szerzej: History of Sealand, op.cit.
18
Havenco-Data Centre Services, http://www.havenco.com/index.html, odczyt z dn. 9.07.2014.
16
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o 178 000 USD19, co pozwoliło Księstwu na uniezależnienie się od pomocy
podmiotów zewnętrznych i realizację inwestycji finansowych na stałym lądzie.
Pomimo tego „władze” sealandzkie nie zrezygnowały z wykorzystywania innych
źródeł dochodów, prowadząc na swoich stronach internetowych sprzedaż filmów
DVD i VCD, pocztówek, koszulek, kubków i żetonów z wizerunkiem HM Fort
Roughs, stalowych śrub pochodzących ze zdemontowanych części platformy,
a nawet sealandzkich tytułów szlacheckich20.
Decyzja o utworzeniu suwerennego państwa skłoniła Roya Batesa do zaprojektowania flagi i godła, jako atrybutów mających wskazywać na odrębność
tego terytorium od Wielkiej Brytanii. Czarno-biało-czerwona flaga sealandzka,
symbolizująca piracką działalność założycieli Księstwa, czystość ich intencji
oraz królewską godność, została po raz pierwszy użyta w 1967 roku, a godło
z maksymą E Mare Libertas21 zaczęło być stosowane po ogłoszeniu wyroku Essex
Assizes w październiku 1968 roku. W kolejnej dekadzie powstała muzyka do
hymnu sealandzkiego (wykonywanego bez słów), którą na zamówienie Batesa
napisał znany angielski kompozytor Basil Simonenko. Natomiast 25 września
1975 roku została ogłoszona konstytucja Księstwa, opracowana przez niemieckiego prawnika prof. Alexandra G. Achenbacha (pełniącego dożywotnio funkcję
premiera sealandzkiego).
Konstytucja z 1975 roku w preambule (dodanej w maju 1976 roku)
stanowi, że Księstwo jest suwerennym podmiotem posiadającym zdolność
nawiązywania i kształtowania stosunków międzynarodowych22. We wstępnej
części tego aktu określone zostały wolności i prawa „obywatelskie”, do których
zaliczono w całości postanowienia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
z 1948 roku23 oraz wynikające wprost z Konstytucji prawa nieskrępowanego
rozwoju osobistego we wszelkich sferach życia, wyboru zawodu, poruszania
się i wyboru miejsca zamieszkania w obrębie Księstwa, równego traktowania
wobec prawa, ochrony przyrodzonej godności ludzkiej, ochrony prawnej
19

Principality of Sealand, op.cit.
Zob. Church & East Ltd. Souvenirs Shop, http://www.churchandeast.co.uk/shop/index.html,
odczyt z dn. 9.07.2014.; Red Save. Become a Lord, Lady, Baron or Baroness, http://www.redsave.com/
index.asp?page Type=3&pid=2091&catId=21&track=SealandShopLink, odczyt z dn. 9.07.2014.
21
E mare libertas lub E mari libertas (łac.) – z morza wolność.
22
Constitution of 1975, Preliminary Remark, http://principality-of-sealand.eu/pdf/c onstitutions.
pdf, odczyt z dn. 9.07.2014.
23
Zob. E.J. Osmańczyk, Encyklopedia ONZ i stosunków międzynarodowych, Warszawa 1986,
s. 117 – 118.
20
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gwarantowanej przez państwo, ochrony własności prywatnej, przedstawiania
swoich spraw do rozstrzygnięcia niezawisłym sądom oraz prawa wynikające
z zakazu ekstradycji i zakazu wymierzenia kary pozbawienia wolności bez
prawomocnego wyroku sądowego24. Przepisy ustawy zasadniczej Księstwa
przyznają szczególną pozycję dziedzicznemu „monarsze”, który posiada pełnię
władzy ustawodawczej i wykonawczej, a nawet sądowniczej w zakresie egzekucji
podatków, opłat administracyjnych, ceł oraz przestrzegania monopolu państwowego na określone rodzaje działalności produkcyjnej i usługowej25. Do jego
kompetencji należy powoływanie „rządu”, w którego skład wchodzą szefowie
resortów spraw zagranicznych; sprawiedliwości; gospodarki i finansów; spraw
wewnętrznych i rozwoju; ruchu wewnętrznego, transportu, poczty i dziedzictwa
kulturowego; specjalny minister ds. wewnętrznych i międzynarodowych oraz
inni ministrowie powoływani doraźnie przez monarchę w razie potrzeby26.
Konstytucja określa także organizację i zasady funkcjonowania „organów”
wymiaru sprawiedliwości, tj. Najwyższego Sądu Sprawiedliwości oraz Sądu
Apelacyjnego, wchodzących w skład Trybunału i orzekających na podstawie
brytyjskiego common law w sprawach cywilnych i karnych oraz brytyjskiego
prawa stanowionego w sprawach z zakresu prawa handlowego27. Postanowienia
ustawy zasadniczej obejmują również regulacje dotyczące barw flagi sealandzkiej, języka urzędowego oraz waluty narodowej28. Oprócz Konstytucji z 1975
roku na system prawny Księstwa składają się akty rangi ustawowej, tj. Prawo
podatkowe, Prawo o banku państwowym Księstwa Sealand, Prawo o rejestrze
osobowym, handlowym i morskim, Prawo paszportowe i wizowe, Prawo konsularne oraz ustawa określająca zasady przyznawania Orderu Sealandzkiego,
które zostały wydane en bloc 17 maja 1976 roku29.
Na początku sierpnia 1978 roku grupa niemieckich i holenderskich
przedsiębiorców zwróciła się do Roya i Joan Batesów z propozycją nawiązania
współpracy gospodarczej. Po przybyciu „pary książęcej” do Wiednia okazało
się jednak, że zaplanowane spotkanie zostało przesunięte na późniejszy termin.
24

Constitution…, op. cit., § 1 – 3, 7 – 9 i 19.
Ibidem, § 4.2, § 12.1 i 5.
26
Ibidem, § 21.2.
27
Ibidem, § 12.4.
28
Ibidem, § 14, 15 i 20.3.
29
Zob. Ibidem, Tax Law, Law concerning the State Bank of the Principality of Sealand, Law relating to the keeping in the field of powers of Attorney, Registration of companies and shipping, Law
relating to passports and visas, Consular Law, Law referring to the Award of the Order of Sealand.
25
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Równocześnie Batesowie uzyskali „od znajomego rybaka […] wiadomość, że
ten widział helikopter transportowy kierujący się w stronę księstwa”30. Okazało
się, że kierowany przez premiera Achenbacha rząd sealandzki – za pomocą
uzbrojonych najemników holenderskich pod dowództwem Paula Trevisana
– dokonał przewrotu na HM Fort Roughs, aresztując, a następnie deportując
„następcę tronu” oraz osoby deklarujące wierność rodzinie założyciela Księstwa.
Kilka dni później Roy i Michael Batesowie wraz z kilkoma przyjaciółmi wynajęli
helikopter i zaatakowali platformę, którą udało im się odzyskać bez walki, dzięki
kompletnemu zaskoczeniu przeciwników31. Po stłumieniu rebelii wszystkich jej
uczestników nieposiadających „obywatelstwa” sealandzkiego wywieziono do
Holandii, a przebywający w Niemczech przywódca buntu został zaocznie skazany
za zdradę stanu na karę grzywny w wysokości 75 000 DM32. Natomiast Gernot
Putz, który jako jedyny spośród rebeliantów posiadał wyłącznie „obywatelstwo”
Księstwa, został skazany na karę ciężkich robót, tj. szlifowanie barierek platformy.
„Sprawa [Putza] wywołała interwencje rządów Holandii i Niemiec do władz
brytyjskich, które jednak uchyliły się od odpowiedzialności, powołując się na
wyrok wydany przez sąd w 1968 r. Nie przyniosły efektu również […] negocjacje osobiście prowadzone z Royem Batesem przez przedstawiciela ambasady
niemieckiej w Londynie”33, toteż ostatecznie więzień został uwolniony dopiero
po 7 tygodniach. Natomiast sama wizyta pracownika wydziału konsularnego
ambasady Niemiec na HM Fort Roughs została potraktowana przez „władze”
sealandzkie jako wyraz de facto uznania istnienia Księstwa przez RFN, chociaż
„rząd niemiecki nigdy nie potwierdził tej interpretacji”34.
Konsekwencją rebelii było utworzenie emigracyjnego Rządu Księstwa Sealand
w Niemczech35 pod kierownictwem Alexandra Achenbacha oraz holenderskiego
prawnika doktora Adriana L. Domena, któremu powierzono funkcję „księcia”.
W sierpniu 1989 roku na czele Rządu na Uchodźstwie stanął Johannes Sieger, co
wiązało się z przyjęciem nowej konstytucji oraz reorganizacją powiązań między

30

L.L. Talko, op.cit., s. 5.
J. Ryan, G. Dunford, S. Sellars, Micronations, London 2006, s. 11.
32
Attempt to Free Captive from Private ‘Island’ Fails, „The Times”, 5.09.1978, s. 3.
33
J. Ryan, G. Dunford, S. Sellars, op. cit., s. 11.
34
Podatkowe raje: Sealandia, http://nczas.com/Europa/podatkowe-raje-sealandia, odczyt z dn.
9.07.2014.
35
Siedzibą Rządu Księstwa Sealand na Uchodźstwie jest miejscowość Rheda-Wiedenbrück,
położona w północnej części kraju związkowego Nadrenia-Westfalia.
31
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poszczególnymi organami „władzy” Księstwa36. Z inicjatywy Siegera została
założona spółka Sealand Trade Corporation, zajmująca się m.in. handlem maszynami i urządzeniami technicznymi pochodzącymi z demobilu po wycofaniu
wojsk radzieckich z NRD w 1991 roku, poszukiwaniem Bursztynowej Komnaty37 oraz alternatywnych źródeł energii38. Naśladując działania prowadzone
przez Roya Batesa, „władze” emigracyjne na początku lat dziewięćdziesiątych
zamówiły srebrne dolary sealandzkie z wizerunkiem premiera Siegera, które
zostały następnie wprowadzone na rynek numizmatyczny. Chociaż wszystkie
te przedsięwzięcia były podejmowane w imieniu Księstwa, to jednak rodzina
Batesów, wychodząc z założenia, że „nie jest to sprawa leżąca w gestii Sealandii
[…], nigdy nie zaprotestowała przeciwko rządowi […] na wychodźstwie”39.
W okresie od listopada 1968 roku do września 1987 roku władze brytyjskie
nie podejmowały żadnych działań ukierunkowanych na przywrócenie kontroli
nad HM Fort Roughs, co nie oznaczało jednak faktycznego uznania istniejącego
na platformie quasi-państwa. Stanowisko w tej sprawie zostało wyraźnie określone przez Home Office40 w treści skierowanego do obywatela niemieckiego
Hansa Fuhra41 pisma nr MSC/78.574/9/3 z dnia 8 lipca 1981 roku, w którym
stwierdzono, że chociaż HM Fort Roughs nie leży na obszarze Wielkiej Brytanii
ani jej wód terytorialnych, to jednak „rządowi Zjednoczonego Królestwa nie jest
znany jakikolwiek powód uzasadniający uznanie Fortu za państwo; Rząd nie ma
również podstaw, aby sądzić, że powody takie mogłyby być znane jakiemukol-

36

Zob. Chronology of the Principality of Sealand, http://principality-of-seal and.eu/chronologie/
chrono_e.html, odczyt z dn. 9.07.2014.
37
Bursztynowa Komnata to kompletny wystrój apartamentu królewskiego, wykonany w latach
1701 – 1709 przez duńskiego mistrza bursztyniarskiego Gottfrieda Wolframa oraz niemieckiego
rzeźbiarza Andreasa Schlütera na zamówienie króla pruskiego Fryderyka I Hohenzollerna. Do 1716 r.
Komnata stanowiła część wyposażenia berlińskiego pałacu Charlottenburg, a następnie została podarowana carowi rosyjskiemu Piotrowi I Wielkiemu i przewieziona do Sankt Petersburga. Po wielokrotnych przeróbkach jej powierzchnia miała 55 m2, a łączna waga wszystkich elementów wynosiła
ok. 6 ton. W okresie II wojny światowej dostała się w ręce Niemców i została wywieziona do zamku
królewieckiego, gdzie była przechowywana do 1944 r. Pomimo wielu spekulacji dalsze losy Bursztynowej Komnaty pozostają nieznane. Zob. L. Adamczewski, Zaginiona komnata, Poznań 1993.
38
Zob. Chronology…, op.cit.
39
L.L. Talko, op.cit., s. 6.
40
Home Office to ministerstwo spraw wewnętrznych Wielkiej Brytanii.
41
W 1981 r. Hans Fuhr pełnił obowiązki ministra ds. morskich w Rządzie Księstwa Sealand na
Uchodźstwie.
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wiek innemu rządowi”42. Konsekwencją ignorowania „problemu sealandzkiego”
przez władze brytyjskie było również powstrzymanie się od podjęcia jakichkolwiek działań, które mogłyby położyć kres istnieniu Księstwa. Sytuacja ta nie
zmieniła się nawet wówczas, gdy rząd Margaret Thatcher43 postanowił rozszerzyć dotychczasową 3-milową strefę brytyjskich wód terytorialnych do 12 mil
morskich (w obrębie których znalazła się platforma HM Fort Roughs) od dnia
1 października 1987 roku. W przededniu wejścia w życie tego postanowienia Roy
Bates dokonał analogicznego rozszerzenia sealandzkich „wód terytorialnych”,
wychodząc z założenia, że „nawet w przypadku gdyby żaden traktat brytyjsko-sealandzki nie uregulował zasad podziału spornych akwenów, to jednak
w oparciu o ogólne reguły prawa międzynarodowego możliwe byłoby wytyczenie
punktów znajdujących się w równej odległości od brzegów obu państw, wyznaczających przebieg granicy morskiej. […] Ponadto w ten sposób brytyjskie wody
terytorialne nie zablokują [Księstwu] dostępu do morza otwartego”44. Pozorny
konflikt interesów Wielkiej Brytanii i społeczności zamieszkującej HM Fort
Roughs nie wzbudził większego zainteresowania władz brytyjskich, ponieważ
rodzina Batesów nie podjęła żadnych kroków zmierzających do rozciągnięcia
swojego zwierzchnictwa nad obszarem uznanym w treści deklaracji z dnia
30 września 1987 roku za sealandzkie „wody terytorialne”. Równocześnie jednak
„władze” sealandzkie były zdecydowane użyć wszelkich środków do obrony
samej platformy, o czym świadczył incydent z 24 lutego 1990 roku polegający
na oddaniu strzałów ostrzegawczych w kierunku statku pomocniczego RMAS45
Golden Eye. „Zgodnie z relacją majora Batesa […] strzały Sealandczyków miały
tylko uświadomić załodze statku, że znajduje się zbyt blisko filarów platformy.
[…] Natomiast kapitan Golden Eye uznał, że statek jest rzeczywiście atakowany
i wezwał na pomoc jednostki straży przybrzeżnej”46. Ostatecznie jednak incy42

Letter of P. Ransford, Home Office to Hans Fuhr of July 8, 1981, http://principality-of – sealand.
eu/pdf/roughs_tower.pdf, odczyt z dn. 9.07.2014.
43
Margaret Hilda Thatcher była politykiem konserwatywnym, pełniła funkcję parlamentarnego
sekretarza stanu w ministerstwie pomocy społecznej w latach 1961 – 1964 oraz ministra edukacji
i nauki w latach 1970 – 1974; była premierem Wielkiej Brytanii w latach 1979 – 1990.
44
History of Sealand, op.cit.
45
Królewska Morska Służba Pomocnicza (Royal Maritime Auxiliary Service, RMAS) powstała
w 1974 r. jako cywilna agencja rządowa świadcząca usługi na rzecz marynarki wojennej. Zob. szerzej:
Royal Fleet Auxiliary, http://www.royal-navy.mod.uk/server/show/conWebDoc.64/changeNav/3533,
odczyt z dn. 9.07.2014.
46
J. Cusick, Shots Fired in Sealand’s Defence of a Small Freedom, „The Independent”, 24.02.1990,
s. 6.
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dent nie wywołał żadnych następstw politycznych, a śledztwo prowadzone w tej
sprawie przez policję hrabstwa Suffolk zostało umorzone.
Na początku lat dziewięćdziesiątych Joan Bates wyprowadziła się z HM Fort
Roughs ze względów zdrowotnych i zamieszkała początkowo na południowo-wschodnim wybrzeżu Anglii, a następnie przeniosła się wraz z mężem do Costa
del Sol w Hiszpanii. Od tego czasu sprawami Księstwa zajmuje się formalnie
„książę regent” Michael Bates, który jednak w rzeczywistości mieszka wraz
ze swoją rodziną w Leigh-on-Sea w północnej Anglii47. Pozostali „obywatele”
sealandzcy również stopniowo emigrowali na stały ląd, chociaż większość z nich
nadal oficjalnie uważa się za mieszkańców platformy. Trudne warunki bytowe nie
stanowiły natomiast przeszkody w wykorzystywaniu HM Fort Roughs do celów
gospodarczych, z których największe znaczenie miało uruchomienie serwerów
HavenCo w 2000 roku. Nieuregulowany status prawny Księstwa umożliwił
powstanie na platformie oficjalnej strony internetowej rządu tybetańskiego na
uchodźstwie Tibet Online48. „Książę Roy sam zaprosił Tybetańczyków i zaoferował
darmowe usługi. […] Gdyby Tybetańczycy zainstalowali się gdziekolwiek indziej
[…], Chińczycy zaczęliby naciskać na zlikwidowanie domeny. A tak wszyscy
rozkładają ręce. No tak, Tybetańczycy nadają z Sealandii, ale przecież Sealandia
to niepodległe państwo. Cóż możemy zrobić? Z Sealandii mogliby nadawać
na przykład ludzie walczący z potężnymi organizacjami. Może antyglobaliści,
pragnący zaszkodzić wielkim korporacjom, ale obawiający się ich wpływów
i pozwów sądowych, może Zieloni albo przeciwnicy Kościoła scjentologicznego.
Każdy mógłby bez obaw o proces umieścić listę lekarzy konowałów, czarną
listę dłużników albo skandaliczne szczegóły życia arystokratów. Żaden sąd nie
może zablokować tych informacji. Nie wejdzie policja”49. Te same przyczyny, dla
których obecnie Księstwo jest przedmiotem zainteresowania internautów, mogą
w przyszłości stanowić istotny argument dla przedsiębiorców poszukujących
możliwości zarejestrowania swoich firm w tzw. rajach podatkowych. W wywiadzie udzielonym polskiemu dziennikarzowi w 2003 roku Michael Bates jednoznacznie określił swój stosunek do możliwości wykorzystania HM Fort Roughs
jako „biznes”50. Potwierdziły to kolejne kroki podjęte przez „księcia regenta”,
który pod koniec 2006 roku, wbrew postanowieniom konstytucji Księstwa, zlecił
47
48
49
50

The Royal…, op.cit.
Zob. About Tibet Online, http://www.tibet.org/tibet.org, odczyt z dn. 25.09.2012.
L.L. Talko, op.cit., s. 6.
Ibidem, s. 7.
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brytyjskiej firmie zajmującej się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami
sprzedaż praw do platformy za kwotę 750 mln euro51. Równocześnie „władze”
sealandzkie podjęły indywidualne negocjacje w sprawie sprzedaży praw do
platformy z przedstawicielami serwisu internetowego The Pirate Bay. „Szwedzi,
którzy prowadzą stronę thepiratebay.org […], od razu poprosili swych sympatyków o zrzutkę”52, jednakże nie udało im się zgromadzić koniecznej kwoty
i rozmowy zostały przerwane. Według informacji podanych przez Sealand News
16 września 2008 roku kolejne negocjacje miały być prowadzone z amerykańską
firmą z branży internetowej Google Incorporation, „o ile rzeczywiście zamierza
ona […] budować globalną sieć internetową […] pozostającą poza kontrolą
rządową”53. Informacja ta wydawała się jednak wysoce wątpliwa zarówno dlatego,
że domniemany kontrahent nie potwierdził jej w jakikolwiek sposób, ale również
z uwagi na renomę Google Inc., której dotychczasowa działalność wskazywała,
że nie obawia się funkcjonowania w ramach ograniczeń rynkowych narzucanych
przez poszczególne państwa. Podobny charakter miały doniesienia umieszczone
na australijskim portalu news.com.au dotyczące przeniesienia na terytorium
Księstwa serwerów witryny internetowej WikiLeaks przez tajski koncern prasowy The Sunshine Press Co. Ltd.54 Pogłoski te stanowiły najprawdopodobniej
element kampanii marketingowej, mającej doprowadzić do sprzedaży HM Fort
Roughs przez rodzinę Batesów na jak najlepszych warunkach finansowych. Być
może główną przyczyną zamiaru zbycia platformy był pożar spowodowany
awarią generatora prądu 23 czerwca 2006 roku. Zniszczone zostało wówczas
całe wyposażenie pomieszczeń mieszkalnych i biurowych, a także urządzenia
umożliwiające zaspokajanie mieszkańcom Księstwa podstawowych potrzeb.
W wyniku akcji ratunkowej przeprowadzonej przy użyciu helikoptera wojskowego oraz łodzi ratownictwa morskiego z Harwich udało się ewakuować
obecnych na platformie mieszkańców i ugasić płomienie. Natomiast ponowna

51

Zob. Tiny North Sea Tax Heaven for Sale, http://www.abc.net.au/news/newsitems/2 00701/
s1823039.htm, odczyt z dn. 9.07.2014; Najmniejsze państwo świata na sprzedaż, http:// www.dziennik.
pl/swiat/article18229/Najmniejsze_panstwo_swiata_na_sprzedaz.html, odczyt z dn. 9.07.2014.
52
Piraci chcą mieć własne państwo, http://www.dziennik.pl/swiat/article17208/Piraci_chca_miec
_wlasne_panstwo.html, odczyt z dn. 9.07.2014.
53
Will Google buy Sealand?, http://www.sealandnews.com/will-google-buy-sealand_206.html,
odczyt z dn. 12.05.2011.
54
Zob. Beyond the Law: WikiLeaks to Move Its Servers to International Waters at Sealand, http://
www.news.com.au/technology/beyond-the-law-wikileaks-to-move-its-servers-to-internationalwaters-at-sealand/strory-e6frfro0 – 1226260305633, odczyt z dn. 9.07.2014.
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adaptacja HM Fort Roughs do celów mieszkalnych i prowadzenia działalności
gospodarczej została zakończona w listopadzie 2006 roku.
Pomimo rozszerzenia brytyjskiej strefy wód terytorialnych władze Zjednoczonego Królestwa nadal ignorowały istnienie Księstwa Sealand. Dopiero
w 1990 roku Ministerstwo Handlu i Przemysłu w opinii sporządzonej na wniosek
amerykańskiego Sądu Administracyjnego Federalnej Komisji Komunikacyjnej
wypowiedziało się jednoznacznie na temat sytuacji prawnej HM Fort Roughs.
Zainteresowanie platformą ze strony organów wymiaru sprawiedliwości Stanów
Zjednoczonych zostało wywołane przez obywatela amerykańskiego Allana
Weinera, który w latach 1987 – 1988 prowadził nielegalną rozgłośnię radiową
Radio Newyork International na pokładzie statku MV Sarah pływającego
u wybrzeży stanu Nowy York pod banderą Księstwa. „Po zasięgnięciu opinii
brytyjskiego ministerstwa […] sąd uznał, że takie państwo nie istnieje. Platforma
była jedynie opuszczoną instalacją wojskową, zatopioną na wodach będących
[…] morzem terytorialnym Wielkiej Brytanii. Roy Bates był obywatelem brytyjskim, a instalacja nie została oficjalnie uznana za niepodległe państwo, więc
nie mogła rejestrować statków”55. Natomiast Zarząd Instalacji Morskich Korony
(Marine Estates Department) w piśmie z dnia 16 listopada 2004 roku, skierowanym do rumuńskiego naukowca dr. Erica Gildera z Uniwersytetu w Sibiu,
stwierdził, że „platforma jest usytuowana na dnie morskim, którego właścicielem
jest Zjednoczone Królestwo […] zgodnie z Territorial Sea Act 1987. […] Korona
zajmuje się wyłącznie zarządzaniem powierzonego jej obszaru […], nie roszcząc
sobie pretensji do samej wieży [HM Fort Roughs]”56. Formalnie zarząd nad platformą, na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Obrony w 1956 roku,
nadal sprawuje korporacja Trinity House. Jednak okoliczność niewykonywania
przez nią zobowiązań umownych w okresie ostatnich 40 lat stanowi przesłankę
uzasadniającą uznanie umowy za niewiążącą dla stron z mocy desuetudo57. Słuszności takiej interpretacji dowodzi również fakt, że Trinity House nie otrzymuje
z budżetu Ministerstwa jakichkolwiek środków na prowadzenie prac konserwatorskich58. W konsekwencji żaden organ brytyjskiej administracji publicznej nie
55

A. Golicki, Księstwo Sealandu jako dyskusyjny przykład mikropaństwa powstałego na morzu,
http://www.gol icki.com/index.php?option=com_content&task=view&id=5&Itemid=1, odczyt z dn.
9.07.2014.
56
Ibidem.
57
Desuetudo (łac.) – utrata mocy obowiązującej przez niestosowanie.
58
Na podstawie informacji uzyskanych w rozmowie telefonicznej z rzecznikiem prasowym Trinity
House Vikki Gilson w dniu 21 października 2010 roku.
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wykonuje obecnie ani de iure, ani nawet de facto zarządu platformą, na której
znajduje się Księstwo Sealand. Brak zainteresowania Korony i rządu brytyjskiego
sposobem wykorzystania HM Fort Roughs nie jest jednak równoznaczny z uznaniem istnienia sealandzkiej strefy „wód terytorialnych”. Zgodnie bowiem z zasadą
wyrażoną w art. 60 ust. 8 Konwencji ONZ o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982
roku, ratyfikowanej przez Wielką Brytanię w dniu 25 lipca 1997 roku, znajdujące
się w wyłącznej strefie ekonomicznej państwa przybrzeżnego59 sztuczne wyspy,
instalacje i konstrukcje nie mają statusu wysp, nie posiadają własnego morza
terytorialnego, wyłącznej strefy ekonomicznej lub szelfu kontynentalnego.
Ponadto z treści art. 2 tego aktu wynika, że państwa przybrzeżne mają pełną
suwerenność nad swoim morzem terytorialnym60. Regulacje Konwencji (jako
akceptowane przez większość państw na świecie61) zostały przyjęte przez władze
brytyjskie za punkt wyjścia do określenia zakresu swojego władztwa nad HM
Fort Roughs. Skoro bowiem platforma nie jest naturalną wyspą i znajduje się na
wodach terytorialnych Wielkiej Brytanii, to zamieszkująca ją społeczność nie
ma zdolności do wysuwania roszczeń terytorialnych, a tym samym nie może
utworzyć samodzielnego podmiotu prawa międzynarodowego.
Natomiast w ocenie Roya Batesa oraz emigracyjnego rządu sealandzkiego
proklamowanie Księstwa nastąpiło na terytorium, które nie będąc wykorzystywanym od 1956 roku przez wojsko, organy administracji publicznej oraz
osoby prywatne, stanowiło w rzeczywistości res nullis. W treści opinii prawnej
sporządzonej dla Rządu Księstwa Sealand na Uchodźstwie w 1978 roku prof.
dr Bela Vitanyi z Uniwersytetu w Nijmegen podkreślił, że Wielka Brytania jako
sygnatariusz IV Konwencji Genewskiej ONZ o szelfie kontynentalnym z dnia
29 kwietnia 1958 roku62 „była zobowiązana do usunięcia opuszczonych lub
nieużywanych instalacji […], a skoro rząd brytyjski dotychczas tego nie zrobił,

59

Wody terytorialne znajdują się w obrębie wyłącznej strefy ekonomicznej. Zob. J. Simonides,
Morska strefa ekonomiczna, „Sprawy Międzynarodowe” 1976, nr 12, s. 7 – 20.
60
Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza sporządzona w Montego Bay dnia 10 grudnia 1982 r., „Dziennik Ustaw” 2002, nr 59, poz. 543, art. 60 ust. 8, art. 2 ust. 1 i 3.
61
Do 15 listopada 2010 r. Konwencja została ratyfikowana przez 161 państw oraz Wspólnotę
Europejską. Zob. Oceans and Law of the Sea: Chronological List of Ratifications of Accessions and
Successions to the Convention and Related Agreements as at 15 November 2010, http://www.un.org/
Depts/los/refer ence_files/chronological_lists_of_ratifications.htm, odczyt z dn. 9.07.2014.
62
Zob. Konwencja o szelfie kontynentalnym sporządzona w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r.,
„Dziennik Ustaw” 1964, nr 28, poz. 179.
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to należy się przychylić do zdania, że nie sprawuje już władzy nad platformą”63.
Bezspornym jest również, że HM Fort Roughs do 1987 roku znajdowała się na
wodach międzynarodowych pozostających poza jurysdykcją wymiaru sprawiedliwości i organów administracji Wielkiej Brytanii, o czym może świadczyć
treść wyroku Essex Assizes z 1968 roku oraz pisma Home Office do Hansa Fuhra
z 1981 roku, a także okoliczność nieingerowania przez organy podległe Koronie
i rządowi brytyjskiemu w wewnętrzne sprawy Księstwa. Przyjmując taki punkt
widzenia, decyzja Margaret Thatcher o rozszerzeniu brytyjskiej strefy wód
terytorialnych w październiku 1987 roku stanowiła pogwałcenie prawa międzynarodowego, ponieważ nie uwzględniała suwerenności Księstwa nad obszarem
HM Fort Roughs oraz przylegającym do platformy akwenem morskim.
Istotnym problemem dotyczącym statusu prawnego Księstwa Sealand była
(i jest nadal) kwestia uznania przez społeczność międzynarodową. Wprawdzie
zgodnie z art. 1 i 3 VII Międzynarodowej Konwencji Amerykańskiej64 o prawach
i obowiązkach państw z dnia 26 grudnia 1933 roku państwo powinno posiadać
stałych mieszkańców, terytorium, rząd oraz „zdolność do wchodzenia w stosunki
z innymi państwami […], a polityczna egzystencja państwa nie jest uzależniona
od uznania przez inne państwa”65. Wyrażona w treści Konwencji deklaratywna
koncepcja podmiotowości prawnomiędzynarodowej ma jednak tę wadę, że
złożone przez podmiot aspirujący do statusu państwa oświadczenie o posiadaniu
zdolności uczestniczenia w stosunkach międzynarodowych może zostać odczytane jako niewiarygodne lub nieprawdziwe przez kraje, które już są uczestnikami
tych stosunków. W takim przypadku Księstwu Sealand zostałby zagwarantowany
nie „pełny i normalny byt polityczny, a raczej nędzna egzystencja na marginesie
życia międzynarodowego”66. Dopiero uznanie przez społeczność międzynarodową, „wyrażające ideę »kooptacji« i zbiorowej weryfikacji państwowych
kwalifikacji podmiotu”67, mogłoby zapewnić HM Fort Roughs autentyczny
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Legal Opinion about the International Status of the Principality of Sealand rendered by Dr. Bela
Vitanyi 1978, http://principality-of-sealand.eu/pdf/vitanyi_legal_opinion.pdf, odczyt z dn. 9.07.2014.
64
W prawie międzynarodowym nie została dotychczas sformułowana definicja państwa, która
zostałaby zaakceptowana przez ogół lub większość społeczności międzynarodowej, toteż najczęściej
określa się państwo przy pomocy terminu wypracowanego w 1933 r. na potrzeby regionalne w ramach
VII Międzynarodowej Konwencji Amerykańskiej w Montevideo. Zob. M. Sobczyński, op.cit., s. 23 – 29.
65
Department of International Law, Convention on the Rights and Duties of States, http://www.
oas.org/juridico/english/treaties/a-40.html, odczyt z dn. 9.07.2014.
66
M. Sobczyński, op.cit., s. 50.
67
L. Oppenheim, International Law, London 2006, vol. I, s. 184.
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i niekwestionowany status niezawisłego państwa. Dotychczas jednak żaden
suwerenny kraj nie zdecydował się uznać podmiotowości międzynarodowej
Księstwa de iure, tj. w formie oficjalnej, bezwarunkowej i nieodwołalnej deklaracji, wyrażającej się wolą nawiązania stosunków dyplomatycznych, konsularnych,
politycznych, gospodarczych i kulturalnych68. W tej sytuacji rodzina Batesów oraz
emigracyjne „władze” sealandzkie uznały, że dostateczną przesłanką uzasadniającą stwierdzenie posiadania przez Księstwo cech państwa jest uznanie de facto
wyrażone przez inne kraje poprzez „nawiązanie przez uznawanego i uznającego
dwustronnych relacji ekonomicznych, kulturalnych lub innych […] pomimo
braku pewności co do trwałości bytu uznawanego państwa”69. Stanowisko takie
potwierdziła opinia prawna sporządzona 5 lutego 1975 roku przez prof. dr. Waltera Meisnera z Uniwersytetu w Erlangen na wniosek Rządu Księstwa Sealand
na Uchodźstwie. Autor opinii stwierdził, że Księstwo uzyskało status państwowy
w wyniku: „uznawania przez Wielką Brytanię, Francję i Republikę Federalną
Niemiec (dyplomatycznych) paszportów sealandzkich, […] prowadzenia przez
ambasadę brytyjską w Bonn korespondencji […] z przedstawicielami władz
Księstwa Sealand w RFN […], z której wynika, że istnienie Księstwa jest znane
władzom brytyjskim i nie wnoszą one wobec tego bytu żadnych protestów”70.
Przyjmując ten punkt widzenia, emigracyjny „rząd” sealandzki umieścił na swojej
stronie internetowej fragmenty korespondencji z władzami niemieckimi na
szczeblu kraju związkowego (z Ministerstwem Sprawiedliwości Nadrenii-Westfalii) oraz federalnym (z Ministerstwem Sprawiedliwości i Biurem Kanclerza RFN),
władzami brytyjskimi (Foreign and Commonwealth Office71) oraz rosyjskimi
i amerykańskimi przedstawicielami dyplomatycznym w Niemczech, jako dowód
faktycznego uznania podmiotowości prawnomiędzynarodowej Księstwa przez
Niemcy, Wielką Brytanię, Rosję i Stany Zjednoczone72. Z kolei dla „legalnego
rządu” sealandzkiego najistotniejszym wydarzeniem świadczącym o faktycznym
uznaniu Księstwa za uczestnika stosunków międzynarodowych były rozmowy
68

s. 32.
69

J.P. de Andrade Barroso, Uznanie państwa w świetle prawa międzynarodowego, Warszawa 1994,

Ibidem, s. 34.
Rechtsgutachen über die völkerrechtliche Situation der Principality of Sealand erstattet von Dr.
Walter Leisner 1975, http://principality-of-sealand.eu/archiv/s_gutachten_leisner_d.html, odczyt
z dn. 9.07.2014.
71
Foreign and Commonwealth Office to ministerstwo spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii.
72
Chancellor Letters, http://principality-of-sealand.eu/hotstuff/kanzlerbriefe_e.html, odczyt z dn.
9.07.2014.
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w sprawie uwolnienia Gernota Putza prowadzone przez pracowników Ambasady
Niemieckiej w Londynie bezpośrednio z Royem Batesem. Natomiast prof. Vitanyi
jako kluczowy argument przemawiający za posiadaniem przez Księstwo zdolności do nawiązywania stosunków zagranicznych wskazał „zaakceptowanie przez
władze sealandzkie […] zasad wynikających z Karty Narodów Zjednoczonych,
a tym samym jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości73 oraz
wprowadzenie do Konstytucji Księstwa podstawowych praw człowieka”74.
Reasumując dotychczasowe rozważania, należy stwierdzić, że Księstwo
Sealand nie spełnia wszystkich warunków uznanych przez społeczność międzynarodową za niezbędne do uzyskania statusu suwerennego państwa. Wysoce
wątpliwa wydaje się bowiem możliwość zastosowania do HM Fort Roughs zasady
res nullis credit primo occupanti, skoro w chwili zajęcia przez Roya Batesa platforma pozostawała pod zarządem korporacji Trinity House, o czym świadczy
incydent z maja 1968 roku. Wprawdzie wyrokiem z dnia 25 października 1968
roku Essex Assizes uznał, że HM Fort Roughs nie znajduje się pod jurysdykcją
sądów angielskich, ale orzeczenie to dotyczyło jedynie zakresu odpowiedzialności
karnej Roya i Michaela Batesów za nielegalne posiadanie broni palnej. Wyrok nie
mógł zatem stanowić podstawy do uznania za nieważną umowy zawartej między
brytyjskim Ministerstwem Obrony i korporacją Trinity House, nawet gdyby okazało się, że spory wynikające z realizacji tej umowy nie mogą być rozstrzygane
przez organy angielskiego wymiaru sprawiedliwości. Stosowana przez rodzinę
Batesów i „władze” emigracyjne rozszerzająca interpretacja wyroku z 1968 roku
wydaje się zatem bezpodstawna. Naturalną konsekwencją takiego rozumowania
jest uznanie, że pozostająca pod zarządem Trinity House platforma nie stanowiła res nullis, toteż jej zajęcie przez Roya Batesa nastąpiło w złej wierze i nie
powinno wywoływać skutku w postaci proklamowania Księstwa obejmującego
swoim zasięgiem HM Fort Roughs. Brak terytorium jest przesłanką decydującą
o nieważności deklaracji „władz” sealandzkich w przedmiocie ustanowienia
3-milowej strefy wód terytorialnych we wrześniu 1967 roku oraz jej rozszerzenia
we wrześniu 1987 roku. Wynika z tego, że Wielka Brytania, rozszerzając strefę
swoich wód terytorialnych w dniu 1 października 1987 roku, nie dopuściła się
naruszenia prawa międzynarodowego, ponieważ 12-milowa strefa brytyjska nie
kolidowała ze strefą jakiegokolwiek suwerennego państwa.
73

Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości stanowi integralną część Karty Narodów
Zjednoczonych. Zob. E.J. Omańczyk, op.cit., s. 233.
74
Legal Opinion…, op.cit.
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Nie posiadając własnego terytorium, Księstwo Sealand nie może również
mieć stałych mieszkańców. Jednak nawet gdyby kwestię ludności rozpatrywać
w oderwaniu od problemu terytorium, to nie ulega wątpliwości, że „obywatele
sealandzcy” (nie wyłączając rodziny Batesów) zamieszkują poza granicami HM
Fort Roughs, co świadczy o braku stałych mieszkańców na platformie. Tymczasem
„współczesne prawo międzynarodowe nie zna pojęcia państwa koczowniczego”75,
toteż podmiot pozbawiony terytorium i ludności nie może sobie rościć pretensji
do posiadania praw analogicznych do przysługujących suwerennym państwom.
Opierając się na deklaratywnej koncepcji podmiotowości prawnomiędzynarodowej, można uznań, że wystarczającą przesłanką wskazującą na istnienie zdolności uczestniczenia Księstwa Sealand w relacjach międzynarodowych byłoby
nawiązanie przez „władze” sealandzkie stosunków z jakimkolwiek uznanym
państwem lub organizacją międzynarodową. Ponieważ jednak dotąd zdolność
ta nie została pozytywnie zweryfikowana, nadal zachowuje aktualność stwierdzenie zawarte w piśmie Home Office do Hansa Fuhra z 1981 roku, że powody
uzasadniające uznanie państwowości HM Fort Roughs nie są znane ani rządowi
brytyjskiemu, ani jakiemukolwiek innemu rządowi. Jest bowiem oczywiste, że
incydentalny kontakt przedstawicieli Ambasady RFN w Londynie z Royem Batesem w 1978 roku nie miał na celu nawiązania kontaktów dyplomatycznych, lecz
został wymuszony specyficzną sytuacją, w jakiej znalazł się obywatel niemiecki.
Podobnie nieuzasadnione jest również interpretowanie poruszenia kwestii
sealandzkiej w prywatnej korespondencji, prowadzonej między przedstawicielami władz niemieckich i brytyjskich oraz członkami „rządu” Johannesa Siegera,
jako wyraz uznania de facto państwowości Księstwa. Skoro zatem społeczność
międzynarodowa milcząco odmówiła uznania prawnego i faktycznego Księstwu,
to podmiot ten nie posiada w efekcie zdolności prowadzenia własnej polityki
zagranicznej. Sytuacji tej nie mogą zmienić jednostronne deklaracje „władz”
sealandzkich, ponieważ do powstania stosunku międzynarodowego konieczne
jest współdziałanie co najmniej dwóch podmiotów prawa międzynarodowego76.
Spośród czterech czynników warunkujących sine qua non istnienie bytu
państwowego, według definicji zawartej w treści Konwencji z 1933 roku (akceptowanej przez „legalne” i emigracyjne „władze” sealandzkie), Księstwo Sealand
bezspornie spełnia jedynie wymóg posiadania własnego rządu. Poważne wąt75

L. Antonowicz, Pojęcie państwa w prawie międzynarodowym, Warszawa 1974, s. 126.
Zob. I. Wycichowska, Stosunki międzynarodowe i ich uwarunkowania, [w:] Społeczeństwo
i polityka. Podstawy nauk politycznych, red. K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Warszawa 2003, s. 583.
76
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pliwości dotyczące istnienia terytorium i stałej ludności sealandzkiej oraz brak
zdolności w zakresie prowadzenia polityki zagranicznej dyskwalifikuje Księstwo
jako nie tylko jako suwerenne państwo, ale jako podmiot prawa międzynarodowego w ogóle. Biorąc jednak pod uwagę obecny sposób wykorzystania HM
Fort Roughs oraz plany rodziny Batesów dotyczące sprzedaży praw do platformy,
należy przypuszczać, że casus Księstwa Sealand nie doprowadzi do wytworzenia
nowej kategorii prawnej. Bardziej prawdopodobne wydaje się stopniowe przekształcenie tego podmiotu w kolejną mikronację77, której aktywność będzie się
ograniczała do podejmowania działań w warunkach wirtualnych.

77

Mikronacja lub państwo wirtualne to zorganizowana przez społeczność internetową symulacja
państwa w warunkach wirtualnych. Zob. J. Ryan, G. Dunford, S. Sellars, op.cit., s. 4 – 6.
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Okres prezydentury Dmitrija Miedwiediewa (lata 2008 – 2012) wypełniły głównie
działania konserwujące porządek wprowadzony przez prezydenta Federacji
Rosyjskiej Władimira Putina. Według określenia politologa Lilii Szewcowej
Miedwiediew pełnił rolę imitatora i miestobliustitiela1. Rosyjska uczona twierdzi,
że jako prezydent FR i jako dyrektor Instytutu Aktualnego Rozwoju (Instituta
Sowriemiennogo Razwitija) zasłynął jako nieudolny lub/i fałszywy reformator.
Rzeczywiście, wygłoszone przez niego w 2010 roku dwa cykle referatów na temat
planowanych reform (pierwszy zatytułowano „Rosja w XXI wieku: obraz upragnionego jutra”, drugi – „Zwrot ku przyszłości. Strategia 2012”) nie pociągnęły za
sobą istotnych zmian w sferze społecznej, ekonomicznej i politycznej. Rozczarowanie przyniosły także inne promowane przez rząd rosyjski inicjatywy zwiastujące reformy. Szumnie zapowiadany zespół ekspertów zdolnych do opracowania
„klarownej strategii rozwoju pokryzysowego”2 pozostał jedynie listą nazwisk
sporządzoną przez wicepremiera Igora Szuwałowa, sama zaś strategia rozwoju
społeczno-ekonomicznego FR ustalona do końca 2020 roku jak dotąd wydaje
się jeszcze jednym dokumentem o znaczeniu formalnym, fasadowym. Nie mniej
bezpłodne są promodernizacyjne usiłowania rozproszonej w około dwudziestu
formacjach nacjonalistycznych lewicy rosyjskiej. Przybierają one głównie postać
publikacji, często zbiorowych, chętnie, choć nie zawsze w sposób uzasadniony,
nazywanych projektem. Przykładem tego rodzaju twórczości jest obszerny
wydany anonimowo „Projekt Siergiejewski” (na cześć Siergieja Radoneżskiego.
Znany także jako „Doktryna Rosyjska”) napisany w Centrum Dynamicznego
Konserwatyzmu, utworzonym w 2005 roku przez Andrieja Kobjakowa, Witalija
Awierjanowa i Władimira Kuczerjenkę (występującego pod pseudonimem
„Kałasznikow”)3. Warto także zwrócić uwagę na „Projekt Rosyjski” opracowany
1
Słowo to oznacza strażnika tronu, na którym zasiada zwyczajowo patriarcha Cerkwi prawosławnej w krótkim okresie między śmiercią dotychczasowego przywódcy Cerkwi, a wyborem nowego.
Zob. W. Radziwinowicz, Co zostanie po Miedwiediewie, „Gazeta Wyborcza”, 7.05.2012.
2
W strategii znamiennie nazwanej pokryzysową (a nie np. antykryzysową) powinien być
uwzględniony model wzrostu ekonomicznego i ocena efektywności działania rządu rosyjskiego
Ostatecznie jej przygotowanie powierzono powołanej przez rząd FR Agencji Inicjatyw Strategicznych.
Por. Utwierżdieno nowyje raspriedielienija objazannostiej w prawitielstwie Rossijskoj Federacji, [w:]
Federalnaja slużba po oboronnomu zakazu (Rosoboronzakaz), http://fsoz.gov.ru/press/14/687/index.
html, odczyt z dn. 27.07.2012; W. Putin porucził I Szuwałowu opriedielit ekspertow dla korrektorowki
strategii socjalno-ekonomiczeskogo razwitja FR, http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20110120185055.
shtml,.shtml, odczyt z dn. 27.07. 2012.
3
A. Kobjakow, W. Awierjanow i W. Kuczerienko związani są z pismem „Przedsiębiorca Rosyjski”.
Zbiór ponad siedemdziesięciu tekstów pod wspólnym tytułem Russkaja Doktrina reklamowany jest

122

ATHENAEUM

vol. 45/2015

Polskie Studia Politologiczne

w promowanej przez Andrieja Diewjatowa Akademii Niebopolityki4, „Trzeci
projekt” Kałasznikowa (Kuczerienki). a także czterotomowy „Projekt »Rosja«”
wydawany w latach 2005 – 20105.
Prace diagnostyczno-operacyjne zawierające sugestie przeobrażeń państwa
rosyjskiego w sferze mentalnej, tak na poziomie elit, jak i mas, w sferze instytucjonalno-prawnej, organizacyjnej, jak również w wymiarze geostrategicznym
powstają obecnie między innymi w Instytucie EurAzES.
Instytut EurAzES

Instytut utworzono w grudniu 2010 roku. Skupieni w nim analitycy, z których większość ma wykształcenie filozoficzne, ekonomiczne i politologiczne,
badają i opisują procesy integracyjne i cywilizacyjne zachodzące w przestrzeni
postsowieckiej, jak również warunki rozwoju Unii Eurazjatyckiej. Szczególna
uwaga skierowana jest na te państwa, które są członkami lub obserwatorami
Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej. Instytut ma ambicję spełniać rolę arbitra
i doradcy w kształtowaniu stosunków pomiędzy państwami wchodzącymi
w ramy EurAzES jak również stosunków rosyjsko–chińskich, rosyjsko-serbskich,
rosyjsko-bułgarskich, rosyjsko-greckich, rosyjsko-cypryjskich, rosyjsko-łotewskich i rosyjsko-estońskich. Poza tym jest żywo zainteresowany kształtowaniem
relacji pomiędzy Rosją a Indiami, Turcją i Iranem.
Do zadań, które podejmuje Instytut, należy opracowywanie i propagowanie projektów rozwoju Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, opatrzonych
wskazówkami co do ich realizacji. Powstają tu także, jak ogłoszono na stronie
na stronie internetowej: http://www.rusdoctrina.ru/page95505.html, odczyt z dn. 4.08.2012. W druku
ukazało się zaledwie 500 egzemplarzy.
4
Podpułkownik A.P. Diewjatow pełni funkcję zastępcy dyrektora Rosyjsko-Chińskiego Instytutu
Współpracy Strategicznej. Jest także sekretarzem Związku Rosyjskich Sinologów Wojskowych
działającym przy Instytucie Języków Obcych Armii Czerwonej i mającym charakter klubu dyskusyjnego. Jego „doktryna”, „metodologia” i „technologia” niebopolityki (Rosji), prezentowane na licznych
rosyjskich stronach internetowych, ale także w wielu publikacjach, szerokością perspektywy, erudycją,
stylistyką i fantazją wizjonerską nie ustępują pracom Aleksandra Dugina. Zawiera wątki historyczne,
geopolityczne, kulturologiczne, religioznawcze, etnologiczne, ezoteryczne, etyczne i inne. Zob np.
Finansowo-ekonomiczeskaja wojna (strategija dla Rossiji na pieriod 2008 – 2015), Akademija Niebopolityki. http://www.clubvi.ru/news/2011/08/03/7//, odczyt z dn. 4.08.2012.
5
Autor zbiorowy anonimowy. Ostatni z czterech wydanych tomów wydano z ujawnieniem jednego z autorów: Jurija Szałyganowa. Zob. http://www.projectrussia29 reg.ru/, odczyt z dn. 5.08. 2012.
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internetowej Instytutu6, liczne projekty modernizacyjne ukierunkowane na
współpracę polityczną i gospodarczą Rosji, Kazachstanu, Białorusi, Ukrainy,
Mołdowy, Armenii i Tadżykistanu (hasło przewodnie: „Integracja przez innowację”). Zgodnie z ustawą o utworzeniu Instytutu EurAzES firmuje się on jako
niezależny od wszelkich struktur politycznych, choć podkreśla swoją łączność
ideową i organizacyjną między innymi ze Wspólnotą Niepodległych Państw,
Eurazjatycką Unią Gospodarczą (JewrAzES), Szanghajską Organizacją Współpracy (SzOS), a także Związkiem Rosji i Białorusi (SGRiB). Do najważniejszych
partnerów Instytutu należą: Naukowa Rada Ekspertów Komisji Związku
Celnego Białorusi, Kazachstanu i Rosji, Instytut Politologii Państwowego
Uniwersytetu Moskiewskiego im. Michaiła Łomonosowa, Instytut Organizacji
Umowy o Bezpieczeństwie Zbiorowym (ODKB), Instytut Rosyjsko-Chińskiej
Współpracy Strategicznej, moskiewska Akademia Problemów Geopolitycznych
i Rosyjska Akademia Nauk. Instytut z powagą odnosi się do poglądów głoszonych przez Andrieja Diewjatowa, twórcy Akademii Niebopolityki, oraz innych
pracowników tej wirtualnej instytucji7. Funkcję dyrektora Instytutu EurAzES
pełni aktualnie Władimir Lepiechin.
Celem artykułu jest analiza dwóch pokrewnych koncepcyjnie projektów
modernizacyjnych przygotowanych w IE w latach 2010 – 2012. Pierwszy z nich
to „Modernizacja 2012” Władimira Tamaka, drugi – anonimowy „Globalny
Projekt »Rosja«”. Zmierzamy do ustalenia czy treści w nich wyrażone zawierają wątki ideowe charakterystyczne dla nurtu eurazjatyzmu, co hipotetycznie
można założyć, biorąc pod uwagę płaszczyznę ideową i zadania podejmowane
w instytucji, gdzie projekty te zostały przygotowane. Jeśli tak, to w jaki sposób
argumenty z gruntu eurazjatyckie (zakładamy, że uległy daleko idącym przetworzeniom w odniesieniu do kanonu międzywojennego) zostały przez autorów
projektów wmontowane w ich postulatywną wizję zmiany przyjętych po 1993
roku kierunków rosyjskiej polityki wewnętrznej i zagranicznej. Nie mniej ważna
jest ocena ważkości politycznej wybranych dwóch projektów modernizacyjnych.
6

Институт Евразэс, zob. http://inst.eurasec.com/inst, odczyt z dn. 29.06.2012.
Pracowników Instytutu EurAzES najbardziej zapewne inspirują wykreowane w Akademii
Niebopolityki przemyślenia na temat aktualnego porządku globalnego i możliwości jego przyszłych
scenariuszy z uwzględnieniem pozycji, jaką zajmuje i może w przyszłości zająć Federacja Rosyjska.
Zob. A.P. Djewjatow, Niebopolityka: Dla tych, którzy podejmują decyzje, Moskwa 2004; А.P. Djewjatow,
О национальном достоинстве Великороссов на дальнем Востоке. Если бы я был Медведевым,
http://www.apn.kz/publications/article5973.htm; A.P. Djewjatow, Niebopolitika, część 1 – 8, http://
alienado1.livejournal.com/136795.html, odczyt z dn. 12.07.2012.
7
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Czy wywarły one lub potencjalnie mogą wywrzeć jakikolwiek znaczący wpływ
na decyzje polityczne obozu rządzącego?
„Modernizacja 2012” Władimira Tamaka

Władimir Tamak jest jednym z najbardziej aktywnych i zasłużonych pracowników Instytutu EurAzES. Jest także członkiem Naukowej Rady Ekspertów Komisji
Związku Celnego Białorusi, Kazachstanu i Rosji. Wchodzi w skład Rady Ekspertów Instytutu ODKB. Aktywność Instytutu w zakresie tworzenia „innowacyjnych
programów” rozwoju Federacji Rosyjskiej w kontekście integracji międzyregionalnej jest w ogromnej mierze jego zasługą. W ciągu ostatnich dwóch lat dał
się poznać w rosyjskim środowisku politologicznym jako twórca rozbudowanej
koncepcji rozwoju Federacji Rosyjskiej. W odczuciu autora i w opinii rekomendującego ją filozofa Witalija Bielskiego jest ona „wielce oryginalna i z powodzeniem mogłaby stać się fundamentem programu politycznego prezydenta FR”8.
Tamak uważa, że jego plan modernizacyjny jest aktualnie jedyną prawdziwie
alternatywną propozycją pośród wielu innych tego typu ogłoszonych przed
wyborami prezydenckimi 2012. To raczej życzenie twórcy niż fakt. Twierdzenie
Tamaka można zresztą zweryfikować tylko w stopniu ograniczonym, gdyż autor
„Modernizacji 2012” nie przedstawił jeszcze w całości jej założeń. Z planowanych
pięciu tomów zawierających przemyślenia na temat stanu, perspektyw i postulowanych kierunków modernizacji sfery politycznej, gospodarczej, społecznej
Federacji Rosyjskiej ukazały się dotychczas dwa: „Prawidłowości modernizacji”
(2010) oraz „Koncepcje modernizacji” (2011). Wydanie pozostałych trzech
tomów zatytułowanych kolejno: „Strategie modernizacji”, „Technologie modernizacji” oraz „Projekty modernizacji” ma być zrealizowane do końca 2013 roku.
Pięciotomowe dzieło Tamaka po uzupełnieniu i korekcie najprawdopodobniej
ukaże się ponownie w 2015 roku pod nowym tytułem: „Metafizyka modernizacji
rosyjskiej”9. Niektóre jej wątki autor przedstawił w dwóch broszurach: „Cywilizacja aktywów. Koncepcja programu przekształceń cywilizacyjnych dla Prezydenta

8

Zob. W. Bielskij, O projekcie Modernizacyja 2012. Metafizyka prieobrazowanij i „kod pieriemien”,
[w:] W. Tamak, Modernizacyja 2012. Kniga wtoraja: koncepcii modernizacji, Moskwa 2011, s. 6.
9
Zob. Instytut JewrAz ES, Modernizacyja 2012, http://inst.eurasec.com/dokumenty_publik/24/25/, odczyt z dn. 13.06.2012.
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FR” i „Spółki akcyjne jako sposób neutralizacji kosztów nieuczciwej prywatyzacji
i czynnik integracji państw członkowskich EurAzES”10. Stawiając własne dzieło
ponad innymi rosyjskimi pracami dotyczącymi reform w FR, Tamak ceni także
inne prace powstające w Instytucie EurAzES, z którym jest związany, w mniejszym stopniu tworzone w instytucjach blisko z IE współpracujących o zbliżonym
profilu ideowo-organizacyjnym: Instytucie Nowej Ekonomiki, kierowanym przez
Siergieja Głazjewa11, Centrum Badań Społeczeństw Postindustrialnych pod
kierownictwem Władisława Inoziemcewa, Instytucie Strategii Ekonomicznych,
kierowanym przez Aleksandra Agiejewa, Kompanii Ekonomicznej NEOKON
oraz Instytucie Projektowania Społecznego, utworzonym i kierowanym przez
Walerija Fadiejewa – redaktora naczelnego tygodnika „Ekspert”.
Autor omawianego projektu podkreśla jego patriotyczny i obywatelski
charakter. Przedstawia się jako opozycjonista gotowy ponieść wszelkie konsekwencje głoszenia poglądów kontrowersyjnych i świadomy obywatel kierujący
się wyłącznie racją stanu i dobrem publicznym. Jego ocena działań rosyjskich
i światowych elit rządzących oraz procesów charakteryzujących rosyjską scenę
polityczną tak w okresie pierestrojki, jak i po 1993 roku jest niezwykle krytyczna.
Program naprawczy Tamaka12 inspirowany jest jego zatroskaniem postępującym
kryzysem władzy i stanem opieki socjalnej w FR, co podpowiada między innymi
retoryka nacechowana irytacją i emocjami pochodnymi oraz podejmowanie
wciąż na nowo wątków demaskujących mechanizmy funkcjonowania władzy
rosyjskiej. Towarzyszy temu powtarzanie określeń dyskredytujących system
polityczny Federacji Rosyjskiej i przyjęty w niej kurs na demokratyzację. Celem
głównym, który przyświecał autorowi programu, było przygotowanie go i wręczenie Miedwiediewowi, Putinowi i zwycięzcy wyborów prezydenckich 2012
(w chwili przystąpienia do pracy nad projektem ich wynik był oficjalnie niewiadomy). Twórca traktuje go jako instrument gotowy do użycia, dopracowany
pod względem pojęciowym i metodologicznym. Owa inicjatywa obywatelska

10

Udostępnione pod adresem: http://inst.eurasec.com/biblioteka/5/, odczyt z dn. 6.08.2012.
Fundamentalna praca S. Głazjewa zawierająca koncepcję przebudowy sektora ekonomicznego
zatytułowana jest Mirowoj ekonomiczeskij krizis kak process zamieszczenia dominirujuszczych technołogiczeskich układow, www.glazev.ru, odczyt z dn. 15.08.2012.
12
Biorąc pod uwagę układ formalny pracy Tamaka, dobór i sposób artykulacji tez, język wywodu,
jasno określony cel operacyjny oraz oświadczenie autora, że jego projekt nie ma charakteru politycznego, informacyjnego, agitacyjnego i reklamowego, nasuwa przekonanie, iż jest wręcz przeciwnie.
Zob. W. Tamak, op.cit., s. 15.
11
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podyktowana jest na równi pragnieniem „uratowania Rosji” z odmętów globalizacji i wybawieniem prezydenta i premiera FR od ambaras de choix wobec
nadprodukcji recept na opanowanie kryzysu w FR. Jego zdaniem politycy
o wykształceniu prawniczym mogą sobie z właściwym politycznym wyborem
nie poradzić13. Ma wątpliwości, czy zdołają dostrzec jałowość koncepcji modernizacyjnych zgłaszanych przez lewicę. Wątpliwe też, by przyznali się do jałowości
własnych poczynań nazywanych reformatorskimi. Podniesienie swojej pracy nad
projektem do rangi gestu potencjalnego współrządzenia (choćby ograniczonego
do poważnie potraktowanej konsultacji) jest oczywistą prowokacją. Jego analiza
rzeczywistości rosyjskiej jednoznacznie plasuje go wśród opozycyjnie nastrojonych komentatorów polityki wewnętrznej i zagranicznej FR.
Projekt modernizacyjny Władimira Tamaka stanowi jedną z wielu istniejących dziś w FR propozycji krytycznego spojrzenia na rosyjską rzeczywistość
polityczną i społeczną i jednocześnie próbą wypromowania manifestu politycznego wąskiej grupy społecznej (w tym wypadku grupy uczonych związanych
z Instytutem EurAzES) o nastawieniu nacjonalistycznym. Głoszą oni podstawowe tezy eurazjatyckie (w wersji miękkiej), próbując je spopularyzować przez
przesunięcie akcentu z problematyki kulturowo-prawosławnej na ekonomiczną.
Podkreślają przy tym technokratyczną wartość swoich tez, w odróżnieniu od czysto teoretycznej i intelektualnej, która cechuje prawie całą produkcję eurazjatycką
i neoeurazjatycką, tym samym utrzymując ją na marginesie zainteresowania
społecznego.
Zdaniem Tamaka wszystkie plany reform zgłaszane przez centrum i lewicę
w okresie 2010 – 2012 w FR miały charakter jedynie teoretyczny i propagandowy.
Planami i projektami rzeczywiście można je uznać tylko w sensie largo, nie były
bowiem dopracowane pod względem operacyjnym, nie były choćby w małym
stopniu „technokratyczne”. Tamak poważa tylko te, które spełniają formalne
kryteria projektu, zawierają praktyczne wskazówki odnośnie do zmian w sferze
13
Wydaje się, że uwaga o wąskim wykształceniu prezydenta i premiera FR nie ma tu na celu
dyskredytacji głowy państwa i szefa rządu, lecz koresponduje z wnioskiem Tamaka, by zastosować
swoistą selekcję osób sprawujących władzę pod kątem ich poglądów prodemokratycznych i patriotycznych oraz zdolności do skutecznego działania. O jej posiadaniu świadczyć ma m. in. gotowość
do niezwłocznej realizacji projektów modernizacyjnych, w szczególności tych, które piszą analitycy
wywodzący się z szeregów kadry analitycznej Instytutu EurAzES. Tamak swoje nadzieje polityczne
uzależnia od tego, czy „spółka Putin i Miedwiediew” utrzyma się przy władzy „obojętnie w jakiej
konfiguracji”, a także od tego, czy jego manipulacyjne wezwanie obu polityków do uwierzytelnienia
odniesie zamierzony skutek. Zob. W. Tamak, op.cit., s. 15, 74.
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ekonomii i życia społecznego i są osadzone w ramach wyraźnie nakreślonej
ideologii „narodowej”. Podkreśla, że jej eksplikacja w niczym nie powinna przypominać „filozoficznej gumy do żucia” produkowanej i spożywanej przez „patriotów”
rosyjskich. Zwykły technokratyzm uważa za niewystarczający ze względu na brak
w nim elementu etycznego. Jeśli ma rodowód naukowy, widzi go przydatnym
dla dowartościowania programów reformatorskich. Jednakże technokratyczne
programy reform są dla niego w każdym przypadku instrukcją bez mocy ideowej.
Technokraci mogą dostarczać właściwych wniosków, rad i pomysłów, ale nie są
zdolni porwać masy i nie są skłonni podążyć za charyzmatycznym liderem, który
– jak uważają analitycy z kręgu IE – musi w końcu się wyłonić. Tamak szuka
nowej formuły i znajduje ją w pojęciu nowej technokracji. Nowi technokraci – jak
objaśnia – to naukowcy nie tylko w dziedzinie nauk ścisłych, społecznych i ekonomicznych, lecz także humanistycznych, ludzie „z duszą”, moralni, odpowiednio
zmotywowani, potrafiący przekonać Rosjan do swoich racji i zmobilizować do
działania. Swój projekt „Modernizacja 2012” uważa za najważniejszy, najbardziej
rzetelny i obiecujący przykład nowego podejścia technokratycznego. Technokratyczne i naukowe opakowanie nacjonalizmu własnego i współpracowników
w macierzystej i zaprzyjaźnionych strukturach jest pomysłem marketingowym.
Nie na tyle jednak atrakcyjnym, by przezwyciężyć sprzeciw biurokratyczny wobec
projektów „przebudowy Rosji” alternatywnych wobec planów rządowych, nie dość
nowatorskim, by zyskać uwagę dla treści „Notatek do Najwyższej Instancji FR”,
zawierających wnioski i postulaty formułowane w ramach organizowanych w IE
cyklicznie od marca 2011 roku warsztatów strategicznych.
Jedna z dwóch zasadniczych tez o powszechnej oligarchizacji systemów
politycznych może być podstawą sądu, że dla Tamaka demokracja istnieje tylko
w postaci typu idealnego. Z drugiej strony postuluje on rozwój samorządowości
i wyprowadzenie właściwej, niepozorowanej opozycji rosyjskiej z „podziemia”
lub „półpodziemia” do organów władzy. Byłoby to istotną korektą „suwerennej
demokracji” zbliżającą ją do modelu idealnego. Tamak, przyjmując, jak większość
nacjonalistów rosyjskich, że Federacja Rosyjska powinna iść własną (trzecią)
drogą, nie neguje Putinowskiej idei „suwerennej demokracji”. Uważa jednak,
że ani ta, ani postulowana przez niego poprawiona (choć nie według wzoru
zachodniego i nie idealna) demokracja rosyjska nie może być uważana za ewenement w skali oligarchicznego pseudodemokratycznego świata. Jest i pozostanie
demokracją tylko z nazwy.
Rozprawa o modernizacji Federacji Rosyjskiej, bo tak chyba należy nazwać
pięciotomowe dzieło Tamaka, niezupełnie w zgodzie z analitycznymi zamiarami
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badacza jest subiektywną, dość pobieżną i w dużej mierze uproszczoną wizją
współczesnej politycznej rzeczywistości rosyjskiej, do której dołączono „uzdrowicielską” doktrynę. Właśnie doktryna – naukowa w formie i nacjonalistyczna
w treści – jest głównym przedmiotem obróbki techniczno-analitycznej Tamaka,
program ma z niej wynikać14. Szczegółowa ocena sytuacji politycznej i społecznej
FR uzasadnia stanowczy postulat zreformowania bytu rosyjskiego na wszystkich
poziomach – od powszechnie wyznawanego systemu wartości do priorytetów
w polityce międzynarodowej. Kierunek reform i ich sukces zależy – zdaniem
Tamaka – od wyboru doktryny przewodniej. Znamienne jest przekonanie o tym,
że głównym motorem rozwoju historycznego państw i narodów są idee, a nie
instytucje i ludzie (ideoprawstwo). To jest charakterystyczne tak dla klasycznej,
jak i współczesnych wersji eurazjatyzmu.
Całościowej wieloaspektowej analizy koncepcji modernizacyjnej Tamaka
można się podjąć dopiero, gdy autor ją opublikuje. W tej chwili mamy tylko jej
zapowiedź i mniej lub bardziej dopracowane fragmenty bazowe. Jednym z nich
jest ogólna ocena potencjału reformatorskiego wśród przedstawicieli wiodących,
ciekawie scharakteryzowanych grup politycznych oraz niepełny obraz rosyjskiego systemu politycznego wielokrotnie nazwanego oligarchicznym.
Oligarchia światowa. Porządek światowy

Władimir Tamak jako teoretyk polityki nie neguje sensowności rozróżniania
reżimów politycznych na demokratyczne i autorytarne. Dla niego podział ten
ma jednak wartość o tyle, o ile ma wartość wiedza zawarta w podręcznikach
z zakresu systemów politycznych. Nie chodzi o przypomnienie oczywistego
faktu, że demokracja w typie idealnym w rzeczywistości politycznej nie występuje. Mówienie o różnych formach demokracji jest, jego zdaniem, rozwijaniem
mitu o demokracji. W jego przekonaniu na całym świecie, od USA, przez Koreę
Północną, WB, Iran, Federację Rosyjską aż po Chiny, ukonstytuowały się rządy
„niewielu” powiązanych z określonymi niewielkimi grupami, klanami i rodzinami. Oprócz nielicznych przypadków tyranii, które „stopniowo odchodzą
w przeszłość”15, we wszystkich regionach świata dominują rządy oligarchów.
Zrost władzy politycznej z władzą ekonomiczną jest aktualnie jednym z wio14
15

Zob. W. Tamak, op.cit., s. 61.
Zob. ibidem, s. 39.
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dących trendów światowych. Ulegają mu zarówno instytucje narodowe, jak
i ponadnarodowe. Różnica między porządkami oligarchicznymi w regionach
i poszczególnych państwach polega na przewadze w nich bądź sił wojskowych
i służb specjalnych (np. w USA), klanowo-urzędniczych (np. w Korei Płn.) bądź
wojskowo-urzędniczych związanych z Kościołami (np. oligarchia teokratyczna
w Iranie). Oligarchia rosyjska, podobnie jak chińska, ma charakter administracyjno-finansowy. Od lat siedemdziesiątych w Rosji rządzą służby specjalne
w porozumieniu z bezpośrednimi dysponentami surowców naturalnych.
Tezę o hegemonii „oligarchii światowej” poprzedza wyjaśnienie terminologiczne, z którego wynika, iż należy ją definiować nie poprzez opis struktury
podmiotu określanego jako „oligarchia” (tak światowa, jak i w ramach poszczególnych regionów i państw), lecz drogą analizy funkcjonalnej. Ustalenie, kto
jest oligarchą „globalnym”, stanowi dla Tamaka problem poboczny. Na początek
wystarczy uznać, iż jest to kluczowego znaczenia kolektyw, który kolektywem
pozostanie, bo przecież trudno (nie tylko z powodów proceduralnych) wyobrazić
sobie wybory np. Prezydenta Planety Ziemia. Najważniejsze jest zrozumienie
sposobu działania „ponadpaństwowych podmiotów oligarchicznych” i określenie,
z jakim typem rządzenia i kontroli procesami politycznymi w skali świata mamy
do czynienia. Jakie specjalnie upełnomocnione organy ponadnarodowe należą
do głównych decydentów? W szczególności należy ustalić, w jaki sposób i za
pomocą jakich instrumentów działa rząd światowy. Skoro oligarchia jest dziś
w zasadzie jedynym (prócz reliktowych postaci tyranii) realnie występującym
typem reżimu politycznego, umieszczanie go na linii continuum w stosunku do
idealnych postaci demokracji i nie-demokracji może mieć wartość jedynie teoretyczną. Dla Tamaka zaś ważna jest przede wszystkim rzeczywistość polityczna,
a najbardziej możliwość jej praktycznego kształtowania. Z pobłażliwością odnosi
się do „konspirologii” uprawianej przez Pata Robertsona16 i agenta brytyjskich
służb specjalnych Johna Colemana17. W takim samym stopniu dystansuje się
od teorii spiskowych o działalności „wewnętrznego kręgu”18, światowej Lichwy
z Williamsburga19 i Komitetu 300, choć uważa, że twórcy tych „naiwnych” teorii
trafnie wskazali najbardziej wpływowych w skali globu oligarchów. Są nimi mię16

Zob. P. Robertson, The New World Order, Dallas, Texas, 1991.
Zob. J. Coleman, Conspirators Hierarchy: The Story of the Committee of 300, Carson City 2005.
18
Zob. T. Marrs, Cirle of Intrique. The Hidden Inner Circle of the Global Illuminati Conspiracy,
Texas 1995.
19
W 1983 roku Światowa Lichwa zaplanowała w Williamsburgu strategię przygotowania USA
na całkowitą dezintegrację systemu bankowego tego kraju. Zob. H. Pająk, Komitet 300 „Sanhedrynem”
17
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dzy innymi Zbigniew Brzeziński, Henry Kissinger, a także Paul Dundes Wolfowitz – wiceminister obrony USA, prezes Banku Światowego w latach 2005 – 2007
i Jacques Attali – prezes organizacji non profit Planet Finance. Jako zdeklarowany
antyamerykanista i antyglobalista odrzuca wizję porządku międzynarodowego
ogłoszoną przez Brzezińskiego. Najbardziej bliska mu jest „naukowa”, „oparta
na faktach”, pozbawiona „dziennikarskiej powierzchowności” i „prawidłowo
rozstawiająca akcenty” analiza nowego porządku światowego sporządzona przez
rosyjskich technokratów – socjologa Siergieja Głazjewa, politologa Aleksandra
Agiejewa i ekonomisty Michaiła Chazina. Centralne jest w niej przekonanie, że
architektura tego porządku została stworzona w Waszyngtonie i jej stan jest nieustannie stamtąd kontrolowany. UE z rządem europejskim, NATO, ONZ, WTO,
G7, Rada Dyrektorów „Gazpromu”, Bank Światowy i inne banki – bądź powiązane
z rodzinami Rockefellerów i Rothschildów, bądź banki rosyjskie obywające się bez
związków z zachodnimi przedsiębiorcami i filantropami (w tym zarejestrowany na
Cyprze bank „Rumianek” należący do Borysa Fiodorowa – byłego ministra finansów FR) – podporządkowane są globalistycznym interesom USA. Po 11 września
2001 roku interesy te zostały staranniej niż do tej pory zabezpieczone, wskutek
czego wzrosła rola organizacji między- i ponadnarodowych, zaś sądownictwo
międzynarodowe stało się ważniejsze niż państwowe. Wzrosła także możliwość
ingerencji w politykę wewnętrzną państw pod pretekstem m.in. zabezpieczenia
pokoju na świecie, zniesiono większość barier dla wywiadu amerykańskiego, co
uzasadnia się koniecznością zwalczania terroryzmu. Rządy „Syndykatu”20 przy
udziale amerykańskich służb specjalnych i Pentagonu wprawdzie próbują zmusić
wszystkie państwa do włączania się w mechanizmy globalizacji, ale nie wszystkie
poddają się tej presji. Federacja Rosyjska otwiera listę tych, które wykazują wobec
niej skuteczny opór. Wśród innych, które nie przyjmują bezkrytycznie zasad
nowej globalizacji, kultu Złotego Cielca21 i amerykańskiego mitu o wzrastaniu
społeczeństwa informacyjnego i które nie dały się jeszcze całkowicie omamić
wątpliwymi pożytkami „netokracji”22, Tamak wymienia: Kazachstan, Azerbejdżan,
Rządu Światowego, http://ligaswiata.blogspot.com/2012/02/komitet-300-illuminati-rzad-swiatowy.
html, odczyt z dn. 8.07.2012.
20
Zob. N. Hagger. The Syndicate. The Story of the Coming World Government, Alresford 2004,
s. 37. Tamak kilkukrotnie powołuje się na poglądy angielskiego historyka i filozofa.
21
Zob. W. Tamak, op.cit., s. 42.
22
Do szczególnie niebezpiecznych efektów „netokracji” Tamak zalicza niekontrolowany przepływ
informacji. Społeczeństwa „netokratyczne” są mało refleksyjne, zdezorientowane, zdemoralizowane,
co jest bezpośrednim skutkiem przeniesienia różnorakich form aktywności na poziom wirtualny,
gdzie wszelkich działania, w tym działania i decyzje polityczne, mają charakter iluzoryczny i, przy-
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Turkmenistan, Indie, Wietnam, Chiny (o ile tajwańskie i chińskie banki wycofają
się z powiązań z bankami londyńskimi i grupą finansowo-bankową HSBC i pod
warunkiem, że Exxon Mobil przestanie kontrolować złoża ropy w Mandżurii)23,
Wielką Brytanię, Arabię Saudyjską, Iran, Indonezję, Australię, Brazylię, Boliwię,
Wenezuelę i Norwegię24. Kryterium doboru podmiotów na tej liście w dużej mierze powiela koncepcję odbudowy układu dwubiegunowego i strategicznej równowagi Aleksandra Dugina25, którego twórczość Tamak ceni na równi z pracami
angielskiego historyka, filozofa i poety Nicholasa Haggera oraz analityków z Akademii Problemów Geopolitycznych i z Akademii Niebopolityki. Dugin wyznacza
sojuszników w walce z „atlantyzmem” wedle kryterium geopolitycznego (stąd
u niego Wielka Brytania wraz z USA należy do „Cywilizacji Morza”), zaś Tamak
bardziej kieruje się kryterium polityczno-ekonomicznym26. Ich intencja spotyka
się na poziomie operacyjnym: przywrócić porządek dwubiegunowy, przeciwstawiając „sile zawłaszczającej zasoby światowe” za pomocą wojsk NATO sojusz
państw sprzymierzonych z Federacją Rosyjską i tym samym odzyskać pozycję
i autorytet Rosji jako centrum przestrzeni eurazjatyckiej. Powrót do straconej
w połowie lat osiemdziesiątych XX wieku roli najważniejszego obok USA gracza
w polityce światowej jest dla Tamaka zadaniem pierwszorzędnym. Z racji tego,
że „światowa grupa wpływu powinna mieć dwie, a nie trzy ręce”, należy dążyć
najmniej w części, zastępczy. Krytyka „netokracji” nie jest u Tamaka równoznaczna z odrzuceniem
Internetu jako zdobyczy technicznej. Szczególnie wtedy, gdy służy rozpowszechnianiu treści opozycyjnych, jak w przypadku aktywności sieciowej znanego adwokata rosyjskiego Aleksandra
Nawalnego.
23
Znaczenie Chin dla rozwoju rynku globalnego nie pozwala zaliczyć ich bezwarunkowo do
bloku państw opornych wobec globalizacji. Stąd w koncepcji Tamaka Chiny – zapewne z powodu
strategicznego sąsiedztwa – raz występują jako ważny podmiot przestrzeni eurazjatyckiej, to znów
jako „siła robocza trzeciej globalizacji” (pierwszą był radziecki projekt komunistyczny, drugą – wszystkie próby jednoczenia Europy). Zob. W. Tamak, op.cit., s. 47.
24
Ibidem, s. 44.
25
Zdaniem A. Dugina unifikacji świata może położyć kres jedynie utworzenie wielopodmiotowej
struktury, której centrum będzie Rosja (ze względu na status heartlandu Eurazji oraz potencjał
strategiczny). Przyłączyć do niej należy państwa oderwane po rozpadzie ZSRR, niektóre państwa
Bliskiego Wschodu i Maghrebu, Iran, Indie, Chiny i państwa Dalekiego Wschodu położone w strefie
Pacyfiku. Zob. A. Dugin, Nasz put’Strategiczeskije perspektiwy razwitja Rossiji w XXI wiekie, Moskwa
1999, s. 95.
26
Niezależność w porządku światowym (konstytuowanym przede wszystkim przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy i inne banki, które wyrosły na prywatyzacji aktywów
ZSRR) w szczególności sprowadza się tu do swobodnego rozporządzania rodzimymi zasobami surowców energetycznych, kamieni szlachetnych, rud metali i opium jako waluty rezerwowej. Zob.
W. Tamak, op.cit., s. 45.
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do tego, by wszechstronny rozwój i ekspansja Federacji Rosyjskiej przewyższyły
potencjał i dążenia Imperium Środka. Jeśli modernizacja FR w krótkim czasie nie
nastąpi, w 2019 roku Chiny zdystansują USA i staną się jedynym mocarstwem
światowym. Wprawdzie nie na długo, bo już okresie 2022 – 2027 – jak twierdzi
Tamak, powołując się na prognozy analityków z Akademii Niebopolityki – na
pozycję supermocarstwa mogą wybić się państwa islamskie zgrupowane bądź
wokół Iranu (projekt „Islamska Umma”), bądź wyłonią lidera spośród państw
sunnickich. Wyścig mocarstw mogą też wygrać dynamicznie rozwijające się
Indie, państwa Ameryki Łacińskiej lub Japonia. Europa – zdaniem rosyjskiego
geostratega – pierwszoplanowej pozycji nie zajmie. Jej szanse zostały zaprzepaszczone przez twórców Unii Europejskiej, która jest tworem sztucznym,
ekonomicznie i politycznie niewydolnym. Tamak przyznaje rację koledze
z Rady Instytutu EurAzES Walerijowi Munirowowi, który przyczynę spadku
światowej roli Europy upatruje w błędnym wyborze płaszczyzny jej jednoczenia.
Obaj uważają, że polityczna i ekonomiczna siła Europy potencjalnie istnieje
w znajdujących się tu dziewięciu monarchiach i w Watykanie. Europa mogłaby
awansować do grupy supermocarstw tylko wtedy, gdyby monarchie europejskie
zgodnie uznały roszczenia Watykanu, zerwały związki z „Bilderbergiem” i innymi
organizacjami ponadnarodowymi o charakterze klubu, uniezależniając się tym
samym od „światowego kapitału” i NATO27.
Według Tamaka nawarstwiające się problemy w polityce wewnętrznej Federacji Rosyjskiej28 i jej działalność na forum międzynarodowym29 wymagają natychmiastowej akcji zaradczej. Wielokrotnie twierdzi, że bezpieczeństwo wewnętrzne
FR może jej przywrócić jedynie poważnie potraktowany przez prezydenta FR
Putina nowy projekt globalny30.
27

Ibidem, s. 52 – 53.
Do najważniejszych Tamak zalicza niedocenianie przez elitę rządzącą znaczenia interesów
poszczególnych narodów RF, rozczłonkowanie tej elity, brak efektywnie wdrażanej doktryny bezpieczeństwa narodowego, brak koncepcji polityki wewnętrznej i masowe wyjazdy wykształconych Rosjan
za granicę.
29
Uczestnictwo FR w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, w G8, czterostronnej Komisji do spraw Bliskiego Wschodu, sześciostronnej Komisji do spraw Korei Północnej nie musi świadczyć o jej zaangażowaniu sprawy międzynarodowe. Analitycy Instytutu EurA zES uważają, że ma ono raczej charakter fasadowy.
30
Do prac na temat strategii światowej i rosyjskiej opracowanych w Instytucie EurAz ES należy
książka S. Głazjewa, Genocyd, Rossija i nowyj Mirowoj porjadok, Moskwa 1997. Na ten temat również
zob. W. Munirow, Mobilizacyja smysłow (wystąpienie na konferencji Nowyje ugrozy nacyonalnoj
biezopastnosti Rossijskoj Federacji, zorganizowanej w Rosyjskiej Akademii Służby Państwu 2.10.2008
roku).
28
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Oligarchia rosyjska. Porządek rosyjski

Podczas gdy porządek światowy, zgodnie z liberalno-demokratycznymi
i globalistycznymi założeniami jego organizatorów, szybko zmierza do jednobiegunowości, porządek wewnętrzny FR jest dwubiegunowy. Na pierwszym,
„elitarnym” (cudzysłów za Tamakiem) biegunie są urzędnicy państwowi
związani z potentatami finansowymi i sami zawiadujący znacznym kapitałem
nabytym bądź w ZSRR z klucza KPSS, bądź podczas pierwszych lat prywatyzacji
w FR. Na drugim biegunie znajdują się przeciwnicy porządku oligarchicznego
i dalszej liberalizacji rynku rosyjskiego. To „antyoligarchia” złożona z osób,
które w okresie „gajdaryzacji” nie zdołały zająć miejsca w strukturach władzy
lub/i biznesu. Federacją Rosyjską zatem rządzi elita oligarchiczna, tworząc
porządek oligarchiczny, reszta społeczeństwa rosyjskiego to konsumenci skutków
tego porządku. Utrzymanie porządku oligarchicznego jest dla elity rządzącej
równoznaczne z utrzymaniem i pomnażaniem zysku w postaci dostępu do
władzy i pieniędzy. Tamak podkreśla, że zachowanie, a nie zmiana politycznego
status quo jest głównym celem oligarchicznej elity władzy i związanych z nimi
właścicieli wielkich korporacji. Słabo skrywana koncentracja na tym właśnie
celu dyskredytuje ją i delegitymizuje. Tamak wyraża nadzieję, że antyolicharchiczna część społeczeństwa rosyjskiego doprowadzi do katastrofy narodowej
– odsunięcia od władzy zwolenników demokracji i choćby tylko umiarkowanego
i wybiórczego liberalizmu (z wyłączeniem liberałów typu sacharowskiego, którzy
widzą FR w równorzędnym „braterskim” układzie z USA, a nie w relacji podporządkowania interesom USA). Tym samym wzmocniłaby się tendencja tradycjonalistyczna. Chyba że w łonie obozu kremlowskiego zrodzi się „narodowa”
(rosyjska) wersja liberalizmu blokująca dalszą „natoizację” i „dolaryzację” FR,
której ważnym składnikiem będzie program opieki społecznej31. Nie zagłębiając
się w analizę odmian rosyjskiego tradycjonalizmu, Tamak prawdopodobnie
zakłada, że propagowany przez niego tradycjonalizm neoeurazjatycki jest
bezkonkurencyjny dla innych jego wariantów. Powrót do tradycji powinien
być – jego zdaniem – jednoznaczny, nieodwołalny, obejmujący wszystkie sfery
funkcjonowania państwa, a także politykę zagraniczną. Jakkolwiek brzmi to
paradoksalnie, powinien mieć charakter innowacyjny, a nie radykalnie konserwatywny. Z takich właśnie pozycji tradycjonalistycznych Tamak jednakowo

31

W. Tamak, op.cit., s. 92.
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odżegnuje się od „liberalnego konserwatyzmu” Jedinoj Rossiji i Sprawiedliwoj
Rosiji32 (który niekiedy nazywa postsowieckim konserwatyzmem „nowych
Rosjan” lub noworosyjskim korporacyjnym konserwatyzmem klasy rządzącej),
lewicowego „konserwatyzmu” właściwego Komunistycznej Partii Rosyjskiej
Federacji (w tym konserwatyzmu stalinowców) i „patriotycznego konserwatyzmu” głoszonego w Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji. Obce są mu także, co
zrozumiałe, wszystkie typy konserwatyzmu o proweniencji zachodniej, zwłaszcza
neokonserwatyzm republikanów amerykańskich i niemieckiej chadecji. Tamak
rozumie jednak, że pomysłowość i nastawienie ideowe bez pragmatyzmu i public
relations w większości są bezpłodne. Wie, że nim antyoligarchia zdobędzie się
na organizację buntu, który nie ograniczy się do czczej demonstracji niezadowolenia, lecz skutecznie wymusi na Putinie szereg posunięć reformatorskich,
szanse na realizację jego i kolegów z IE „jedynie słusznego” programu reform
zależą od liberalnego – choćby tylko deklaratywnie – obozu prezydenckiego.
Ostatecznie tylko on zdołał formalnie zgłosić (nota bene przed wyborami 2012)
początek dalszych reform. „Konserwatyści” i „patrioci” wprawdzie również głoszą
konieczność przemian społecznych i politycznych, ale nie mają mocy decyzyjnej.
Z tego zapewne powodu Tamaka krytyka „neofaszystowskich” i „ludożerczych”33
rządów oligarchii rosyjskiej zawiera ostatecznie pozytywną ocenę osiągnięć
obozu rządzącego w dziedzinie ekonomii i nauki. Chwali żywego w nim ducha
postępu. Jednak, jego zdaniem, ani sukcesy ekonomiczne, ani klimat reformatorski nie czynią z oligarchicznej elity władzy reformatorów z prawdziwego
zdarzenia. Ani Miedwiediew, ani Michaił Prochorow jako właściciel „Norylskiego
Niklu” nie mogą firmować poważnego projektu przebudowy państwa rosyjskiego.
Symbolem czasu reform i zreformowanej Rosji może stać się jedynie Putin, jeżeli
z lidera „liberalnego” (z zapleczem przekonań „konserwatywnych”) przeistoczy
się w lidera „narodowego”.
O ile samo przekonanie o konieczności modernizacji w jakimś stopniu łączy
analityków Instytutu EurAzES i obóz rządzący, obrany przez jednych i drugich
kierunek zmian oraz wizja sytuacji państwa i społeczeństwa zreformowanego są
całkowicie różne. Polityka wewnętrzna i zagraniczna FR kreowana jest adekwat32
Liberalizm i konserwatyzm jako dwa przeciwstawne kierunki ideowe wyraża – zdaniem Tamaka – herb FR. Zwraca przy tym uwagę, że inne interpretacje symbolu orła dwugłowego z powodzeniem mogą potwierdzać jego przekonanie wniosku o schizofrenii rosyjskiego bytu politycznego
i dwulicowości władzy rosyjskiej. Zob. ibidem, s. 122.
33
Ibidem, s. 95 – 96.
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nie do dominującego wśród członków Zjednoczonej Rosji przekonania, że państwo to w chwili obecnej jest aktorem mało konkurencyjnym. Budowanie konkurencyjności decydenci polityczni uzależniają od zaawansowania liberalizacji
rynku w warunkach kontrolowanej kooperacji z państwami zachodnimi. Zespół
uczonych Instytutu EurAzES uważa, że pogląd o niskiej konkurencyjności FR na
rynku globalnym jest destrukcyjny. Tamak odrzuca zarówno koncepcję integracji
organicznej, której hołdował Miedwiediew jako prezydent FR, jak i realistyczną
koncepcję integracji z Zachodem, którą przyjęli Anatolij Czubajs i Prochorow.
Reprezentuje nietypową wśród analityków i działaczy IE postawę radykalnie
antyzachodnią. Wiara demokratów u władzy w integrację organiczną (Tamak
dopatruje się w niej korzeni romantycznych) jest tożsama z przekonaniem, że
Europa w dobie globalizacji nie zamknie się na współpracę z FR, stale będzie
szukać czynników połączenia, a nie separacji. Z tego punktu widzenia istotne
stają się dla nich wszelkie działania budujące klimat zaufania w stosunkach
Rosja–Zachód. Gotowość do kompromisów (m.in. w kwestii przesyłu paliw)
traktowano jako cenę „przyjęcia” FR do Europy i pozyskania kapitału europejskiego na potrzeby gospodarki rosyjskiej. Ci spośród zwolenników liberalizmu
i demokracji, którzy w Europie obserwują raczej niechęć wobec FR i poczucie
cywilizacyjnej odrębności (Europa to nie Eurazja), nie liczą na „organiczne”
zjednoczenie. Uważają, że liberalizacja i demokratyzacja FR musi odbyć się bez
pomocy Europy i niezależnie od jej nastawienia do tej sprawy. Zamiast wdzięczyć
się do Europy i przystawać na jej często niekorzystne warunki, należy zdemokratyzować porządek rosyjski choćby „na siłę”34. Potem można przyłączyć FR
do Europy, nie czekając, aż ona ją przyłączy. Zdaniem Tamaka duża grupa osób
związanych z elitą władzy w ogóle nie rozważa strategii liberalizacji i demokratyzacji bytu rosyjskiego i jej – w związku z tym – miejsca względem Europy. Nie
wierzy w możliwość przeprowadzenia działań z jakąkolwiek koncepcją, która nie
byłaby tą, którą przyjął prezydent i premier FR. Tym samym odrzuca sensowność
podejmowania prób zburzenia porządku oligarchicznego (tym bardziej jeśli, co
wcześniej zostało powiedziane, tworzy ten porządek we własnym interesie).
W tym przekonaniu łączy się z ogromną częścią społeczeństwa rosyjskiego, które
dalekie jest od określania się w kategoriach demokracji i liberalizmu.
Jedną z najbardziej symptomatycznych cech aktualnego porządku rosyjskiego jest – według Tamaka – pozorowany pluralizm. W polu oglądu rosyj-

34

Ibidem, s. 110.
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skiego badacza znalazły się najważniejsze obecnie w FR nurty polityczne. Ich
klasyfikacja jest swoista. Zrezygnowano z klasycznego w publicystyce i nauce
rosyjskiej podziału na demokratyczną prawicę, lewicę nacjonalistyczną i komunistyczną (tzw. obóz patriotów) oraz centrum, w którym znajdują się partie
władzy35. Zamiast tego zastosowano oparte na kryterium ideowym rozróżnienie na ugrupowania „liberalne”, „konserwatywne”, „narodowo-patriotyczne”,
„socjalistyczne” i „lewicowe niesocjalistyczne”. Przywołany tu za Tamakiem
cudzysłów oznacza wyrażone w ten sposób przekonanie autora o braku związku
nazw i programów wszystkich wymienionych formacji z sugerowanym nazwą
kierunkiem ideowym. W tym sensie wszystkie one są fasadowe. Tamaka interesuje, w jakim stopniu są w nich obecne realne, a nie tylko deklarowane dążenia
modernizacyjne. Odpowiedzi na to pytanie dostarcza przeprowadzona przez
niego analiza porównawcza treści programowych właściwych wyodrębnionym
czterem ugrupowaniom. Badanie wykazało, że tak jak programy badanych ugrupowań nie różnią się zasadniczo między sobą, tak i pomysły modernizacyjne
ogłaszane przez każdą z nich są podobne. Wzięte pod uwagę wszystkie partie
parlamentarne, ich programy oraz najbardziej reprezentatywne na rosyjskiej
scenie politycznej i medialnej pomysły modernizacyjne stanowią, co zostało
zobrazowane w stosownych zestawieniach, wobec siebie alternatywę pozorną.
Występujące w części przypadków wrażenie opozycyjności to rzekomo efekt
specjalnych zabiegów. Badanie Tamaka prowadzi do wniosku, że rosyjski system
oligarchiczny cechuje pozorowany pluralizm utrzymywany i kontrolowany przez
elitę rządzącą w celu legitymizowania jej władzy. Analiza porównawcza deklaracji programowych rosyjskich „liberałów”36 i „konserwatystów” w odniesieniu
do praktycznych działań jednych i drugich dowodzi zasadniczej rozbieżności
między stanem normatywnym i empirycznym.
Wartości programowe, które Tamak uznał za kluczowe w ogólnie pojętym
programie „liberałów” – wolność, demokracja, wolny rynek i prawa człowieka
– nie są alternatywne, lecz komplementarne dla wartości – jego zdaniem – głów35

Zob. R. Bäcker, Rosyjskie myślenie polityczne za czasów prezydenta Putina, Toruń 2007, s. 42.
Treść, która w badaniu uznana została za program liberalny, ustalono na podstawie analizy
dokumentów programowych ugrupowań poprzedzających utworzenie Zjednoczonej Rosji: Partii
Rosyjskiej Jedności i Zgody, partii „Nasz Dom-Rosja” oraz partii „Jedność”. Zjednoczona Rosja, jako
kompilacja tendencji liberalnych i konserwatywnych, ze względu na swą hybrydowość znalazła się
tu poza polem badania rosyjskiego liberalizmu. Ciekawe, że program „konserwatystów” rosyjskich
został scharakteryzowany nie na podstawie badania programów rosyjskich ugrupowań konserwatywnych, lecz na podstawie Manifestu oświeconego konserwatyzmu. Zob. W. Tamak, op.cit., s. 142 – 144.
36
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nych w programach „konserwatystów” – porządku w państwie, sprawiedliwości,
równości i prawa do pracy. Jedynie rozumienie stabilności państwa i bezpieczeństwa socjalnego jest elementem różnicującym dążenia „liberalne” i „konserwatywne”. „Konserwatyści” uważają, że źródłem tego bezpieczeństwa powinno
pozostać państwo rosyjskie, „liberałowie” wiążą je z możliwością swobodnego
rozwoju jednostek i konkurowania na rynku. W myśli „liberalnej” stabilność państwa wiąże się z jego ustawicznym rozwojem, w szczególności ekonomicznym,
dla „konserwatystów” – z gwarantowanym przez państwo minimum socjalnym
i zachowaniem tradycyjnego sposobu myślenia.
„Globalny Projekt »Rosja«”

W duchu nowatorskiego technokratyzmu neoeurazjatyckiego utrzymany jest
także anonimowy dokument podpisany 15 maja 2011 roku na jednym z zebrań
IE, zatytułowany „Rosja: obraz przyszłości. (Globalny projekt »Rosja«)”.
W książce „Modernizacja 2012” jest on przytoczony w całości jako wzór pracy
konceptualnej, która może i powinna doprowadzić do stopniowych przeobrażeń
na poziomie świadomości masowej, na poziomie funkcjonowania elity rządzącej, w ekonomii i polityce społecznej. Trudno stwierdzić stopień uczestnictwa
Tamaka w formułowaniu „Globalnego projektu «Rosja», w każdym razie większość zawartych w nim tez jest zgodna z poglądami autora projektu „Modernizacja 2012”. Podporządkowane są czterem zasadniczym w myśli eurazjatyckiej
założeniom: o samoistności i samowystarczalności cywilizacji eurazjatyckiej;
o konieczności wyłączenia Rosji (obecnie jak największej ilości państw obszaru
byłego ZSRR) z procesów globalizacyjnych, co jest odpryskiem skrajnego antyeuropocentryzmu; o konieczności ochrony wartości narodowych rozumianych jako
tradycyjny dorobek społeczeństwa wieloetnicznego skumulowany w kulturze
rosyjskiej; o misjonistycznej powinności Rosji w odniesieniu do Zachodu, który
zagubił się w swych dążeniach.
Klasyczni eurazjaci, a wśród nich zwłaszcza Nikołaj Trubieckoj, przy pełnym
urazy dystansie do europejskiej tendencji do oceny poszczególnych regionów
i cywilizacji w kategoriach postępowości i zacofania, podziwiali dorobek cywilizacyjny Europy. W okresie międzywojennym, gdy ukazywały się pierwsze prace
eurazjatów, potęga USA, Japonii i Chin była sprawą przyszłości, w dodatku intelektualistom i uczonym nie uchodziła – zwłaszcza w ramach formacji z założenia
niepolitycznej – kreacja czarno-białej wizji świata i nachalne agitatorstwo. Doku-
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ment IE ma charakter wyraźnie propagandowy. Europa jest w nim przedstawiona
jako państwo dążące do unicestwienia FR jako bytu politycznego, prawnego,
narodowego i kulturowego oraz przejęcia jej bogactw naturalnych i potencjału
demograficznego. O ile Tamak w pracy „Modernizacja 2012” demaskuje zależność
państwa rosyjskiego i jego elit od sterowanego z Waszyngtonu układu oligarchicznego, w którym UE zajmuje ważne miejsce, autorzy „Globalnego projektu
»Rosja«” koncentrują się na zależności FR od Strassburga, Londynu i Brukseli.
W przeciwieństwie do Tamaka podkreślają, że FR ciągle jeszcze ma wybór. Jeśli
pójdzie drogą reform „liberalnych” i kompromisów europejsko-amerykańskich
zostanie wchłonięta przez Europę. Z czasem stanie się terenem jej starcia
z Chinami. Jeśli wybierze drogę rozwoju niezależnego od trendów światowych,
umocni się jako centrum cywilizacji eurazjatyckiej. Stare tezy eurazjatyckie
rozwinięto tu w kategoryczne zalecenia zmiany sposobu wdrażania rozwiązań
demokratycznych w FR, przebudowy porządku społecznego, rewizji prawa, m.in
prawa do własności prywatnej, przeprowadzenia szeregu reform ekonomicznych
dowartościowujących i umacniających rubel rosyjski, a tym samym nadających
nowy status i możliwości gospodarce na obszarze eurazjatyckim. Zgodnie
z duchem nowego technokratyzmu ustępy postulatywno-instrukcyjne projektu
umieszczone są w kontekście ideowo-propagandowym. Z ideokratycznego
punktu widzenia analityków IE ów kontekst jest ważniejszy od przedstawionego
programu reform – program wynika z „właściwie wybranej doktryny”. Jedynym
zaś prawidłowym wyborem jest restauracja cywilizacji eurazjatyckiej. W projekcie
nie ma mowy o zbieraniu ziem Eurazji już to w granicach byłego ZSRR, już to
wykraczając poza nie. Mowa o rozszerzaniu przestrzeni eurazjatyckiej i „obrastaniu” FR państwami bliskiej zagranicy. Słowo Eurazja nie występuje, co pozornie
oddala doktrynalny fundament projektu od statokratytyczno-imperialistycznych
poglądów eurazjatów okresu międzywojnia i dystansuje zarówno od radykalnej
tradycjonalistyczno-mistycznej postaci eurazjatyzmu w wydaniu Aleksandra
Dugina, jak i „naukowego” obsesyjnie ksenofobicznego i separatystycznego rozumowania Lwa Gumilowa. Analitykom IE zależało, by projekt sprawiał wrażenie
osadzonego we współczesnych realiach politycznych. O ile pojęcie przestrzeni
eurazjatyckiej – zwłaszcza w kluczowej dla analityków IE perspektywie rozwoju
Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej – nie może być łatwo zakwestionowane, o ile
pojęcie cywilizacji eurazjatyckiej w projekcie, który tytułem już sygnalizuje
charakter geopolityczny nie nasuwa natychmiastowych podejrzeń, że dokument
jest kolejnym przykładem nacjonalistycznego science fiction, o tyle imperium
Eurazji jako idea przewodnia projektu mogłoby nasuwać wątpliwości co do

Iwona Massaka: Kryzys rosyjski i kierunki wyjścia w świetle prac Instytutu EurAzES

139

jego realizmu i wartości praktycznej. W promowanej doktrynie, która – jak
zakładają autorzy projektu musi być wybrana, gdyż jest to jedyny obecnie sensowny wybór – uwaga skupia się na Federacji Rosyjskiej i jej roli w cywilizacji
eurazjatyckiej. Rola ta historycznie i geopolitycznie jest centralna, jednak po 1993
roku FR nazbyt uzależniła się od UE i innych „światowych ośrodków władzy”,
zatracając częściowo swoje „cechy cywilizacyjne”. Tym samym straciła pozycję
eurazjatyckiego centrum cywilizacyjnego. Aby ją odzyskać, musi odbudować
powszechne poczucie świadomości odrębności politycznej i kulturowej, i – co
nie mniej ważne – uzyskać stabilność ekonomiczną. Dobrze prosperująca
gospodarka w oparciu o rosyjskie zasoby naturalne, wzrost demograficzny
i podniesienie poziomu życia do standardów Europy Środkowej to tylko pierwszy
etap na drodze do suwerenności FR i odnowy potęgi eurazjatyckiej. Następnym powinno być zajęcie miejsca obok innych czterech mocarstw – USA, UE,
Chin i Indii. Podczas gdy Tamak żywi nadzieję powrotu do dwubiegunowego
układu światowego Rosja–USA, autorzy „Projektu globalnego »Rosja«” widzą
przyszłość FR w świecie wielobiegunowym. Najważniejsze, by znów stała się
podmiotem konkurencyjnym. Mniemać wypada, iż analityków IE najbardziej
interesuje konkurowanie FR w sferze ekonomii. Jak tego dokonać, rezygnując
z wszelkich zależności od układów politycznych i wycofując się z rynku światowego? Przyjmując charakterystyczny w nurcie eurazjatyzmu postulat rosyjskiej
autarkii (tu: „umiarkowanej”), a jednocześnie starając się uniknąć anachroniczności w pojmowaniu mechanizmów politycznych, autorzy projektu IE popadli
w sprzeczność. Sugerowany w projekcie „wybór cywilizacyjny” wskazuje jednocześnie dwa kierunki. Pierwszy z nich nakazuje w duchu Konstantina Leontjewa
i Gumilowa odcięcie się od „wirusów” przenoszonych przez obce cywilizacje
i budowę imperium eurazjatyckiego w oparciu o prawosławie i chrześcijańską
ideę samoograniczenia (integracja i rozwój swoistego Monasteru Rosja”). Drugi
– zgodny z założeniami Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej – zakłada integrację
ekonomiczną i polityczną obszaru postsowieckiego, stworzenie konkurencyjnego
wspólnego rynku finansowego, energetycznego i transportowego i włączenie
do gospodarki światowej. Abstrahując od logiki i ewentualnych skutków tego
podwójnego wyboru, autorzy projektu słusznie podkreślają priorytet wyboru
elit rządzących. Ostatecznie ten wybór jest najważniejszy i warunkujący strategie
rozwojowe FR.
Nacjonalizm prezentowany przez autorów omawianego projektu jest wybitnie
inkluzywny. Rosja nie kończy się w granicach państwa rosyjskiego ani przestrzeni
eurazjatyckiej. Za główne kryterium rosyjskości uważają poczucie rosyjskości,
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uznanie FR za swoją ojczyznę i opanowanie języka rosyjskiego w stopniu pozwalającym uważać go za język ojczysty. To wystarczy, by uzyskać obywatelstwo
rosyjskie37. Wbrew z gruntu słowianofilskiemu przekonaniu, że Rosjanie to ludzie
prawosławni, w projekcie IE zakłada się, że przekonania religijne nie mogą być
przeszkodą dla tych, którzy czują się Rosjanami i pragną być za nich uznawani.
Wprawdzie światopogląd prawosławny jest w Rosji najbardziej tradycyjnym
i wciąż najbardziej reprezentatywnym, lecz przecież nie jedynym. Prezentowana
tu myśl imperialistyczna wykazuje związki z ekspansjonizmem panslawistycznym Nikołaja Danielewskiego i Fiodora Dostojewskiego – przyszłe granice Rosji
mają być rozciągnięte do granic „świata prawosławnego”, który obejmie wszystkie
państwa nie tylko z religią prawosławną jako wiodącą, ale i te, gdzie istnieją jedynie mniejszości prawosławne. W ten sposób prawosławie, nie stanowiąc czynnika wykluczenia, pozostałoby tradycyjnym w łonie nacjonalizmu rosyjskiego
spoiwem i narzędziem ekspansji. W efekcie integracji państw prawosławnych,
prawosławnych wspólnot wyznaniowych rozproszonych na całym świecie i osób
nie prawosławnych, ale deklarujących rosyjskość autorzy projektu chcieliby,
by dokonała się zapowiedziana w tytule projektu globalizacja po rosyjsku38.
Niezgodnie z tym, co zostało w projekcie umieszczone jako program tożsamy
z celami Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej i obecną w niej wizją przyszłej pozycji
FR na rynku globalnym, jak również bez związku z poglądami Dugina, który pragnie rozwijać federalizm eurazjatycki, w dalszej części projektu zaleca się powrót
do unitaryzmu. Romantyczna idea soborowości Rosjan z urodzenia i wyboru
zespolona została z przedrewolucyjnym imperializmem wielkomocarstwowym
i ekspansjonizmem o proweniencji bolszewickiej. Podziały administracyjno-terytorialne uznano za niepotrzebne. Podkreślono natomiast potrzebę wzmożenia
w FR ochrony kultur narodowych. Wielokulturowość zachowano jako element
konieczny mocarstwowości lub/i aluzję do błędnej z punktu widzenia analityków EurAzES polityki westernizacyjnej „liberałów”. Jedność wielonarodowego
społeczeństwa radzieckiego pozostaje jednym z ważniejszych sowieckich ideologemów, jedność różnych etnosów i kultur jest fundamentem myśli eurazjatyckiej.
Nostalgia postsowiecka i eurazjatyzm są autorom projektu równie bliskie. Troska
37

Rossija: obraz buduszczego (Miroprojekt „Rosja”), [w:] W. Tamak, op.cit., s. 346.
Nacjonaliści rosyjscy, od A. Gułagi i W. Aksjuczica po A. Dugina, często w nawiązaniu do idei
wszechczłowieczeństwa Dostojewskiego, głoszą ideę zjednoczenia ludzkości we wspólnej wierze
i wokół wartości tradycyjnie rosyjskich. Por. A. de Lazari, Tematy do rozważań nad stereotypami,
„Biuletyn Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych” 2001, nr 4, s. 31.
38

Iwona Massaka: Kryzys rosyjski i kierunki wyjścia w świetle prac Instytutu EurAzES
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o zachowanie jedności w różnorodności kulturowej Rosji brzmi fałszywie
w zestawieniu ze specyficznym kryterium rosyjskości. Logika projektu każe
sądzić, że w miarę postępu ochotniczego patriotyzmu rosyjskiego kultury inne
niż rosyjska będą za przyzwoleniem ich rdzennych przedstawicieli przybierać
formy reliktowe. Sprzyjać temu będzie promocja języka rosyjskiego, który – obok
prawosławia – w projekcie uznano za drugi najważniejszy czynnik integracji
regionalnej, a następnie globalnej. Postulowane jest przywrócenie go jako języka
urzędowego na terytorium byłego ZSRR i rozpowszechnianie go w Izraelu
(zapewne ze względu na istniejącą tam pokaźną diasporę rosyjską). W dalszej
perspektywie czasowej miałby uzyskać status urzędowego we wszystkich krajach
słowiańskich – w ten sposób będą one mogły zintegrować się wokół Rosji jako
ostoi światowej Słowiańszczyzny. Drugim językiem urzędowym FR projektanci
widzą język turecki, trzecim – ugro-fińską i centralnoazjatycką wersję słowiańskiego esperanto. Nie mniej zależy im na promocji języka rosyjskiego w Europie
Zachodniej, powinien być tam używany na równi z angielskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim i francuskim, poza Europą zajmować winien trzecie miejsce,
po języku lokalnym i angielskim. Zwrócenie uwagi na język rosyjski jako czynnik
jednoczenia i ważny w promocji państwa symbol jest elementem oryginalnym.
Po radzieckiej promocji języka rosyjskiego w ZSRR i krajach Układu Warszawskiego ten motyw we współczesnej rosyjskiej myśli nacjonalistycznej dotąd z taką
mocą nie występował. Wskazywanie na instrumenty integracji w kontekście
marketingowym (postulat rebrendingu kultury rosyjskiej jako zapoczątkowanie
„wielkiego stylu narodowego”39) nie jest typowe dla nacjonalistów rosyjskich.
Typowe natomiast jest nawoływanie do rozwoju demokracji organicznej z dobrze
rozwiniętymi samorządami i związkami zawodowymi. Analitycy IE uważają, że
rozwój wolnego rynku i własności prywatnej nie powinien obejmować sektorów
strategicznych. Ziemia i inne dobra naturalne powinny zostać wycofane z obrotu
handlowego, gdyż stanowią własność wszystkich obywateli FR. Szczególnych
starań należy dołożyć, by na nowo upowszechniło się tradycyjne od okresu
przedchrześcijańskiego do rozpadu ZSRR zmitologizowane myślenie o ziemi
rosyjskiej w kontekście wielkomocarstwowego patriotyzmu. Własność prywatna
powinna być utrzymana w granicach średniej i drobnej produkcji, handlu oraz
usług. W działalności gospodarczej priorytetową rolę powinny odgrywać spółki
udziałowe i towarzystwa akcyjne.

39

Rossija: obraz…, op.cit., s. 346.
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Wyraźne nawiązanie do programu „modernizacji bez westernizacji” Dugina40
nie pozostawia wątpliwości, że zarówno projekt Tamaka „Modernizacja 2012”, jak
i „Globalny projekt »Rosja«” są kolejną próbą reaktywacji i popularyzacji myśli
neoeurazjatyckiej oraz nadania jej nośności politycznej. Koncepcje modernizacyjne nacjonalistów skupionych w Instytucie EurAzES w większości stanowią
kompilację założeń klasycznego eurazjatyzmu oraz wybranych elementów myśli
Gumilowa i Dugina. Świadczą o tym, że eurazjatyzm jako antyzachodnia, antyglobalistyczna, tradycjonalistyczna, nostalgiczno-regeneracyjna wizja obszaru
postradzieckiego, Federacji Rosyjskiej i jej usytuowania globalnego jest aktywna
i ewoluuje. Do ogłoszenia prac Djewjatowa można było sądzić, że twórczość
Dugina wyczerpuje możliwości poszerzenia rezerwuaru ideowego i popularyzacji eurazjatyzmu. Analitycy IE, skupiając się jedynie na wybranych elementach
myśli eurazjatyckiej, nie wzbogacili znacząco zasobu ideowego eurazjatyzmu,
ale wypracowali nowy sposób jego prezentacji. Słusznie uważając, że erudycja
i fantazja Dugina i Djewjatowa nie sprzyjają upowszechnianiu eurazjatyckiego
sposobu myślenia we współczesnej Rosji, a tym bardziej nie torują ich eksponentom drogi do Dumy, starają się przenieść myśl eurazjatycką z poziomu
teoretycznego na poziom operacyjny. To, co do tej pory było marginalnym
przedmiotem zainteresowania elit nacjonalistycznych w FR, umieszczają na
płaszczyźnie rozumowania potocznego. Nowatorstwo projektantów przyszłości
FR i własnych karier politycznych w duchu „nowego technokratyzmu” sprowadza
się do przesunięcia akcentu z treści doktryny eurazjatyckiej na silnie rozbudowany kontekst jej prezentacji. Kontekst ten wypełnia krytyczne podsumowanie
dokonań rosyjskich elit politycznych po 1993 roku.

40

Por. R. Bäcker, op.cit., s. 201.
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Partie polityczne stanowią ze swej istoty pomost pomiędzy obywatelami, którzy
owe instytucje tworzą, wybierają lub kształtują ich działania, a władzą, do której
członkowie ugrupowań aspirują, by mieć wpływ na tworzenie polityki, warunkującej życie obywateli. Ten system wzajemnych powiązań wymusza od organizacji
politycznych stałą komunikację z otoczeniem, od którego zależny jest ich byt.
I to nie tylko z wyborcami, na których to orientacja stanowi podstawę filozofii
marketingowej. Istotny jest cały, znacznie szerszy kontekst funkcjonowania na
rynku politycznym, obejmujący takie podmioty, jak: media, grupy interesu czy
konkurentów, ale także uwarunkowania historyczne czy kulturowe. Tylko takie
holistyczne ujęcie rywalizacji w pełni oddaje ducha marketingu politycznego traktowanego jako proces społeczny oparty na zasadach wymiany w celu zapewnienia
satysfakcji wszystkim uczestnikom1. Wymiana ta dotyczy różnych wartości. Jak
wskazuje Dariusz Skrzypiński, wyborcy, sympatycy i członkowie partii oprócz
oczywistego dobra, jakim są głosy wyborcze i poparcie, oferują wybranemu
ugrupowaniu także swoje uczestnictwo, lojalność, wiedzę oraz umiejętności
i informacje2. W zamian partia polityczna przygotowuje dla nich określoną
ofertę – program wyborczy, obietnice konkretnych rozwiązań, określone zmiany
systemowe, kandydatów gwarantujących poczucie bezpieczeństwa itd.
W jaki sposób przebiega proces zarządzania marketingowego w partiach politycznych? To podstawowe pytanie, na które odpowiedź starają się przedstawić
zaprezentowane w niniejszym artykule koncepcje. Choć zagadnienie wykorzystania marketingu przez organizacje polityczne jest poruszane w światowej i polskiej
literaturze często, niewiele opracowań całościowo przygląda się marketingowym
zachowaniom partii politycznych przez cały okres ich funkcjonowania, a nie
tylko w czasie kampanii wyborczej. Należy zwrócić uwagę, że przecież to spójną
i permanentną komunikację partii z otoczeniem określa się mianem „profesjonalnej”, a więc takiej, która opiera się na solidnym planie strategicznym, jego
realizacji i stałej rewizji założeń na podstawie badań opinii publicznej. Szczególna
uwaga autora została tu poświęcona zintegrowanej koncepcji politycznej strategii
marketingowej, która stara się połączyć zagadnienia struktury organizacyjnej
partii z procesem przetwarzania informacji i opracowywania spójnych założeń
dla przyszłych działań.
1

M. Mazur, Marketing polityczny, Warszawa 2002, s. 18.
D. Skrzypiński, Planowanie strategii komunikacyjnej partii politycznej. Analiza marketingowa,
[w:] Marketing polityczny w poszukiwaniu strategii wyborczego sukcesu, red. M. Jeziński, Toruń 2004,
s. 38.
2
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Klasyk marketingu Philip Kotler zauważył, że „głównym wyzwaniem dla współczesnych przedsiębiorstw jest zbudowanie i utrzymanie dobrze funkcjonującego
biznesu w szybko zmieniającym się otoczeniu rynkowym”3. Zasada ta łatwo
przekłada się także na pole marketingu politycznego. Dynamiczne środowisko
wymusza ciągłe dostosowywanie polityki partii do zmieniających się warunków
funkcjonowania na rynku politycznym. Jednocześnie muszą one dbać o realizację jednego z podstawowych celów, jakim jest przetrwanie. Stąd konieczność
tworzenia systemu gromadzenia informacji, projektowania dalszych działań
i zarządzania zasobami partii, a więc planowania strategicznego.
Pojęcie strategii znane już od czasów starożytnych, doczekało się wielu
definicji i szerokiego zastosowania w różnych dziedzinach. W naukach politycznych strategia określana jest jako „racjonalna sugestia i hipoteza co do ewolucji
stosunków politycznych w bliższej lub dalszej perspektywie czasowej, na podstawie której elity polityczne formułują konkretne już wytyczne co do ogólnego
kierunku postępowania oraz konkretnych już rozstrzygnięć”4. Celowość, trwały
charakter i bieżąca rewizja założeń to elementy łączące większość definicji tego
pojęcia, zarówno politologicznych, jak i ekonomicznych.
Postawienie granicy między konceptami strategii politycznej i marketingowej
jest w praktyce trudne, ponieważ obie te sfery przenikają się. Michał Jaśniok
proponuje, by pierwszą z nich traktować jako pewną „planową realizację celów
politycznych” na podstawie subiektywnych interpretacji bieżącej sytuacji, dokonywanej przez podmioty polityczne, zaś drugą ująć bardziej instrumentalnie,
jako „system reguł i zasad działania, które w sposób planowy wyznaczają ramy
dla rynkowych przedsięwzięć operacyjnych podmiotu”5. Przedstawione poniżej
koncepcje pokażą jednak, że procesu projektowania strategii marketingowych
nie można oddzielić od sposobu organizacji partii czy decyzji podejmowanych
przez elity w mniej lub bardziej obiektywny sposób.
Wśród rozważań dotyczących marketingowego funkcjonowania partii
politycznych pojawiło się stosunkowo niewiele opracowań. Główną osią,
wokół której koncentrowały się rozważania badaczy, jest przystawalność
koncepcji marketingu komercyjnego do warunków obowiązujących na rynku
3
4
5

P. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Warszawa 1994, s. 58.
Leksykon politologii, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wrocław 1996, s. 391.
M. Jaśniok, Strategie marketingowe na rynku politycznym, Kraków 2007, s. 25.
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politycznym. Najbardziej bezpośrednie przełożenie zaproponował w latach
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku Aaron O’Cass. Według niego partia zorientowana marketingowo to ta, która koncentruje się przede wszystkim na swoich
wyborcach i także ku nim kierowane są wysiłki związane z gromadzeniem
informacji. Przyznaje przy tym, że działania partii są determinowane również
przez jej członków oraz grupy lobbingowe6. Koncepcji brakuje jednak szerszego
spojrzenia na otoczenie partii i uwzględnienia pozaekonomicznych czynników
warunkujących jej zachowanie.
Krok dalej poszła Jennifer Lees-Marshment. Na podstawie analizy działań
brytyjskiej Partii Pracy skonstruowała wieloelementowy model procesu marketingowego, którego głównym podmiotem są partie. Jej koncepcja wszechstronnego marketingu politycznego obejmuje wszystkie zachowania organizacji
politycznych, od zbierania informacji przez projektowanie produktu (traktowanego całościowo jako wszystkie aspekty działalności partii) po wdrażanie
strategii i ocenę jej efektów. Nawiązując do modelu Bruce’a Newmana, wyróżniła
trzy typy orientacji partii: na produkt, na sprzedaż oraz partię zorientowaną
marketingowo. Każdemu odpowiada konkretny model procesu marketingowego. Zdaniem autorki najbardziej pożądany i efektywny sposób komunikacji
zapewnia orientacja marketingowa, charakteryzująca się skrupulatnym projektowaniem i dostosowywaniem produktu na podstawie szerokiego wywiadu
marketingowego oraz spójną komunikacją uzupełnioną wykorzystaniem technik
sprzedażowych. Ostateczny sprawdzian stanowią wybory, po których organizacja
dostarcza swój produkt wyborcom. Wtedy też cały proces rozpoczyna się na
nowo, zamykając „wyborczy krąg”7.
Model Lees-Marshment doskonale sprawdza się podczas analizy funkcjonowania Partii Pracy, która na przestrzeni lat 1983 – 1997 przeszła ewolucję od
orientacji produktowej po marketingową, sukces odnosząc dopiero wówczas,
gdy zrealizowała wszystkie założenia wszechstronnego marketingu politycznego.
Wątpliwości budzi jednak uniwersalność koncepcji, m.in. fakt, czy w warunkach
odmiennych od brytyjskich, które są przecież specyficzne choćby ze względu

6

A. O’Cass, Political Marketing and the Marketing Concept, „European Journal of Marketing” 1996,
vol. 30 (10/11), s. 1003 – 1025, [za:] R.P. Ormrod, Political Market Orientation and Its Commercial
Cousin: Close Family or Distant Relatives?, „Journal of Political Marketing” 2007, vol. 6 (2/3), s. 80 – 81.
7
W. Cwalina, A. Falkowski, Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańsk 2005,
s. 47 – 54; J. Lees-Marshment, Political Marketing and British Political Parties. The Party’s just Begun,
Manchester 2001.
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na charakterystyczny system partyjny, powyższe założenia zostają spełnione.
Ponadto warto zastanowić się, czy rzeczywiście założenia marketingowe mogą
być wdrażane do polityki partii wyłącznie według jednego wzoru.
Koncepcja orientacji na rynek polityczny
(Political Market Orientation)

Duński naukowiec Robert P. Ormrod, po analizie opracowań dotyczących planowania strategii marketingowych zarówno przez przedsiębiorstwa komercyjne,
jak i przez partie polityczne, zaproponował własną koncepcję – orientacji na
rynek polityczny (Political Market Orientation). Łączy ona proces gromadzenia
i przetwarzania informacji z uwzględnianiem potrzeb grup, które dana strategia
ma realizować. Autor zakłada, że partia jest zorientowana na rynek wówczas,
gdy wszyscy jej członkowie są wrażliwi na potrzeby, pragnienia i postawy
wewnętrznych i zewnętrznych grup otoczenia8 oraz łączą je dla opracowania
programów, z którymi mają zostać osiągnięte cele organizacji9. Planowanie strategiczne odbywa się zatem w ramach presji wywieranej przez grupy otoczenia,
takie jak: wyborcy, konkurencja, media, ale także partyjni członkowie. Szczególne
znaczenie przypisane zostało także informacji jako kluczowemu elementowi
przewidywania zachowań powyższych grup i włączania członków partii do procesu formułowania polityki10. Opierając się na powyższych założeniach, Ormrod
wyróżnia dwa wymiary orientacji na rynek polityczny. Pierwszy – behawioralny
– dotyczy procesu formułowania strategii poprzez gromadzenie i przetwarzanie

8
Pojęcie grupy otoczenia wydaje się nieostre, zwłaszcza w odniesieniu do później opisanego
czwartego elementu – Orientacji Społecznej, która swym zasięgiem oprócz mediów czy związków
zawodowych obejmuje również np. kulturę polityczną. W oryginalnym opracowaniu autorzy używają
sformułowania stakeholders, które w przytoczonym kontekście trudno przełożyć wprost na język
polski. Krzysztof Obłój i Maciej Trybuchowski zaliczają do nich „organizacje i grupy w otoczeniu
firmy, które są w jakiś sposób uzależnione od jej funkcjonowania i (lub) które wpływają (mogą
wpływać) na nią” (Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Warszawa 1996,
s. 189). W kontekście przytaczanej koncepcji sformułowanie grupy otoczenia wydaje się najlepiej
oddawać sens tego pojęcia.
9
R.P. Ormrod, A Conceptual Model of Political Market Orientation, „Journal of Nonprofit and
Public Sector Marketing” 2005, vol. 14 (1/2), s. 51.
10
Idem, Political Market Orientation and Its Commercial Cousin: Close Family or Distant Relatives?,
„Journal of Political Marketing” 2007, vol. 6 (2/3), s. 69.
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informacji. Drugi bierze pod uwagę postawy, czyli nastawienie partii na realizację
potrzeb konkretnych grup otoczenia.
Wymiar behawioralny koncepcji odnosi się do czterech konstruktów zachowań. Razem tworzą one łańcuch następujących po sobie etapów tworzenia
strategii.
1. Wytwarzanie informacji (Information Generation) – dotyczy gromadzenia
formalnych i nieformalnych danych na temat wszystkich wewnętrznych
i zewnętrznych grup odniesienia.
2. Rozprzestrzenianie informacji (Information Dissemination) – odnosi się
do sfery komunikacji i przyswajania zdobytej wiedzy wewnątrz organizacji, z wykorzystaniem kanałów formalnych i nieformalnych.
3. Partycypacja członków (Member Participation) – obejmuje proces włączania wszystkich członków partii w projektowanie jej spójnej strategii;
istotne znaczenie ma tutaj ogólna akceptacja przyjętych rozwiązań.
4. Spójna komunikacja zewnętrzna (Consistent External Communication) –
wiąże się z etapem konsekwentnej implementacji uzgodnionej strategii,
czyli komunikowania jej do zewnętrznych grup odniesienia11.
Drugi wymiar, wyodrębniony ze względu na postawy przyjmowane przez
partie podczas formułowania strategii marketingowych względem grup odniesienia, również obejmuje cztery konstrukty. Występują one niezależnie od siebie.
O ile jednak behawioralne ujęcie orientacji na rynek polityczny jest w dużej
mierze zbieżne z podejściem marketingu komercyjnego, określenie postaw partii
wymaga uwzględnienia specyficznego charakteru środowiska politycznego.
Widać to szczególnie w dwóch ostatnich konstruktach – orientacji wewnętrznej
i społecznej.
1. Orientacja na wyborcę (Voter Orientation) – wszyscy członkowie partii są
nastawieni na realizację potrzeb i pragnień wyborców. Dlatego też wykorzystują szeroki wachlarz tradycyjnych narzędzi badań marketingowych
w celu poznania jawnych i ukrytych opinii elektoratu.
2. Orientacja na konkurentów (Competitor Orientation) – uwzględnia tę
właściwość rynku politycznego, iż partie, konkurując ze sobą, biorą także
pod uwagę ewentualne możliwości koalicyjne po wyborach, konieczne,
by osiągać długoterminowe cele organizacji.
3. Orientacja wewnętrzna (Internal Orientation) – partia szczególną uwagę
kieruje na wszystkich członków, także tych z najniższych szczebli partyj11

Idem, A Conceptual Model…, op.cit., s. 53 – 56.
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nej hierarchii i w formułowaniu strategii akceptuje wartość wszystkich
opinii12.
4. Orientacja społeczna (Societal Orientation) – we wcześniejszych opracowaniach była nazywana orientacją zewnętrzną (External Orientation).
Odnosi się do szeroko pojętego środowiska społecznego i kulturowego,
w którym toczy się rywalizacja polityczna. Uwzględnia zatem pozostałe
grupy otoczenia, które mogą mieć wpływ na politykę ugrupowania na
poziomie mikro (np. obywatele), mezo (np. grupy interesu, lobby, związki
zawodowe) oraz makro (media masowe) 13.
Wykorzystując strukturę relacji, jakie przedstawia konceptualny model
orientacji na rynek polityczny, możliwe jest określenie kierunku formułowania
strategii przez partię, najlepszego dla realizacji jej długofalowych celów14. Pozwala
na to uwzględnienie w analizie wszystkich relewantnych grup otoczenia, które
ugrupowanie powinno brać pod uwagę w procesie planowania swoich działań.
Koncepcja strategicznej pozycji politycznej
(Strategic Political Postures)

Niedostatki w tłumaczeniu znaczenia koncentracji partii na wyborcach, do której
odwołują się m.in. J. Lees-Marshment i A. O’Cass, dostrzegł również Stephan
C. Henneberg. W swojej pracy skoncentrował się na przedstawieniu zagadnienia
orientacji strategicznej, którą partie przyjmują w celu kreowania własnej pozycji
w oczach elektoratu, konkurentów i własnych członków. Kreowanie strategicznego położenia politycznego zaczyna się od umiejscowienia względem dwóch
wymiarów: przewodzenia opinii publicznej oraz jej kreowania. W ten sposób
partia określa swoją konkurencyjną pozycję15.
Przewodzenie opinii publicznej (leading) dotyczy kierowania uwagi otoczenia politycznego na produkt partii lub kandydata (np. program) i przekonywania, że jest to najlepsza oferta istniejąca na rynku. Wysiłki są zatem skierowane

12

Ibidem, s. 57 – 59.
R.P. Ormrod, S.C. Henneberg, An Investigation into the Relationship between Political Activity
Level and Political Market Orientation, „European Journal of Marketing” 2008, s. 10.
14
R.P. Ormrod, A Conceptual Model…, op.cit., s. 60.
15
S.C. Henneberg, Strategic postures of political marketing, „Journal of Public Affairs” 2006, vol. 6,
s. 17.
13
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przede wszystkim na komunikowanie o zaletach istniejącego już produktu, co
do którego wartości partia jest przekonana. Drugim wymiarem kształtowania
postaw elektoratu jest podążanie za zapotrzebowaniem rynku (following).
Partia kreuje swoją ofertę w oparciu o dokładne rozpoznanie potrzeb, pragnień i oczekiwań największej możliwej liczby wyborców. Oba wymiary nie
wykluczają się, wręcz przeciwnie – współwystępują jako dwie strony tej samej
monety. Warto tu zaznaczyć, że przewodzenie opinii w marketingowym sensie
musi zawierać element przyglądania się nastrojom otoczenia w celu uzupełniania oferty16. Jak zostanie to zaprezentowane poniżej, model zakłada m.in.
istnienie ugrupowań, które charakteryzują się wysokim poziomem zarówno
przewodzenia opinii, jak i dostosowywania swojej oferty zgodnie z aktualnym
zapotrzebowaniem rynku.
Biorąc pod uwagę dwie opisane zmienne, Henneberg naszkicował cztery
typy idealne orientacji strategicznych partii politycznych. Przekonani Ideolodzy
(Convinced Ideologist) charakteryzują sie wysokim poziomem przewodzenia
opinii publicznej, zaś niskim podążania za nią. To partia, która jest przekonana
co do słuszności i wartości własnej oferty politycznej i promuje ją jako gotowy
produkt wśród wyborców. Stara się przede wszystkim kształtować opinie grup
otoczenia, zamiast słuchać ich głosów. Przeciwieństwem są Taktyczni Populiści (Tactical Populist). Charakteryzuje ich niski poziom kształtowania opinii
publicznej, lecz wysoki kreowania własnej oferty zgodnie z jej oczekiwaniami.
Ta silna koncentracja na wyborcach sprawia, że program, działania czy kandydaci
partii są wyraźnie powiązani z konkretnymi, wyrażanymi jawnie lub ukrytymi,
potrzebami i pragnieniami elektoratu. Wiąże się to z częstymi, nagłymi zmianami oferty. Mianem Budowniczych Relacji (Relationship Builder) Henneberg
określa te ugrupowania, które punktują wysoko zarówno na osi przewodzenia,
jak i podążania za opinią publiczną. Koncentrują się na długoterminowym
budowaniu i podtrzymywaniu pozytywnych relacji z otoczeniem. Posiadają
umiejętność szybkiego reagowania na zmiany, przy jednoczesnym formułowaniu oferty na podstawie własnej spójności ideowej i podzielanych przez
członków partii przekonań17. Ostatni z modeli – Polityczna Waga Lekka (Political
Lightweight) – został przez autora odrzucony jako niemożliwy do zaistnienia
w praktyce. Zakłada bowiem niski poziom obu zmiennych, co sprawia, że partia
zostaje pozbawiona podstaw funkcjonowania – nie ma żadnej ideologii, na której
16
17

Ibidem, s. 17.
Ibidem, s. 18.

Agata Potarzycka-Szczerba: Zarządzanie marketingowe partią

153

opiera swój program, jak również nie kieruje się w jego opracowywaniu żadnymi
wskaźnikami zewnętrznymi.
Zintegrowana koncepcja politycznej strategii
marketingowej (Integrated Concept
of Political Marketing Strategy)

Analizy Henneberga i Ormroda doprowadziły ich do wniosku, iż każdej strategicznej pozycji powinien odpowiadać określony model orientacji na rynek
polityczny. W zależności od wzoru interakcji partii z otoczeniem formułuje
ona swoją ofertę w konkretny sposób. I tak partia określana jako Przekonani
Ideolodzy, koncentrując się na sprzedawaniu własnej oferty wyborcom, do
najważniejszych grup otoczenia zalicza własnych członków oraz organizacje,
które w różny sposób są z nią powiązane: historycznie (np. związki zawodowe),
poprzez podobne cele długo- lub krótkoterminowe (np. ruchy ekologiczne dla
partii zielonych) lub tzw. „podwójne członkostwo” polityków. To ich przekonania kształtują program i działania ugrupowania. W sam proces projektowania
strategii, wyznaczania celów ugrupowania i określania technik ich realizacji
angażuje się relatywnie duża liczba członków partii. Jednocześnie najmniejsza
uwaga poświęcana jest działaniom konkurencji18.
Wręcz odwrotna sytuacja ma miejsce w procesie formułowania strategii przez
Taktycznych Populistów. Ponieważ cele, które sobie wyznaczają, są zazwyczaj
krótkoterminowe, mianem kluczowych należy określić działania zmierzające
do inicjowania, podtrzymywania, ale i kończenia relacji z rozmaitymi grupami
otoczenia19. Do najważniejszych zaliczyć trzeba wyborców (przede wszystkim
niezdecydowanych), ale także media, których zainteresowanie jest istotnym
warunkiem budowania popularności ugrupowania. Stąd też kluczowym etapem
planowania jest gromadzenie informacji o ukrytych i utajonych potrzebach, pragnieniach i oczekiwaniach wyborców. Ugrupowanie aktywnie reaguje również
na zachowanie konkurencji. Projektowaniem celów i działań zajmuje się wąskie
grono polityków i profesjonalistów, a szeregowi członkowie przyjmują postawę
18

R.P. Ormrod, S.C. Henneberg, Strategic Political Postures and Political Market Orientation:
Toward an Integrated Concept of Political Marketing Strategy, „Journal of Political Marketing” 2010,
vol. 9, s. 303 – 304.
19
Ibidem, s. 304.
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pasywną. Ułatwia to spójne wdrażanie przygotowanej strategii20. Z drugiej
strony w takiej konfiguracji funkcji na barkach wąskiej elity spoczywa również
odpowiedzialność za wynik wyborów jako ostatecznego sprawdzianu słuszności
podejmowanych decyzji.
Budowniczych Relacji charakteryzują silne korelacje pomiędzy wszystkimi
elementami orientacji na rynek polityczny. Zatem koncentrują się na stałym
rozpoznawaniu i analizie opinii oraz zachowań wszystkich grup otoczenia
wewnętrznego i zewnętrznego. W zależności od dostępnych zasobów ustalają
jednak priorytety kierunków, w których w danej chwili budują i podtrzymują
relacje. Członkowie partii aktywnie uczestniczą w procesie gromadzenia danych,
mogą także swobodnie wyrażać własne opinie i są wtajemniczani w rozwiązania
proponowane przez partyjne elity21. Czynnikiem decydującym jest wciąż ideologia partii. Liczy się kompromis pomiędzy nią a oczekiwaniami grup otoczenia.
Koncepcje Ormroda i Henneberga to z pewnością ciekawe, a dla marketingu politycznego także nowe podejście do procesu formułowania strategii.
Zawierają wiele elementów zaadaptowanych z badań nad funkcjonowaniem
organizacji komercyjnych i dostarczają narzędzi umożliwiających przełożenie
założeń teoretycznych na grunt praktyki. W swoich badaniach empirycznych
stosowali metodę ilościową22, obejmującą badania ankietowe na próbie złożonej
z członków badanych partii. Niemniej zarówno sposób przedstawienia przebiegu
procesu strategicznego w instytucjach politycznych, jak i zastosowana metoda,
mogą budzić pewne zastrzeżenia.
Jedno z nich dotyczy ram interpretacyjnych omawianego zjawiska. Strategia
marketingowa została ograniczona przez Ormroda i Henneberga do trzech
wymiarów: informacji (jej zdobywania, rozpowszechniania i przetwarzania),
kształtowania i odbierania relacji z grupami otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego oraz generalnego kierunku, jaki wybierają decydenci podczas przygotowywania oferty (przewodzenie czy podążanie za opinią publiczną). Sam proces
skoncentrowany jest w zasadzie wyłącznie na informacji i nie wyjaśnia, w jaki
sposób członkowie partii mogą partycypować w podejmowaniu strategicznych
decyzji. Autorzy wymieniają spójną komunikację zewnętrzną jako etap finalny
prac nad strategią, ale wydaje się on niemożliwy do oceny tylko z perspektywy
20

Ibidem, s. 305.
Ibidem, s. 306 – 307.
22
Więcej na temat metody badawczej w Zintegrowanej Koncepcji Politycznej Strategii Marketingowej zob. R.P. Ormrod, S.C. Henneberg, Political Market Orientation and Strategic Political Postures in Danish Political Parties, „European Journal of Marketing” 2011, vol. 45, s. 852 – 881.
21
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wewnętrznej. To, jaki wizerunek ma partia, zależy od jego percepcji w otoczeniu.
Działania partii zmierzające do wykreowania takiego, a nie innego obrazu, są
tylko środkiem do osiągnięcia pożądanego image. W procesie zaproponowanym
przez autorów brakuje również bardzo istotnego elementu, jakim jest ewaluacja
dotychczasowych efektów, etap, który gwarantuje ciągłość funkcjonowania
instytucji i zasadność podejmowanych przez nią decyzji.
Otwarta pozostaje kwestia, czy obszar zróżnicowanych wpływów, w którym
silne znaczenie mają czynniki nie zawsze związane z rynkową racjonalnością,
jest kwantyfikowalny i pozwala się zbadać w ściśle ilościowy sposób. Z jednej
strony wprowadza to pewien porządek metodologiczny, ogranicza subiektywne
oceny i pozwala na klarowne przedstawienie wyników badań. Z drugiej jednak
grozi zbyt dużym ograniczeniem zakresu obserwowanych zjawisk, pominięciem
istotnych ram (np. kulturowych) oraz ważnych skutków czy przyczyn decyzji.
Środowisko polityczne znacznie bardziej niż rynkowe jest narażone na wpływ
takich czynników jak chociażby psychologiczne, związane z predyspozycjami
liderów, czy historyczne, warunkujące układ sił na rynku politycznym. To cechy,
które metoda zaproponowana przez autorów w zasadzie całkowicie pomija,
a mogą oddziaływać choćby na takie jej elementy jak postrzeganie konkurencji
lub wewnętrzny sposób organizacji partii.
Podsumowanie

Inżynieryjne podejścia do marketingu politycznego, sprowadzające to pojęcie
do zespołu metod i technik służących kształtowaniu zachowań wyborców, choć
wciąż popularne budzą jednak zastrzeżenia części badaczy. Poruszają istotny
aspekt procesów marketingowych związany z ich fundamentalną funkcją maksymalizacji wyniku wyborczego, ale brakuje w nich czynnika, który pozwalałby
odróżnić wybiórcze sięganie po określone narzędzia od holistycznego programowania funkcjonowania organizacji. Tę granicę starają się uchwycić R.P. Ormrod
i S.C. Henneberg, odwołując się do wywiedzionej z marketingu komercyjnego
koncepcji orientacji organizacji na rynek, która akcentuje konieczność permanentnego budowania relacji z różnorodnymi grupami otoczenia wewnętrznego
i zewnętrznego. Orientacja partii na rynek polityczny polega na stałym balansowaniu między potrzebami, pragnieniami i oczekiwaniami pojawiającymi się
w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym. Marketing pełni w tym względzie
z jednej strony funkcje stabilizujące, tzn. zapewnia procedury umożliwiające
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szybkie rozpoznawanie sytuacji i reagowanie na zmiany, a z drugiej adaptacyjne,
dzięki czemu partia ewoluuje w sposób zgodny z jej tożsamością, ale i oczekiwaniami elektoratu, własnych członków i pozostałych stakeholders.
Wciąż niewiadomą pozostaje fakt, do jakiego stopnia modele zarządzania
marketingowego charakterystyczne dla organizacji komercyjnych mogą być
przekładane na skomplikowany grunt polityki. Rozwiązania tych problemów nie
ułatwia problem barier dostępu do empirycznych danych związanych z planowaniem strategicznym parti oraz relatywnie niewielka liczba badań prowadzonych
na tym polu. Zintegrowana koncepcja politycznej strategii marketingowej to
podejście, które może dostarczyć wiele ciekawych wniosków w tym zakresie, gdy
zostanie zderzone ze sferą praktyki politycznej. Niemniej należy zdawać sobie
sprawę z ograniczeń teorii, by nie pominąć istotnych niuansów warunkujących
funkcjonowanie rynku politycznego i jego uczestników.
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ABSTRACT —

This article deals with the Ruch Palikota political party, which has gained
enough support in 2011 elections in Poland to be represented in Polish
chamber of deputies – Sejm. One of the main opinions in media and
within politicians is that Ruch Palikota (RP) is a populist party. This article
attempts to examine the argument that the RP is not a populist party.
A basic conception of populism is a description made by Roman Tokarczyk
and Maria Marczewska-Rytko.
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Wstęp

O wieloznaczności pojęcia populizm mówi Jerzy Szacki1, Maria Marczewska-Rytko przyznaje że jego definiowanie jest jednym z najtrudniejszych zadań dla
naukowców zajmujących się tym zjawiskiem2, a jeden z badaczy używa nawet

* Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Politologii.
1
J. Szacki, Populizm a demokracja, [w:] Populizm na przełomie XX i XXI w. Panaceum czy pułapka
dla współczesnych społeczeństw?, red. M. Marczewska-Rytko, Toruń 2006, s. 13.
2
M. Marczewska-Rytko, New Populizm – Ideological-Instytutional Dimension, [w:] Populizm na
przełomie XX i XXI w., op.cit., s. 78.
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określenia polisemii w kontekście omawiania definicji populizmu3. Także
Radosław Markowski uważa, że termin ten używany jest w wielu kontekstach
i ma kilka znaczeń4. Również niniejsza praca najprawdopodobniej nie sprawi, że
pojęcie będzie bardziej ostre, gdyż nie jest to jej celem. Problemem badawczym
niniejszego artykułu będzie populizm – faktyczny lub rzekomy – partii Ruch
Palikota. W okresie kampanii wyborczej w 2011 roku i poźniejszym było wiele
okazji, aby usłyszeć opinie na temat tego ugrupowania określające je mianem
populistycznego, o czym więcej w dalszej części pracy. Jednak czy rzeczywiście
spełnia ono warunki partii populistycznej?
Zakres czasowy niniejszej pracy obejmuje głównie pierwsze miesiące po przeprowadzonych wyborach parlamentarnych w 2011 roku, a więc po 9 października, kiedy przedmiotowa partia polityczna nosiła jeszcze nazwę Ruch Palikota5,
otrzymała 10,02% poparcia i uzyskała tym samym 40 mandatów w Sejmie oraz
trzecie miejsce pod tym względem wśród pozostałych partii politycznych. W tym
również okresie niniejszy tekst powstawał. Wykorzystane zostały między innymi
opracowania naukowe w zakresie teorii i praktyki populizmu, głównie polskie,
a także źródła internetowe: serwisy informacyjne, medialne, rządowe, wyniki
badań opinii społecznej.
Na wstępnie przyjmuję hipotezę, iż partia Ruch Palikota nie jest partią populistyczną, gdyż nie spełnia wszystkich założeń paradygmatu populizmu. Część
warunków istotnie wskazuje na pewien poziom populizmu stosowanego przez
to ugrupowanie. Prawdopodobnie to właśnie one stały się źródłem takich opinii
i uogólnień wśród innych polityków oraz w mediach. Jednoznacznie jednak nie
można określić partii Ruch Palikota mianem populistycznej. Z racji tego, że
określenie populizmu jest nacechowane emocjonalnie negatywnie i ma pejoratywne znaczenie6, ważne wydaje się właściwe posługiwanie się nim przy ocenie
partii politycznych. Tym bardziej konieczne wydaje się przywołanie w niniejszej

3

D. Filc, Inclusive and Exlusionary Populizm: Attempt to Define a Blurred Concept, [w:] Populizm
na przełomie XX i XXI w., op.cit.
4
R. Markowski, Populizm a demokracja: ujęcia, dylematy, kontrowersje, [w:] Populizm a demokracja, red. R. Markowski, Warszawa 2004, s. 11.
5
W 2013 r. nazwa partii została zmieniona na Twój Ruch.
6
Radosław Markowski zaznacza, że obecnie występuje trend neutralizacji tego pojęcia. Por. ibidem. Eugeniusz Ponczek używa nawet określenia „syndrom populizmu”, co w metaforycznym ujęciu
oznacza chorobę infekującą część społeczeństwa; można więc uznać to za przejawem negatywnej
oceny zjawiska populizmu. E. Ponczek, Syndrom populizmu: trwałość – zmienność – następstwa, [w:]
Populizm na przełomie XX i XXI w., op.cit., s. 67.
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pracy definicji zjawiska populizmu i jego istotnych elementów, które posłużą
weryfikacji tezy o populizmie Ruchu Palikota.
Definicja i istota populizmu

Na wstępie zostało powiedziane, że definiowanie populizmu spotyka się z pewnymi problemami. Rzeczywiście nie jest łatwe przytoczenie jednej definicji,
która całościowo realizowałaby jego założenia. Jest ich wiele i trudno stwierdzić,
którą można uznać za tę jedyną, właściwą. Decydując się na jedną, po analizie
literatury odnajduje się kolejne, które zawierają jeszcze inne elementy, często
będące efektem różnych podejść do zjawiska. Typowym podejściem do wyjaśniania zjawiska populizmu jest rozpatrywanie go w kategoriach: a) politycznych działań, dyskursu (typ społecznej i politycznej mobilizacji), b) ideologii7.
Pierwsze podejście wskazuje na cel, jaki podmiot obiera na wstępnie swoich
działań, którym jest zdobycie poparcia społecznego i wyborczego. Można więc
określić populizm mianem narzędzia, i to znaczenie przyjmuję na potrzeby
niniejszej pracy.
Dzięki funkcjonalnemu podejściu udaje się wyodrębnić pierwszy element
definicji populizmu, jakim jest specyficzne działanie na rzecz zdobycia przychylności, czyli zdobycia poparcia wyborczego8. Owa specyfika należy do istoty
populizmu, jego wyznaczników. Według Romana Tokarczyka9 za takie można
uznać następujące cechy, określane przez autora konstytutywnymi, a więc tymi,
bez których populizm nie mógłby istnieć10:
–– niezadowolenie ludu,
–– autorytet charyzmatyczny,
–– myśl populizmu,
–– metody populizmu,
–– miejsca i czasy,
7

E. Nalewajko, Populizm w demokracji, [w:] Populizm a demokracja, op.cit., s. 41. Ewa Nalewajko
przychylna jest pierwszemu ujęciu.
8
M. Marczewska-Rytko mówi o populizmie jako taktyce. Por. M. Marczewska-Rytko, op.cit. Ewa
Nalewajko mówi wprost o populizmie łagodnym, wyborczym i oportunistycznym stosowanym przez
Sojusz Lewicy Demokratycznej i Prawo i Sprawiedliwość. Por. E. Nalewajko, op.cit., s. 58.
9
R. Tokarczyk, Cechy konstytutywne myśli populizmu, [w:] Populizm na przełomie XX i XXI w.,
op.cit., s. 19 – 32.
10
Ibidem, s. 19.
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–– hegemonia ludu,
–– wielość inspiracji.
Należy zwrócić uwagę na fakt, że wyliczone powyżej cechy populizmu są
w rzeczywistości tylko częściowo cechami opisującymi to zjawisko (autorytet
charyzmatyczny, myśl populizmu, metody populizmu, wielość inspiracji), a częściowo wskazują na warunki i środowisko jako czynniki dodatkowo sprzyjające
posługiwaniu się populizmem jako narzędziem (niezadowolenie ludu, miejsca
i czasy, hegemonia ludu). Ponadto niektóre z nich mogą brzmieć ogólnie lub
nie wyczerpywać pojęcia populizmu, dlatego też zostaną wzbogacone o dorobek
innych autorów.
Niezadowolenie ludu jest odpowiedzią na pytanie o przyczynę populizmu
i jego trwanie. Zjawisko to obserwujemy wraz z pojawieniem się autorytetu
charyzmatycznego, świeckiego bądź religijnego i utrzymuje się dopóki lud
ma nadzieję na poprawę warunków życiowych, podkreślaną przez retorykę
wspomnianego autorytetu. Okresy depresji gospodarczych, szczególnie dotkliwie odczuwane przez najniższe warstwy społeczne określane ludem, sprzyjają
zazwyczaj pojawianiu się populizmu i popieraniu reprezentujących go polityków.
W momencie poprawy warunków bytu poparcie to znika11. Eugeniusz Ponczek
mówi, że populizm to „wyraz wielkiego niezadowolenia społecznego, poczucie
upośledzenia oraz krzywdy jego zwolenników, dążenie do przeciwstawienia się
owej krzywdzie, za którą stoją jacyś ciemiężcy”12. Niezadowolenie ludu stanowi
jego społeczne podłoże, grunt dla populistycznego przekazu polityka. W takich
warunkach jest łatwiej budować poczucie zagrożenia, a kreowanie wroga – winnego całej sytuacji – wydaje się nieodzowne.
Populistyczne masy mają być inicjatorem i motorem reform, co stanowi
wyraz nieufności, wrogości wobec istniejących struktur władzy, małych grup
bezpodstawnie pretendujących do poziomu elit politycznych. Jest to grunt dla
ujawniania się różnych teorii konspiracyjnych mających wykazać, że elity władzy
są formami tajnych spisków, zmowy, mafii skierowanych przeciwko ludowi13.
Taki antyelitaryzm powoduje „czarno-biały” obraz zjawisk społecznych i ludzi,
pozwalający „dzielić ich np. na porządnych i uczciwych oraz wrogów i osoby
zdemoralizowane”. Aprobata spiskowej koncepcji świata ma wyjaśnić przyczyny

11
12
13

R. Tokarczyk, op.cit., s. 20.
E. Ponczek, op.cit., s. 68.
R. Tokarczyk, op.cit., s. 21.
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wszelkich niedomagań i nieszczęść14. Oprócz elit politycznych i bogactwa
sprawcami niezadowolenia są inne ugrupowania, obcy itp. Często są nimi ludzie
należący do mniejszości etnicznych, religijnych, światopoglądowych15. Takie
tworzenie wroga, którego trzeba zwalczyć, kozła ofiarnego, sprawia, że ujawnia
się ksenofobia i tendencje do utożsamiania się z nacjonalizmem16. Pojęcie populizmu wiązane jest z pojęciami etnocentryzmu i ksenofobii. Etnocentryzm jest
tu rozumiany jako światopogląd odnoszący się do dychotomicznego podziału
na „nas” i „nich”, który konstytuuje podstawę życia społecznego i kryteria
oceny otaczającego świata. Owe „my” tworzy wyidealizowaną grupę, a „oni” są
spostrzegani jako zagrożenie i źródło zła. Takie nastawienie zwykle prowadzi
do zapobiegawczej izolacji i konfliktu. Ksenofobia z kolei polega na kreowaniu
i głoszeniu takiego obrazu wspólnoty (matecznika), w którym nie ma miejsca
dla „innych”, co wpływa na kulturowy etos, zwykle bardzo fałszywy, postrzegany
jako destrukcyjny dla danej kultury17
Drugą z wyżej wymienionych cech konstytutywnych jest charyzmatyczny
przywódca (autorytet charyzmatyczny). Wyróżnia się on cechami osobowości
zwanej charyzmą, obietnicami poprawy losy pociąga za sobą niezadowolone
tłumy18. Wyraża najdoskonalej wolę ludu, jest charyzmatycznym mesjaszem,
obdarzonym talentem demagogicznego trybuna, mającego zdolność nawiązywania mistycznego kontaktu z ludem. Lider potrafi schlebiać masom, żerując na ich
irracjonalnych uczuciach, rozbudza emocje, iluzje i roszczenia, mnożąc obietnice
bez pokrycia. Ma on również wizerunek ojca narodu, często w jego interesie jest
utrzymywanie sytuacji kryzysowej, która stanowi źródło jego pozycji19.
Trzecią z cech konstytutywnych jest myśl populizmu, którą możemy
interpretować jako program populistyczny. Są to więc obietnice złożone przez
charyzmatyczny autorytet niezadowolonemu ludowi. Są one zgodne z lokalnymi
uwarunkowaniami, potrzebami ekonomicznymi, politycznymi, kulturalnymi
ludu20, co można określić mianem kontekstowości populizmu. Gardzi on „teoriami wysublimowanego intelektualizmu, nie potrzebuje oryginalnych treści,
zapożyczając je z innych ideologii i dostosowując do własnych potrzeb. Są one
14
15
16
17
18
19
20

E. Ponczek, op.cit. s. 69.
R. Tokarczyk, op.cit.
E. Ponczek, op.cit.
M. Marczewska-Rytko, op.cit., s. 79.
R. Tokarczyk, op.cit.
Ibidem, s. 22.
Ibidem, s. 23.

162

ATHENAEUM

vol. 45/2015

Polskie Studia Politologiczne

upraszczane i rozpraszane poprzez demagogię21. Cechuje je więc „eklektyzm
aksjologiczny oraz niekoherencja poglądów” – zwolennicy populizmu aprobują
te treści, ponieważ nie są wnikliwi intelektualnie (mogą być jednocześnie za
i przeciw jakiejś wartości)22.
Czwartą z cech konstytutywnych populizmu jest jego metoda – demagogia –
przekonująca adresatów treści do aprobaty nieprawdy poprzez apel do zdrowego
rozsądku i logiki23. Stosowanie demagogii ma umożliwić urzeczywistnienie
roszczeń24.
Piątym elementem tworzącym populizm jest jego osadzenie w czasie i przestrzeni. Uwarunkowane są one okolicznościami obiektywnymi – niezadowolenie
ludu wyrażane przez charyzmatycznego przywódcę decyduje o miejscu i czasie
tworzenia się populizmu. Ponieważ jest on wyrazicielem nastrojów ludu, w niewielkim stopniu może decydować o autokreacji w innych okolicznościach25.
Przywódca populistyczny nie ma więc wpływu na swój sukces, jest on wynikiem
zewnętrznego zapotrzebowania wyborców na taką postać.
Szósta cechą konstytutywną populizmu jest hegemonia ludu. Słuszne
jest uznanie jej za jedną z fundamentalnych, z racji samej etymologii słowa
„populizm”, które jednoznacznie nawiązuje do ludu26. Założenia i praktyka tego
nurtu sprowadza „lud” do trzech znaczeń: a) synonim narodu, b) ogół ludności,
która utrzymuje się z własnej pracy (robotnicza – M.W.), c) ludność wiejska27.
W przypadku partii Ruchu Palikota owa cecha ma szczególne znaczenie, stąd
ważne jest dogłębne znacznie ludu dla populizmu. Dani Filc proponuje trzy
sposoby rozumienia tego terminu: 1) to cały naród, bez uwzględniania różnic/
podziałów klasowych, 2) to plebs jako przeciwieństwo elit, 3) to organiczna,
etno-kulturowa koncepcja ludu28. Cechą wspólną każdego z wyżej wymienionych
ujęć populistycznego ludu jest to, iż stanowi on większość. Sam Tokarczyk mówi
o zgodności z oczekiwaniami większości29, a według M. Marczewskiej-Rytko to

21

R. Tokarczyk, op.cit., s. 23.
E. Ponczek, op.cit., s. 69.
23
R. Tokarczyk, op.cit., s. 25.
24
E. Ponczek, op.cit.
25
R. Tokarczyk, op.cit., s. 27 – 28.
26
K. Wojtas, Populizm, http://www.omp.org.pl/stareomp/index5efd.html?module=subjects&fun
c=viewpage&pageid=339, odczyt z dn. 16.12.2012.
27
Ibidem, s. 28.
28
D. Filc, op.cit., s. 36.
29
R. Tokarczyk, op.cit., s. 20.
22
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większość zbliża się do odkrycia prawdziwych społecznych wartości, ideałów
i celów. Powoływanie się na instynkt mas, wolę społeczeństwa jest częste. Stąd
rządy większości opierają się na racji większości. Mniejszości mogą być tylko złe.
Dla populistycznej wizji demokracja zbliża się do celu, którym jest włączenie
preferencji i woli większości do powszechnie obowiązującego społecznego
i politycznego kanonu30.
Siódmą i ostatnią cechą konstytutywną populizmu jest wielość inspiracji,
czyli jego związki z różnymi ideologiami, stanowiącymi dla niego pewne podłoże ideowe. Ideologia sama w sobie nie musi wiązać się z populizmem, jednak
w zestawieniu z pozostałymi jego wyznacznikami decyduje o określaniu partii
mianem populistycznej. Eklektyzm ideologiczny sprawia, że sam w sobie populizm nie istnieje. Czerpie on z liberalizmu, konserwatyzmu, socjalizmu, komunizmu, nacjonalizmu, faszyzmu, zapożyczając treści tych myśli odpowiednio do
potrzeb31. Populizm nie wytworzył własnej linii ideologicznej, ale opiera się na
rozwiązaniach już istniejących, zapożyczonych z innych znanych dotąd ideologii.
Dodatkowo odnajdujemy jeszcze: wezwanie do przyjęcia tzw. trzeciej drogi,
czyli nowego porządku, rozumianego jako kompromis pomiędzy kapitalizmem
a komunizmem. Oznacza to, że możliwa jest kombinacja najlepszych rozwiązań
myśli socjalistycznej i kapitalistycznej. M. Marczewska-Rytko wspomina też
o kombinacji idei chrześcijańskich i narodowych w nowym populizmie32, jednak
zaznaczyć należy, że są to cechy nowego populizmu, a więc nie zawsze charakteryzowały partie populistyczne w przeszłości. W kontekście Ruchu Palikota,
postulującego antyklerykalne hasła ma to szczególne znaczenie.
Zgodnie z typologią zaproponowaną przez Pierre’a Andre Taguieffa33 zakres
populizmu zaprezentowany przez R. Tokarczuka można przyporządkować
do populizmu protestu (populizmu społecznego), natomiast charakterystykę
M. Marczewskiej-Rytko – do populizmu tożsamości (narodowościowego).

30

M. Marczewska-Rytko, op.cit., s. 78 – 79.
R. Tokarczyk, op.cit., s. 29.
32
M. Marczewska-Rytko, op.cit.
33
P.A. Tagiueff, Political Science Confronts Populizm: from a Conceptual Miraże to a Real Problem,
„Telos” 1995, nr 103, s. 32, [za:] W. Stankiewicz, Przejawy populizmu w Polsce i na świecie, [w:] Populizm na przełomie XX i XXI w., op.cit., s. 352.
31
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Ruch Palikota a populizm

Kolejną częścią niniejszego opracowania będzie analiza praktyki funkcjonowania
partii Ruch Palikota w odniesieniu do poszczególnych wyznaczników populizmu. Część z nich będzie wskazywała na fakt, że partia ta jest populistyczna,
część – będzie zaprzeczać przyporządkowaniu jej do populizmu.
Zmienność poglądów lidera Ruch Palikota wydaje się najcięższym zarzutem o populizm tej partii, ocierającym się o wspomnianą kontekstowość oraz
związek z koncepcją34 populistycznych partii marketingowych. Janusz Palikot
wspierał finansowo tygodnik katolicki „Ozon”, obecnie związany jest z pismem
antyklerykalnym „Fakty i Mity”. Można to oczywiście interpretować jako zmianę
poglądów i niewątpliwie tak jest (sam polityk twierdzi, że jego poglądy się nie
zmieniły35), ale nie można zapominać również, że lider Ruchu Palikota, zanim
zaangażował się w działalność polityczną, był przedsiębiorcą, a więc lokował
kapitał w intratnych przedsięwzięciach, jakimi niegdyś było prawdopodobnie
czasopismo „Ozon”, a obecnie są to „Fakty i Mity”. Tłumaczy to w pewien sposób
zmianę postawy i poglądów politycznych Janusza Palikota, można ją interpretować jako działania zgodne z paradygmatem teorii racjonalnego wyboru. Choć
obniżenie wiarygodności wskutek radykalnej zmiany spektrum politycznego
jest dość konkretnym zarzutem, to próbę wpisania się w korzystny trend uznać
można jako naturalne zjawisko. Budzi skojarzenia z koniunkturalizmem, konformizmem, kontekstowością i w efekcie populizmem, jednak nie powinno się
zapominać, że populizm to znacznie bardziej skomplikowane zjawisko, którego
nie powinno sprowadzać się do jednej cechy.
Janusza Palikota za populistę uważa jeden z polityków Sojuszu Lewicy
Demokratycznej Ryszard Kalisz: „Każdy populista znajdzie większego populistę”36. Reprezentant lewicy pozaparlamentarnej z Krytyki Politycznej Michał
Sutowski mówi z kolei o antybiurokratycznym populizmie przewodniczącego
Ruchu Palikota Janusza Palikota37. Z kolei Aleksander Smolar stawia tezę o Ruchu
34

K. Wojtas, op.cit.
Janusz Palikot o sobie: ja mesjasz lewicy, rozmowa z Januszem Palikotem, http://polska.new
sweek.pl/janusz-palikot-o-sobie--ja--mesjasz-lewicy,82197,4,1.html, odczyt z dn. 13.03.2012.
36
A. Kondzińska, Palikot u Lisa: Moi posłowie będą gwiazdami tego Sejmu, http://wyborcza.
pl/1,76842,10447851,Palikot_u_Lisa__Moi_poslowie_beda_gwiazdami_tego_Sejmu.html?a
s=2&startsz=x, odczyt z dn. 17.12.2011.
37
Dodaje też, że umiejętnie wykorzystał on niszę handlową i popyt na ruch lewicowy, a Ruch
Palikota był produktem, który korzystnie udało mu się sprzedać. Wypowiedź wzbudza skojarzenia
z partiami populistycznymi marketingowymi, o czym szerzej pisze: K. Wojtas, Partie populistyczne
35
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Palikota jako „przejawie inteligenckiego populizmu, dowodzie bezsiły, kiedyś
w Polsce bardzo wpływowej formacji społecznej”, a Kinga Dunin wypowiada
się o programie RP: „może populizm, ale na pewno nie dla tych elit, które wciąż
dominują w życiu intelektualnym w Polsce”38, pojawia się też określenie „nowoczesnego populizmu dla wykształciuchów”, a sam Janusz Palikot mówi o sobie, że
jest jak Lepper39. Kazimierz Kik używa pojęcia liberalnego populizmu40. Widzimy
więc, że debata na temat populizmu Ruchu Palikota istnieje, ale brak w niej zdecydowania. Co prawda autorytety dostrzegają pewien populizm w działaniach
tej partii, ale znaczący jest też fakt, że towarzyszą mu jeszcze inne określenia:
antybiurokratyczny, inteligencki, liberalny czy „dla wykształciuchów”, co budzi
wątpliwości, czy rzeczywiście mamy do czynienia z populizmem w naukowym
znaczeniu. Wątpliwości budzi też autoidentyfikacja Janusza Palikota z przewodniczącym populistycznej Samoobrony. Zabieg ten, najprawdopodobniej retoryczny,
nie miał na celu wskazania na cechę swojego ugrupowania, tym bardziej że inni
jego członkowie nie zgadzają się z przypisaniem jej ugrupowaniu Ruch Palikota41.
Stwierdzenie to mogło stanowić dla jego lidera formę prowokacji, dość charakterystyczną dla działań tegoż ugrupowania. Trudno uwierzyć w tezę, aby sam
polityk utożsamiał się ze zjawiskiem populizmu, nawet jeśli nieprzewidywalność
jego zachowań i wypowiedzi stanowi dość częstą praktykę funkcjonowania tej
partii i jej przewodniczącego. Mogłaby ona podważać wiarygodność ugrupowania i wskazywać na deficyt racjonalności lidera, co byłoby zakwestionowaniem
dotychczasowych celów Ruchu Palikota, włącznie z wygraniem wyborów parlamentarnych. Co w takim razie jest populistycznego w Ruchu Palikota?
Weryfikacja hipotezy zaprzeczającej jakoby partia nie była populistyczna,
gdyż nie spełnia wszystkich założeń populizmu uznawanych za konstytutywne,
a więc dla niego istotnych, wymaga konfrontacji tych cech z rzeczywistością
wytworzoną przez partię Ruch Palikota. Będą to m.in. wystąpienia medialne

w Czechach i na Słowacji, Warszawa 2011; Palikot: lewicowiec jednonożny, rozmowa z Michałem
Sutowskim, http://wyborcza.pl/1,76842,10453409,Palikot__lewicowiec_jednonozny.html, odczyt
z dn. 17.12.2011.
38
Fenomen Palikota: liberalizm integralny czy populizm dla elit?, materiały konferencyjne, zapis
mp3, www.batory.org.pl, odczyt z dn. 17.12.2011.
39
Janusz Palikot o sobie: ja mesjasz lewicy, op.cit.
40
Sensacyjny scenariusz: jeśli SLD upadnie…, http://wiadomosci.wp.pl/title,Sensacyjnyscenariusz-jesli-SLD-upadnie,wid,14120477,wiadomosc.html?ticaid=1e175, odczyt z dn. 13.03.2012.
41
Eksperyment intelektualno-programowy, rozmowa z Wandą Nowicką, „Gazeta Finansowa”
2012, nr 1.
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przewodniczącego partii, przekazy znajdujące się na stronie internetowej ugrupowania, dokumenty partyjne (statut i program), inne przekazy medialne.
Zgodnie z kolejnością zaproponowaną przez Romana Tokarczyka jako
pierwsze poddane analizie zostanie niezadowolenie ludu. Powstanie populizmu
jest jego wynikiem. Sięgając do korzeni ugrupowania Ruch Palikota, warto
zaznaczyć, że powstanie partii nie miało charakteru oddolnego, w rozumieniu
Maurice’a Duvergera partii tworzonej zewnętrznie, czyli przez grupy społeczne42.
Inicjatywę o założeniu partii podjął jej przewodniczący Janusz Palikot, który
dotychczas był posłem Platformy Obywatelskiej i z listy tej partii startował
w wyborach w 2005 i 2007 roku. Z członkostwa w macierzystym ugrupowaniu43
i w klubie poselskim PO zrezygnował 6 października 2010 roku, stając się posłem
niezrzeszonym. W styczniu następnego roku mandat Janusza Palikota wygasł,
po czym w czerwcu zarejestrowana została partia polityczna Ruch Palikota,
której przewodniczącym został sam J. Palikot44. Widzimy więc, że partia została
założona przez byłego posła, jednak nie z inicjatywy osób zupełnie niezwiązanych dotąd z polityką. Ponadto inicjatywa ta nie była reakcją jej założyciela
na wzrastające i masowe niezadowolenie w społeczeństwie, stanowiące potencjalny grunt dla populistycznych postulatów, ale na brak realizacji programu
lewicowego dotychczasowych partii politycznych związanych z tym nurtem.
Sprzyjał temu też okres przedwyborczy. Zatem poparcie dla partii może być
efektem pewnego niezadowolenia, jednak nie spełnia ono parametru masowości. Jednym z czynników, które skłoniły Janusza Palikota do utworzenia nowej
partii politycznej, była również sytuacja społeczno-polityczna w Polsce po tzw.
katastrofie smoleńskiej i śmierci prezydenta45. Polityk podkreślał zbyt duży
wpływ Kościoła na sprawy publiczne w kraju, czego symbolem były wydarzenia
rozgrywające się w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu. Nowe ugrupowanie
miało być wyrazem sprzeciwu wobec tego zjawiska i chęci wprowadzenia zmian,
które mogłyby zapobiec podobnym w przyszłości. Nie można jednak mówić
tu o powszechnym niezadowoleniu ludu ze złych warunków życiowych, gdyż
sytuacja, która doprowadziła do zainicjowania Ruchu Palikota, miała wymiar
pozamaterialny, był to spór między tzw. zwolennikami krzyża (środowiska
42

R. Herbut, Teoria i praktyka funkcjonowania partii politycznych, Wrocław 2002, s. 125.
Składam rezygnację, http://palikot.blog.onet.pl/Skladam-rezygnacje,2,ID415472696,n, odczyt
z dn. 19.12.2012.
44
Ruch Palikota zarejestrowany, http://palikot.blog.onet.pl/2,ID428234076,index.html, odczyt
z dn. 19.12.2011.
45
Palikot o sobie: ja, mesjasz lewicy, op.cit.
43
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Radia Maryja, zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości oraz zmarłego prezydenta
Lecha Kaczyńskiego) a różnymi przeciwnikami obecności symboli religijnych
w miejscu publicznym. Większość Polaków pozytywnie oceniła postawę Kościoła
podczas okresu żałoby narodowej (90%) oraz udział jego przedstawicieli w uroczystościach pogrzebowych (73% uznało go za odpowiedni), negatywne oceny
postaw i opinie o nadmiernym eksponowaniu uczestnictwa kleru należały do
mniejszości (odpowiednio 4% i 21%)46. W przełomowym dla powstania Ruchu
Palikota47 okresie odnotowano ponadto wzrost o 5 punktów procentowych pozytywnych opinii o działalności publicznej Kościoła (z 68% do 73%) oraz spadek
odsetka opinii negatywnych również o 5 punktów (z 23% do 18%)48. Reasumując,
niezadowolenie społeczne z pozycji Kościoła nie było na tyle powszechne, aby
stanowić punkt zapalny masowego protestu, nie mówiąc już o wymiarze tego
konfliktu, który nie dotyczył sytuacji bytowych społeczeństwa. Interesujący
również wydaje się fakt, że w lipcu 2010 roku to poziom nieufności do Janusza
Palikota jako polityka był najwyższy w okresie jego obserwacji (czyli od 2008
roku), wynosił bowiem 54%49.
Uzyskane przez Ruch Palikota poparcie nie jest efektem ogólnospołecznego
niezadowolenia, gdyż jest ono, po pierwsze, dość niskie, po drugie, profil elektoratu nie uwzględnia wyborców niezadowolonych, wskazujących na poczucie
krzywdy będącej efektem kryzysu ekonomicznego. W wyborach do Sejmu
w roku 2011 Ruch Palikota otrzymał 10,02% głosów, co oznacza, że głosowało
na to ugrupowanie 1 439 490 wyborców50, przy liczbie wyborców uprawnionych
do głosowania 30 762 931, frekwencji 48,92%. Oznacza to, że na Ruch Palikota
w rzeczywistości głosowało ok. 5% wyborców. Nie jest to liczba wskazująca na
masowe niezadowolenie społeczne. Także cechy elektoratu RP nie oznaczają
takiego stanu. Warto też dodać, że według Urszuli Jakubowskiej ma on określone

46

Polska i Polacy po katastrofie pod Smoleńskiem, Komunikat z badań CBOS, BS/78/2010, Warszawa 2010.
47
Zanim powstał Ruch Palikota, założone zostało Stowarzyszenie Ruch na rzecz Poparcia Palikota, później pierwsza próba zorganizowania w partię – Ruch Poparcia Palikota. Zob. Ruch Poparcia
zarejestrowany, http://palikot.blog.onet.pl/Ruch-Poparcia-zarejestrowany,2,ID416670044,n, odczyt
z dn. 19.12.2012.
48
Oceny instytucji publicznych w kwietniu, Komunikat z badań CBOS, BS/54/2010, Warszawa
2010, przeprowadzono w dniach 8 – 19 kwietnia 2010 roku.
49
Wyborcy Ruchu Palikota, Komunikat z badań CBOS, BS/149/2011, Warszawa 2011.
50
Liczba głosów ważnych, http://wybory2011.pkw.gov.pl/wyn/pl/000000.html#tabs-1, odczyt
z dn. 19.12.2012.
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cechy, jest bowiem niewykształcony i niewyrafinowany politycznie51. Biorąc
pod uwagę wyniki badań tej grupy wyborców, należy powiedzieć, że profil
wyborcy populistycznego nie pokrywa się z profilem elektoratu Ruchu Palikota.
Wyborców Ruchu Palikota najbardziej wyróżniają dwie cechy – młody wiek
oraz nieuczestniczenie w praktykach religijnych, ale również zamieszkiwanie
w dużych, aczkolwiek nie największych miastach, średnie i wyższe wykształcenie. Wysokość dochodów gospodarstwa domowego w niewielkim stopniu
różnicowała poparcie dla tej partii, co może wskazywać, iż czynnik ekonomiczny
nie miał znaczenia dla wyborcy Ruchu Palikota, dlatego też można uznać, że
związek wyniku wyborczego tej partii z niezadowoleniem społecznym na skutek
trudności ekonomicznych w państwie nie występuje. To kwestie światopoglądowe miały bardziej decydujące znaczenie. 20% wyborców głosujących na RP
nie bierze w ogóle udziału w praktykach religijnych, 17% kilka razy w roku
uczestniczy w praktykach religijnych, 10% – 1 – 2 razy w i 5% – raz w tygodniu.
Osoby, które chodzą do kościoła kilka razy w tygodniu, w ogóle nie poparły RP.
Nie zapominajmy również o wykształceniu wyborców RP, które wyraźnie jest
wyższe niż typowej partii populistycznej52.
Koncepcja populizmu M. Marczewskiej-Rytko zakłada również istnienie społecznego kozła ofiarnego, jakim są mniejszości etniczne. Ruch Palikota nie kreuje
takiego wroga ludu, a ochrona praw mniejszości jest jednym z głównych postulatów programowych. Postawa ksenofobiczna i inne krytykujące mniejszości są
przez członków partii uznawane za naganne, oni sami są zaś reprezentantami
różnych mniejszości53.
Kolejnym z kryteriów populizmu partii politycznej według R. Tokarczyka był
charyzmatyczny autorytet. Czy Janusz Palikot jest przywódcą charyzmatycznym?
Cech, które gwarantują nieomylność lidera i skuteczność działania54, obiektywnie
nie posiada. Wprawdzie sam polityk określił się „mesjaszem lewicy”55, co może
wskazywać na autokreację i mit personalny56, jednak nie porywa on obietnicami
tłumów, ale od początku kierował swój przekaz i program do wąskiej, specyficznej
51

U. Jakubowska, Zainteresowanie polityką i postrzeganie własnej sytuacji życiowej a postawy
populistyczne, [w:] Populizm a demokracja, op.cit., s. 24.
52
Wyborcy Ruchu Palikota, Komunikat z badań CBOS, BS/149/2011, Warszawa 2011.
53
Posłowie Robert Biedroń, Anna Grodzka.
54
A. Bembenista, Specyfika populistycznego przywództwa, [w:] Populizm na przełomie XX i XXI w.,
op.cit., s. 58.
55
Palikot o sobie: ja, mesjasz lewicy, op.cit.
56
A. Bembenista, op.cit.
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grupy elektoratu, m.in. mniejszości seksualnych i środowisk antyklerykalnych,
niezbyt powszechnych w polskim społeczeństwie. Obserwacja aktywności
medialnej skłania do wskazania na dużą medialność tego polityka, którego
kontrowersyjne wypowiedzi, zachowania i towarzyszące im rekwizyty stanowią
atrakcyjny przekaz dla mediów. Przewodniczący Ruchu przyciąga uwagę wielu,
podejmując działania skupiające uwagę mediów i opinii publicznej, nagłaśniając
w niekonwencjonalny sposób konkretne problemy. Efekt ten potęgowany jest
ponadto przez tabloidyzację mediów. Janusz Palikot wywołuje różne emocje, ale
nie potęguje ich, mnożąc obietnice bez pokrycia. Nie kreuje się również na ojca
narodu w czasach kryzysowych, gdyż czynnik nacjonalistyczny byłby sprzeczny
z ideologią lewicowej równości. Wątpliwości w tym kontekście można wzbudzać
nazwanie się przez Janusza Palikota mesjaszem lewicy, jednak warto dodać, że
związane jest to bezpośrednio z konkretną ideologią, a więc z naturalnym zabiegiem kierowania przekazu do określonego segmentu elektoratu o preferencjach
lewicowych.
Trzecim kryterium populizmu partii politycznej jest jej program polityczny.
Ma go cechować kontekstowość, niespójność i eklektyzm. Jaki jest więc program
Ruchu Palikota? Jest on lewicowy w sferze społeczno-obyczajowej57, w kwestiach
gospodarczych jest natomiast liberalny58. Z jednej strony można to uznać za
brak spójności, z drugiej – za program partii typowo liberalnej. Poza tym nie
można rozpatrywać programu RP w oderwaniu od pozostałych partii politycznych, których dokumenty programowe również krytykowane są za brak
spójności. Stąd też należy zachować ostrożność w formułowaniu tezy o niespójnym, populistycznym programie Ruchu Palikota. Istotnie może on uchodzić
za niespójny ideowo. Partia opowiada się za rozdziałem państwa i Kościoła,
który to ma się odbyć poprzez: likwidację jego finansowania z budżetu, w tym
likwidację funduszu świadczeń kościelnych, powrót lekcji religii do kościołów,
uchylenie decyzji komisji majątkowej, zakaz uczestnictwa osób duchownych
w uroczystościach świeckich. W kwestiach światopoglądowych partia domaga
się legalizacji związków partnerskich, miękkich narkotyków, liberalizacji
ustawy aborcyjnej, finansowania z budżetu zapłodnienia in vitro, zrównania
pensji kobiet i mężczyzn, darmowego dostępu do środków antykoncepcyjnych

57

Program Nowoczesnego Państwa, www.ruchpalikota.pl, odczyt z dn. 19.12.2012.
Najbardziej charakterystyczny dla liberalizmu gospodarczego jest postulowany przez Ruch
Palikota podatek liniowy. Reszta postulatów nie jest już tak konkretna.
58
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i Internetu59. Warto podkreślić, że większość z tych postulatów była głównymi
hasłami podczas kampanii wyborczej do parlamentu w 2011 roku, a działacze
środowisk je postulujących byli frontmenami partii, więc nie były one tylko
elementem programu, ale jego trzonem. Zwłaszcza że pozostałe ugrupowania
zrezygnowały z radykalnych postulatów z uwagi na ich niepopularność wśród
większości społeczeństwa60. Świadome skupienie się na kwestiach mniejszościowych, niebędących wolą większości (ludu), może wskazywać, że kierownictwu
partii nie zależało na manipulowaniu masami, ale na trafieniu do konkretnych
grup wyborców, które nie są jednak liczne. Problemy poruszane w kampanii nie
dotyczyły „ludu”, były uniwersalne, choć mogły spełniać warunek kontekstowości, przez co rozumiemy utworzenie partii na skutek „wydarzeń na Krakowskim
Przedmieściu”. Z drugiej jednak strony wykorzystanie niszy wśród wyborców
stanowi naturalny symptom demokratycznej rywalizacji wyborczej. Ponadto
Ruch Palikota nie wykorzystał bieżących problemów w kampanii, mimo iż trwał
kryzys finansowy, co jak wspomniano już wielokrotnie, jest jednym z czynników kształtujących zjawisko populizmu. Problematyka ta została poruszona
w dokumencie programowym w części dotyczącej gospodarki61, jednak nie
była eksponowana w takim stopniu jak część obyczajowa. W programie Ruchu
znaleźć też można elementy populistyczne. Są to nawoływania do zmian elit
rządzących przez nieskażonych władzą działaczy: „Nie jesteśmy kolejną układanką wśród tych samych elit – ile już ich było: AWS, PiS, PO, ZChN, PC, KPN,
ROP, a teraz PJN – różne nazwy, a ci sami ludzie”. To prawda, że zdecydowana
większość członków RP to de facto ludzie bez doświadczenia politycznego, ale
już o liderze nie można tego powiedzieć. Faktem jest, że Janusz Palikot był
skażony doświadczeniem politycznym, posłem z ramienia Platformy Obywatelskiej i członkiem komisji sejmowej „Przyjazne Państwo”. Wskazywanie na
deficyt demokracji również może uchodzić za przejaw retoryki populistycznej,
co znajdujemy w programie Ruchu Palikota.
Kolejnym z wyznaczników populizmu stosowanego przez partię polityczną
jest demagogia. Rozumiana jako upraszczanie i nawoływanie do aprobaty nieprawdy, odwoływanie się do zdrowego rozsądku kosztem braku wnikliwej analizy
może być cechą również Ruchu Palikota. Jego liderzy stosują uproszczenia, by
wyjaśniać zawiłe problemy polityczne, tym bardziej że skupiają się na kwestiach
59
60
61

Program Nowoczesnego Państwa, op.cit.
Palikot jest prawdziwym zagrożeniem dla Platformy, op.cit.
Program Nowoczesnego Państwa, op.cit.
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światopoglądowych i społecznych, które są bardziej zrozumiałe dla wyborców
niż debata nt. kwestii ekonomicznych. Przykładem jest jedna z wypowiedzi lidera
RP: „W Polsce za byle co można trafić do więzienia. Za obrazę uczuć religijnych,
za obrazę prezydenta, za obrazę funkcjonariusza publicznego, za słowa – idzie się
w naszym kraju do więzienia. Za wypicie piwa i prowadzenie roweru, za zapalenie
jointa, za aborcję – idzie się do wiezienia62”. Czy jednak Ruch Palikota nawołuje
do akceptacji nieprawdy bez wnikliwej analizy problemów społecznych? Mimo
całej specyfiki tego ugrupowania, czego przejawem są liczne prowokacje jej
członków, partia zdaje się nie zachowywać wiarygodność i budować nowy wizerunek godny zaufania wyborców63. Ma też ograniczoną możliwość manipulacji
opiniami swoich wyborców, których profil społeczno-demograficzny wskazuje
na mniejszą podatność na demagogię – są dobrze wykształceni, choć młodzi
(studenci). Zabieg manipulacji, jakim jest stosowanie obietnic bez pokrycia, jest
też trudny do udowodnienia w sytuacji, gdy partia polityczna pozostaje w opozycji, wszelkie deficyty realizacji postulatów uzasadnia brakiem władzy. Andrzej
Antoszewski wskazywał na fakt, iż konsekwencja w działaniu tej partii może stanowić o jej sukcesie64, jednak pewne niedociągnięcia w zakresie dotrzymywania
słowa można zaobserwować już kilka miesięcy po wyborach parlamentarnych.
Postulat neutralności światopoglądowej można uznać za działanie wymagające
dłuższego wysiłku, a więc zapowiedź usunięcia krzyża z Sejmu – symbolizującego
owy postulat – będzie najprawdopodobniej bardzo długo realizowany. Jednak
jedna z obietnic Janusza Palikota została niespełniona. Odwołując się do części
swojego elektoratu przez postulat depenalizacji posiadania marihuany, lider RP
zapowiedział, że zostanie spalony „joint” w jednym z pokojów sejmowych przez
któregoś z członków Stowarzyszenia Wolnych Konopii w celu sprawdzenia, czy
uchwalona w 2010 roku ustawa funkcjonuje prawidłowo i rzeczywiście depenalizuje posiadanie niewielkich ilości narkotyków na własny użytek65. Ostatecznie do
62

Palikot wzywa wyborców o namysł i głosowanie na niego, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,10431022,Palikot_wzywa_wyborcow_o_namysl_i_glosowanie_na_jego.html, odczyt
z dn. 22.01.2012.
63
Palikot zapalił w Sejmie kadzidełko o zapachu marihuany, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114877,11005387,Palikot_zapalil_w_Sejmie_kadzidelko_o_zapachu_marihuany.html, odczyt z dn. 22.01.2012.
64
Palikot jest prawdziwym zagrożeniem dla Platformy, rozmowa z Andrzejem Antoszewskim,
http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35771,10473667,Palikot_jest_prawdziwym_zagrozeniem_dla_
Platformy.html, odczyt z dn. 19.12.2012.
65
Ruch Palikota zapowiada wypalenie jointa w sejmowym pokoju, http://wiadomosci.gazeta.pl/
wiadomosci/1,114877,10975721,Ruch_Palikota_zapowiada_wypalenie_jointa_w_sejmowym.html,
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tego nie doszło66. Była to jedna z prowokacji, jednak kontekst może wskazywać,
że RP nie wywiązał się z obietnicy. Powszechnie wiadomo, że Ruch Palikota
współpracuje ze Stowarzyszeniem Wolne Konopie, którego sympatycy mogą
stanowić jeden z segmentów elektoratu RP.
Miejsca i czasu jako wyznaczników populizmu w przypadku partii Ruch
Palikota trudno się doszukiwać. Wynika to z nieobecności czynnika niezadowolenia ludu jako stymulującego i inicjującego powstanie partii populistycznej.
Powiedziane zostało, że RP – mimo deklaracji w preambule dokumentu programowego – nie jest inicjatywą stworzoną oddolnie przez społeczne zaangażowanie
jednostek, ale ugrupowaniem stworzonym przez jego obecnego przewodniczącego, byłego posła partii koalicyjnej. Jeśli negatywne nastroje społeczne nie
stanowią głównej przyczyny powstania populistycznej partii politycznej, jej
przewodniczący nie jest ich wyrazicielem i ucieleśnieniem (wybrańcem ludu),
a proces powstawania partii jest rozciągnięty w czasie, to trudno wskazać na
obiektywne okoliczności jako cechę populistyczną partii Ruch Palikota. Nie
odnajdujemy zewnętrznego stymulatora w społeczeństwie, które doprowadziłoby
do powstania populistycznej partii.
Brak hegemonii ludu jest kolejnym z argumentów zaprzeczających tezie
o populizmie Ruchu Palikota. Trudno dopatrywać się odwołań tej partii do pojęć:
narodu, ogółu ludności utrzymującej się z własnej pracy, ludności wiejskiej. Naród
bowiem kojarzy się wykluczeniem jednostek, które nie są jego reprezentantami,
co z kolei jest sprzeczne z lewicowymi ideałami poszanowania praw mniejszości,
głoszonymi przez Ruch Palikota, i znajduje swój wyraz w programie partii: „Mamy
dość tego, że ktoś za nas decyduje […] kto to jest Polak” 67. Partia nie odwołuje się
też do ludzi pracy, choć opowiada się za silną pozycją polityki społecznej, jednak
tradycyjny elektorat robotniczy nie jest głównym adresatem przekazu, jak wynika
ze wspomnianych wyżej badań. Ich wyniki wskazują bowiem na elektorat młody,
lepiej wykształcony, zatrudniony w usługach, administracji biurowej i publicznej
lub pracujący na własny rachunek. Robotnicy wykwalifikowani i niewykwalifikowani stanowią 10% elektoratu. Lewicowość RP przejawia się w akcentowaniu
liberalnych postulatów aksjologicznych, w mniejszym stopniu jest to przekaz do
robotników. Do zastanowienia może skłaniać, czy na populizm Ruchu Palikota
odczyt z dn. 22.01.2012.
66
Palikot nie zapalił, ale i tak może mieć problemy, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci
/1,114884,11004200,Palikot_nie_zapalil__ale_i_tak_moze_miec_problemy_.html, odczyt z dn.
22.01.2012.
67
Program Nowoczesnego Państwa, op.cit.
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wskazuje fakt, że jednym z segmentów jego elektoratu jest ludność wiejska (10%
). Co prawda jest to wielkość równa z poparciem robotników dla tej partii68, czyli
nieduża, ale warto się odnieść do badań populizmu w Polsce, które wskazują, że
jest on silniejszy w mniejszych miejscowościach69. Należy zaznaczyć, że największą
grupą elektoratu Ruchu Palikota byli mieszkańcy właśnie wsi (11%) i miejscowości o liczbie mieszkańców 101–500 tys.70, czyli tych, gdzie zaobserwowano wysoki
poziom populizmu. Wskazywałoby to na niekorzyść założonej na wstępie pracy
hipotezy, jednak nie jest to elektorat docelowy, będący konsekwencją podziału
socjopolitycznego miasto–wieś.
Hegemonia ludu oznacza też zgodność z oczekiwaniami większości, wolą
społeczeństwa, powoływanie się na instynkt mas, jednak trudno dostrzec również tę cechę populistycznego obrazowania przez Ruch Palikota. Partia, skupiając
się na marginalnych dla większości społeczeństwa kwestiach, takich jak poszerzenie praw mniejszości seksualnych czy postulowanie kontrowersyjnych haseł
związanych z neutralnością światopoglądową państwa, nie jest nastawiona na
pozyskanie głosów większości społeczeństwa, dodać należy, że wyniki wyborów
parlamentarnych w 2011 roku wskazują na prawicowe preferencje wyborców. Za
racjonalny wniosek można uznać, że partia, która celowo, świadomie decyduje się
na reprezentowanie elektoratu mniejszościowego, niszowego wyklucza populizm
rozumiany jako vox populi, vox dei71.
Ostatnia cecha konstytutywna populizmu, jaką proponował R. Tokarczyk,
to wielość inspiracji, a więc kombinacja różnych ideologii, często postulowanie
trzeciej drogi i możliwości pogodzenia myśli lewicowej z prawicową. Można
powiedzieć, że w tym aspekcie ruch Palikota jest modelowym przedstawicielem
populizmu. Odnajdujemy to zarówno w programie, jak i w wypowiedziach
polityków tej partii. Bez wątpienia dostrzegamy postulaty lewicowe w sferze
światopoglądowej i związany z tradycją prawicy nacisk na rozwój przedsiębiorczości, postulowanie podatku liniowego czy nawet sprzeciw wobec biurokracji72,
charakterystyczny dla partii tzw. nowej prawicy, nowego populizmu. Z jednej
strony jest to przykład działań partii liberalnej, z drugiej jednak strony RP wyraź68

Wyborcy Ruchu Palikota, op.cit.
Populizm Polaków u progu i w środku kampanii wyborczej, Komunikat z badań CBOS,
BS/121/2011, Warszawa 2011.
70
Wyborcy Ruchu Palikota, op.cit.
71
K. Wojtas, Populizm, http://www.omp.org.pl/stareomp/index5efd.html?module=subjects&func=viewpage&pageid=339, op.cit.
72
Program Nowoczesnego Państwa, op.cit.
69
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nie podkreśla lewicowość. Oprócz postulatów neutralności światopoglądowej,
bezsprzecznie wiązanych z tradycją lewicy, partia akcentuje kwestie socjalne, ale
też jest nastawiona na współpracę ze środowiskami przedsiębiorców, którzy są
de facto jej członkami. Świadomość pewnej sprzeczności pomiędzy tymi postulatami występuje wśród działaczy Ruchu Palikota, którzy tłumaczą ją celowym
zabiegiem, koniecznością sfinansowania polityki socjalnej państwa dochodami
z rozwoju przedsiębiorczości, a także próbą pogodzenia interesów, unikania
antagonizowania społeczeństwa73 i zapewne ma zaprzeczać skojarzeniom
z populizmem. Racjonalizacja rozwiązań programowych – łączenia postulatów
socjalnych z rozwojem prywatnej przedsiębiorczości stanowi prawdopodobnie
najsilniejszy argument na niekorzyść partii Ruch Palikota, wykorzystywany przez
ugrupowania konkurencyjne, deklarujące określoną opcję polityczną przeciwko
RP oraz przechwytywane przez media formułujące w następstwie tezę o populizmie. Próba racjonalnego pogodzenia postulatów prawicowych z lewicowymi
wpływa na zainteresowanie partii deklarujących te poglądy na wyłączność. Ruch
Palikota stanowi zagrożenie dla partii obu biegunów rywalizacji politycznej,
a więc źródło opinii o populizmie tego ugrupowania jest podwójne, potęgowane
przez media masowe. Mimo tego, że siła argumentu wydaje się duża, nie powinno
się zapominać o tym, iż wynika ona głównie z odpowiedniej oprawy medialnej,
a więc z braku wnikliwej i rzetelnej oceny zjawiska populizmu. Przejawem tego
jest choćby brak analizy populizmu Ruchu Palikota w odniesieniu do pozostałych
czynników.
Zakończenie

Należy potwierdzić postawioną na wstępie hipotezę, która mówi, że partia Ruch
Palikota nie jest partią populistyczną, ponieważ nie spełnia konstytutywnych założeń populizmu. Powyższe rozważania temu dowiodły i w ramach podsumowania
warto je przypomnieć. Ruch Palikota nie przejawia znamion: niezadowolenia
ludu – powstanie RP jest inicjatywą polityka wywodzącego się z partii rządzącej
w okresie powstawania RP; autorytetu charyzmatycznego – przewodniczący
Janusz Palikot nie posiada charyzmy i nie wykorzystuje jej do porywania tłumów,
jest za to bardzo medialną postacią; metody populistyczne – metody stosowane
przez polityków Ruchu Palikota nie są manipulacją, charakteryzuje je kontro73

Eksperyment intelektualno-programowy, op.cit.
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wersja i nietypowość; miejsce i czas – do obiektywnych przyczyn powstania RP
zalicza się inicjatywę polityka, a nie kryzys i masowe niezadowolenie; hegemonii
ludu – Ruch Palikota nie prezentuje haseł dostosowanych do oczekiwań większości społeczeństwa, ale kładzie nacisk na postulaty kontrowersyjne, kierując do
wąskiej grupy społeczeństwa, jakim są m.in. mniejszości seksualne czy antyklerykałowie. Znamiona populizmu w Ruchu Palikota to myśl populistyczna i wielość
inspiracji, a więc niespójny i eklektyczny program, będący emanacją utopijnej
wizji pogodzenia postulatów z przeciwnych biegunów rywalizacji politycznej,
osi lewica–prawica. Istnieje przewaga liczbowa argumentów zaprzeczających
tezie o populizmie Ruchu Palikota nad potwierdzającymi ją. Warto też dodać,
że zarówno myśl populistyczna, jak i element synkretyzmu ideologicznego są
elementami pozostałych partii politycznych obecnych w kadencji parlamentu rozpoczętej w 2011 roku. Tak więc można powiedzieć, że poziom populizmu Ruchu
Palikota nie jest wyższy niż u pozostałych partii politycznych. Nie powinien więc
budzić większych kontrowersji wśród polityków i w mediach. Jest odwrotnie,
gdyż odpowiednia polityka komunikacyjna ugrupowania – przy postępującej
mediatyzacji i tabloidyzacji polityki – sprawia, że jest ono w szczególnym stopniu
poddawane ocenie w środowisku politycznym i wśród opinii publicznej.
Warto w tym kontekście zastanowić się nad znaczeniem programu politycznego we współczesnych badaniach nad profilem ideowym partii politycznych.
Obecnie dostrzega się kryzys tego czynnika, program może być bardzo lewicowy
lub bardzo prawicowy, natomiast praktyka funkcjonowania partii politycznej
w warunkach rywalizacji politycznej bądź w mediach może powiedzieć więcej,
można nawet dostrzec rozdźwięk pomiędzy deklaracjami programowymi
a działalnością w organach ustawodawczych. Dokumenty programowe stanowią
ważny składnik kampanii wyborczej w mediach i bezpośredniej, natomiast już
mniejszą rolę odgrywają po wyborach. Może się więc okazać, że szczegółowa
i rzetelna analiza programu jest zbyteczna, albowiem został on napisany w trosce
nie o zachowanie czy podkreślenie profilu ideologicznego, ale o poparcie, a więc
istnieje duże prawdopodobieństwo, że będzie on skonstruowany na potrzeby
kampanii, co w efekcie czyni go populistycznym. Postulaty „pod publiczkę’’
stanowią naturalny symptom, tak więc populizm w tym obszarze zdaje się coraz
częstszym zjawiskiem i dotyczy coraz to większej liczby partii politycznych.
Można powiedzieć, że jest tak stary jak same partie polityczne.
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Wprowadzenie

Pytanie o relacje pomiędzy polityką a rozwojem technologicznym towarzyszy
badaczom co najmniej od momentu, gdy w starożytnym Rzymie zaczęto wykorzystywać gliniane tablice do sporządzania reklam o charakterze politycznym.
Współcześnie, wraz z gwałtownym rozwojem technologii informacyjnych
i komunikacyjnych (Information and Communication Technologies – ICT),
zwanym zazwyczaj z rewolucją informacyjną, problem wpływu technologii
na kształt życia politycznego ponownie nabrał wyjątkowej aktualności. W tym
kontekście już na początku ostatniej dekady ubiegłego wieku pojawiły się rozważania na temat elektronicznej demokracji – modelu politycznego, w którym
ICT zmieniają nie tylko formę, ale i samą treść procesów i procedur politycznych.
Abstrahując w tym miejscu od szczegółów debaty wokół statusu i realnego
znaczenia elektronicznej demokracji, trzeba jednak uznać, że analiza obecności
nowych technologii w różnych aspektach życia politycznego stała się trwałym
elementem nauki o polityce.
Dyskusja na temat, w jaki sposób Internet i inne ICT wpływają na kształt
współczesnej demokracji, jest zresztą tylko „fragmentem większej całości”. Jeżeli
co trzeci mieszkaniec globu jest obecnie użytkownikiem sieci1, to poziom zdeterminowania życia codziennego przez ICT – zwłaszcza w krajach najbardziej
rozwiniętych – czyni z nowych technologii jeden z najgorętszych tematów dla
wszystkich badaczy życia społecznego. Nowe typy więzi społecznych, zachowania
konsumenckie w elektronicznym handlu czy globalny przekaz kulturowy realizowany dzięki i poprzez ICT to tylko kilka spośród wielu wątków poddawanych
analizie z socjologicznego, antropologicznego czy psychologicznego punktu
widzenia. Rozważania nad powodowanymi przez rewolucję informacyjną
przemianami życia politycznego uzupełniają tylko refleksję nad współczesnością
o kolejny, istotny element. Paradoksalnie więc to rozwój technologii stał się czynnikiem przyspieszającym realizację postulatu interdyscyplinarności – od wielu
dekad stawianego jako wyzwanie stojące przed naukami społecznymi. W dniu
dzisiejszym konieczność integracji badań, choćby dla pełniejszego zrozumienia
wpływu ICT na współczesnego człowieka, wydaje się znacznie bardziej oczywista
niż jeszcze kilka dekad wstecz.
1

Według danych na 30 czerwca 2012 roku światowa populacja internautów liczyła ponad 2,4 mld
osób, co stanowiło ok. 34% mieszkańców Ziemi. Zob. http://www.internetworldstats.com/stats.html,
odczyt z dn. 10.05.2013.
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Nowe technologie informacyjne i komunikacyjne
jako przedmiot zainteresowania badań nad
komunikowaniem politycznym

Empiryczne badania nad nowymi technologiami rozumianymi jako czynnik
zmieniający obraz współczesnej polityki nie mają charakteru jednorodnego
i obejmują co najmniej kilka istotnych kwestii. Wśród najistotniejszych warto
wymienić analizę wykorzystania ICT w działalności instytucji publicznych2,
problem elektronicznego aktywizmu politycznego czy wreszcie refleksję nad różnymi aspektami elektronicznego głosowania. Oczywiście jednym z kluczowych
zagadnień, które są intensywnie eksplorowane w kontekście roli odgrywanej
przez nowe technologie, jest także szeroko rozumiany problem politycznej
komunikacji. Kwestia ta budzi zainteresowanie zarówno ze strony politologów,
analizujących wpływ różnych form komunikowania na funkcjonowanie systemu
demokratycznego, jak i badaczy, dla których sieciowe komunikowanie polityczne
to tylko jeden z aspektów analizy przemian w procesie komunikacji wywoływanych przez ICT.
Niezależnie od podejścia badawczego zdecydowanie najwięcej analiz
poświęconych jest dwóm typom narzędzi internetowej komunikacji. Są nimi
blogi oraz witryny sieciowe. Nie jest to niczym zaskakującym, bo strony internetowe to chronologicznie pierwsza i do dzisiaj powszechnie wykorzystywana
forma obecności w sieci. Witryny w sposób wyjątkowo efektywny wykorzystują
wszystkie podstawowe atrybuty Internetu – multimedialność, interaktywność
i hipertekstualność – co sprawiło, że wielu użytkowników, korzystając z sieci,
ciągle jeszcze ogranicza się do przeglądania stron WWW.
Z kolei blogi są najbardziej dostępnym i w związku z tym najpopularniejszym
narzędziem komunikacji sieciowej, pozostającym do dyspozycji tych spośród
indywidualnych użytkowników, którzy chcą dotrzeć do większej liczby odbiorców. Jest to więc ulubiona forma aktywności ludzi o niezrealizowanych ambicjach
2

Problem ten jest zazwyczaj określany terminem elektroniczna administracja (e-government),
a różne jego aspekty mają w zasadzie status odrębnej subdyscypliny badawczej i doczekały się obszernej literatury. Zob. np. E-government Diffusion, Policy and Impact: Advanced Issues and Practices,
red. M. Khosrow-Pour, Hershey 2009; Politics, Democracy and E-government, red. H. Reddick, Hershey
2010; L. Porębski, Polish E-Government at Local Level: Heavy Road to Citizens’ Empowerment, [w:]
ICDS 2012, The Sixth International Conference on Digital Society, red. J.L. Mauri, G. Martinez,
L. Berntzen, A. Smedberg, Valencia 2012, s. 1 – 6, http://www.thinkmind.org/index.php?view=article&articleid=icds_ 2012_1_10_10023, odczyt z dn. 10.05.2013.

Leszek Porębski, Kinga Karasek-Kędzior: Facebook a polityka

179

literackich, hobbistów czy szukających bratniej duszy nastolatków. Ze względu
na logikę procesów demokratycznych aktorzy polityczni stanowią oczywiście
jedną z grup najbardziej zainteresowanych utrzymywaniem tego typu kontaktów
z internautami. Ci ostatni są w tym kontekście postrzegani jako członkowie
wspólnoty politycznej – obywatele, a często po prostu jako potencjalni wyborcy.
Wśród studiów poświęconych wykorzystaniu stron internetowych znaleźć
można przede wszystkim analizy witryn polityków – głównie parlamentarzystów
w konkretnych krajach, ale także badania o charakterze porównawczym3. Nie
brakuje jednak także opisów sposobu korzystania z witryn przez konkretne
partie polityczne oraz ruchy społeczne zaangażowane w życie publiczne, od
ekologii przez działalność w obronie praw człowieka aż po aktywność na rzecz
mniejszości seksualnych4. Wspomniane analizy podejmują szereg szczegółowych
problemów badawczych. Najbardziej ogólny z nich to próba wskazania podstawowych funkcji pełnionych przez witryny – zarówno w przypadku stron indywidualnych polityków, jak i tych tworzonych przez organizacje polityczne. Badana
bywa jednak również intensywność korzystania z witryny przez użytkowników,
a także zależność pomiędzy społeczną i demograficzną charakterystyką polityka
a jego skłonnością do wykorzystywania ICT5.
W przypadku blogów politycznych – które prowadzone są zarówno przez
polityków, jak i publicystów, komentatorów czy przeciętnych konsumentów
polityki – mamy do czynienia ze znacznie szerszym spektrum analizowanych
zagadnień. Przede wszystkim jest to sam, charakterystyczny dla narzędzi sieciowych, model komunikacji. W równym stopniu przedmiotem badań jest jednak
także wpływ treści publikowanych na blogach na kształt – i jakość – debaty
3

Zob. np. S. Ward, W. Lusoli, From ‘Weird’ to ‘Wired’: MPs, the Internet and Representative Politics
in the UK, „The Journal of Legislative Studies” 2005, vol. 11, nr 1, s. 57 – 81; M. Lindh, L. Miles, Becoming Electronic Parliamentarians? ICT Usage in the Swedish Riksdag, „The Journal of Legislative
Studies” 2007, vol. 13, nr 3, s. 422 – 440; J. Stanyer, Elected Representatives, Online Self-Presentation and
Personal Vote: Party, Personality and Webstyles in the United States and United Kingdom, „Information,
Communication & Society” 2008, vol. 11, issue 3, s. 414 – 432.
4
R. Gibson, S. Ward, Virtual Campaigning: Australian Parties and the Impact of the Internet,
„Australian Journal of Political Science” 2002, vol. 37, nr 1, s. 99 – 129; L. March, Russian Parties and
the Political Internet, „Europe-Asia Studies” 2004, vol. 56, nr 3, s. 369 – 400; L. Stein, Social Movement
Web Use in Theory and Practice: A Content Analysis of US Movement Websites, „New Media & Society”
2009, vol. 11, nr 5, s. 749 – 771.
5
Analiza witryn brytyjskich parlamentarzystów dowiodła, że najważniejsze czynniki determinujące gotowość do korzystania z ICT to wiek deputowanych i długość stażu parlamentarnego. Politycy
najstarsi i najdłużej obecni w parlamencie zdecydowanie rzadziej mieli własne witryny. Zob. S. Ward,
W. Lusoli, op.cit., s. 68.
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publicznej czy skuteczność blogów w mobilizowaniu zwolenników wokół konkretnych postulatów politycznych6.
Warto jednocześnie zauważyć, że rozwój ICT ma charakter ciągły, stąd
konieczność objęcia analizą narzędzi, które jeszcze kilka lat temu nie istniały,
a obecnie odgrywają coraz istotniejszą rolę wśród użytkowników sieci. Najbardziej spektakularnym przykładem tego typu jest Twitter, serwis pozwalający na
wysyłanie krótkich wiadomości (maksymalnie 140 znaków) – forma pośrednia
pomiędzy mikroblogiem a serwisem społecznościowym. Usługa ta została
udostępniona jesienią 2006 roku, a pod koniec roku 2012 w ciągu każdego
miesiąca korzystało z niej aktywnie około 200 milionów osób, wysyłających
prawie 500 milionów wiadomości w ciągu każdego dnia7. Ma to swoje konsekwencje także w sferze komunikowania politycznego. Politycy coraz intensywniej
wykorzystują Twittera, co zaowocowało pierwszymi próbami opisu tego typu
komunikacji i roli odgrywanej przez nią w różnych – głównie wyborczych –
aspektach polityki8. Niewątpliwie kolejne lata przyniosą znacznie więcej opracowań tego typu, a tempo przemian ICT sprawia, że dzisiaj trudno przewidzieć,
które narzędzia sieciowej komunikacji politycznej będą głównym przedmiotem
analiz w najbliższej przyszłości.
Cel, zakres i metoda badań

Zaprezentowany powyżej skrótowo stan badań nad wykorzystaniem ICT
w komunikowaniu politycznym wymaga uzupełnienia o co najmniej dwie
istotne uwagi. Po pierwsze, nie tylko Twitter jest ciągle jeszcze bardzo rzadko
przedmiotem analizy. Analogiczna sytuacja dotyczy także sposobu korzystania
przez aktorów politycznych z serwisów społecznościowych. Mimo iż stworzyły
one w ostatnich latach zupełnie nowe możliwości sieciowej aktywności i są
6

Zob. np. S. Coleman, Blogs and the New Politics of Listening, „Political Quarterly” 2005, vol. 76,
issue 2, s. 272 – 280; G. Lawson-Borders, R. Kirk, Blogs in Campaign Communication, „American
Behavioral Scientist” 2005, vol. 49, nr 4, s. 548 – 559; K. Grabianowska, Odzwierciedlenie rzeczywistych
poglądów czy czysta propaganda – blogi polityków, [w:] Media w Polsce: Pierwsza władza IV RP?, red.
M. Sokołowski, Warszawa 2007.
7
G. Beato, Twitter: Free Speech in 140 Characters, „Reason” 2013, vol. 44, nr 10, s. 28 – 34.
8
J. Golbeck, J. Grimes, A. Rogers, Twitter Use by the US Congress, „Journal of the American Society
for Information Science and Technology” 2010, vol. 61, issue 8, s. 1612 – 1621; A. Larsson, H. Moe,
Studying Political Microblogging: Twitter Users in the 2010 Swedish election Campaign, „New Media
& Society” 2012, vol. 14, issue 5, s. 729 – 747.
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obecnie używane przez setki milionów osób9, politolodzy znacznie chętniej
badają bardziej tradycyjne narzędzia dostępne w sieci10. Po drugie, zdecydowana
większość wspomnianych studiów dotyczy kampanii wyborczych i związanej
z nimi specyficznej aktywności aktorów politycznych. Analizowana jest więc
przede wszystkim intensywność wykorzystywania serwisów społecznościowych
w okresie wyborczym, różne modele mobilizacji wyborców czy poziom interaktywności w kampanijnej komunikacji.
Wszystkie sformułowane dotychczas uwagi dotyczą także analiz polskiej
sceny politycznej prowadzonych przez polskich badaczy. Przedmiotem zainteresowania był do tej pory przede wszystkim okres kampanii wyborczej, a główny
akcent padał na strony internetowe partii politycznych czy konkretnych kandydatów11. W tym kontekście badany był poziom multimedialności i interaktywności witryn, częstotliwość umieszczania nowych materiałów czy treść tekstów
umieszczanych w sieci.
Opisany stan badań stał się punktem wyjścia do realizacji projektu, którego
wyniki zostaną zaprezentowane w dalszej części tego tekstu. Za przedmiot
analizy została wybrana aktywność polskich partii politycznych realizowana
przy pomocy Facebooka, najpopularniejszego obecnie serwisu społecznościowego. Świadomie jednak głównym przedmiotem badań uczyniono okres,
który nie miał charakteru wyborczego – marzec roku 2012. Był to moment,
gdy minęło już pięć miesięcy od wyborów parlamentarnych (9 października
9

W grudniu 2012 roku każdego dnia średnio korzystało z Facebooka 618 milionów osób. Zob.
D. Tam, Facebook by the Numbers: 1,06 Bilion Monthly Active Users, CNet, 30 January 2013, http://
news.cnet.com/ 8301 – 1023_3 – 57566550 – 93/facebook-by-the-numbers-1.06-billion-monthlyactive-users/, odczyt z dn. 14.06.2013.
10
Do nielicznych opracowań poświęconych roli odgrywanej przez serwisy społecznościowe
w aktywności politycznej można zaliczyć np.: G. Baxter, R. Marcella, Does Scotland ‘like’ This? Social
Media Use by Political Parties and Candidates in Scotland during the 2010 UK General Election
Campaign, „Libri” 2012, vol. 62, s. 109 – 124; N. Gustafsson, The Subtle Nature of Facebook Politics.
Swedish Social Network Side Users and Political Participation, „New Media & Society” 2012, vol. 14,
nr 7, s. 1111 – 1127; Ch. Williams, G. Gulati, Social Networks in Political Campaigns: Facebook and the
Congressional Elections of 2006 and 2008, „New Media & Society” 2013, vol. 15, nr 1, s. 52 – 71.
11
Zob. np. J. Żurawski, Internet jako współczesny środek elektronicznej komunikacji wyborczej,
Kraków 2010; B. Dobek-Ostrowska, P. Baranowski, Witryny internetowe partii politycznych jako
narzędzie komunikowania wyborczego w kampanii parlamentarnej w 2011 roku, „Studia Politologiczne” 2012, vol. 24, s. 104 – 131. Analizą wykorzystania serwisów społecznościowych, ale także w kontekście wyborczym zajmowała się Ilona Grzywińska. Zob. I. Grzywińska, Analiza komunikacja politycznej w serwisach społecznościowych (NK.pl i Facebook.com) podczas prezydenckiej kampanii
wyborczej 2010 roku, „Studia Politologiczne” 2011, vol. 21, s. 131 – 164.
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2011), a najbliższa kampania wyborcza miała odbyć się dopiero za dwa lata.
Poddanie analizie okresu pozbawionego bezpośrednich związków z wyborczą
mobilizacją polityczną pozwoliło ocenić, na ile serwisy społecznościowe stały się
elementem codziennego, rutynowego funkcjonowania polskich partii politycznych. Badania stanowiły próbę znalezienia odpowiedzi na kilka szczegółowych
pytań: Jak intensywnie polskie partie polityczne korzystają z narzędzi typu
Facebook w okresie niemającym charakteru wyborczego? W jakim stopniu
wykorzystywane są multimedialne i interaktywne możliwości stwarzane przez
serwisy społecznościowe? Czy istnieją istotne różnice w sposobie korzystania
z Facebooka pomiędzy partiami parlamentarnymi i tymi, które pozostają poza
parlamentem?
Analizie poddano dostępne na Facebooku profile ośmiu partii politycznych.
Sześć z nich ma swoich przedstawicieli w parlamencie. Są nimi: Platforma Obywatelska (PO), Prawo i Sprawiedliwość (PiS), Ruch Palikota (RP), Sojusz Lewicy
Demokratycznej (SLD), Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) oraz Solidarna Polska
(SP). Dwie pozostałe partie nie są reprezentowane w parlamencie. Są to: Kongres
Nowej Prawicy (KNP) oraz Zieloni 2004.
W badaniach zastosowano metodę ilościowej i jakościowej analizy zawartości.
Na podstawie wstępnej fazy pilotażowej dla przeprowadzenia właściwych badań
stworzony został klucz kategoryzacyjny, za pomocą którego poddano analizie
zawartość profilu partii od momentu jego uruchomienia do momentu zakończenia badań (31 marca 2012). Analiza obejmowała trzy podstawowe kategorie,
którym przypisano 12 szczegółowych kryteriów. Wspomniane kategorie to: typ
materiałów dostępnych na profilu (4 kryteria), statystyki dotyczące aktywności
użytkowników profilu12 (3 kryteria) oraz typ danych kontaktowych dostępnych
na profilu (5 kryteriów).
W toku wstępnej analizy zgromadzonych danych sformułowane zostały dwie
hipotezy badawcze: (1) partie polityczne w niewielkim stopniu wykorzystują
na swych profilach interaktywne i multimedialne możliwości stwarzane przez
sieć oraz (2) znaczenie odgrywane przez partię polityczną na scenie publicznej
nie ma wpływu na intensywność wykorzystywania przez tę partię serwisów
społecznościowych oraz na aktywność użytkowników na partyjnych profilach.

12

Statystyki tego typu (np. liczba znaczników „lubię to”, najpopularniejsza grupa wiekowa wśród
użytkowników itp.) dotyczące różnych profili generuje i udostępnia Facebook.
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Polskie partie polityczne na Facebooku.
Analiza wyników badań

Facebook umożliwia użytkownikom publikację na swych profilach różnego
rodzaju materiałów. Trzy podstawowe z nich to zdjęcia, filmy oraz „wydarzenia”. Ta ostatnia kategoria oznacza możliwość poinformowania o konkretnym
przedsięwzięciu, które jest organizowane przez użytkownika lub w którym po
prostu bierze on udział. W kontekście aktywności partii politycznych dotyczy
to np. spotkań z wyborcami, debat czy manifestacji. Wyniki badań dotyczące
typu materiałów dostępnych na profilach partii politycznych prezentuje tabela 1.
Zaprezentowane dane dowodzą, że zdecydowanie najpopularniejszym sposobem prezentowania informacji o działalności partii politycznych jest publikacja
zdjęć (w przeciwieństwie do filmów, których niewielką liczbę umieścił na swym
profilu jedynie Ruch Palikota). Na analizowanych profilach znalazło się w sumie
5109 fotografii, co stanowi prawie 98% wszystkich dostępnych materiałów.
Warto zwrócić uwagę na istniejące różnice w liczbie fotografii umieszczanych
na poszczególnych profilach. Liderująca w tym zakresie SP (1596 zdjęć) opublikowała ponad siedmiokrotnie więcej tego typu materiałów niż najbardziej
„oszczędne” PSL (218 zdjęć). Należy jednocześnie pamiętać, że przytoczone dane
dotyczą liczby materiałów umieszczonych od początku istnienia profilu danej
partii. Ponieważ profile powstawały w różnym czasie13, przeanalizowano także
statystyczną liczbę zdjęć publikowaną na danym profilu w ciągu jednego dnia.
Także w tym przypadku absolutnym liderem pozostaje SP, która umieszczała
dziennie ponad 11 fotografii (11,08), podczas gdy drugie w tej klasyfikacji PiS
publikowało nieco ponad jedno zdjęcie dziennie (1,37)14.
W przeciwieństwie do publikacji zdjęć partie polityczne w niewielkim
stopniu wykorzystują do informowania o swej działalności udostępniony przez
Facebooka serwis „Wydarzenia”. Na wszystkich analizowanych profilach kategoria „Wydarzenia” została wykorzystana zaledwie 76 razy, co stanowi tylko około
1,5% wszystkich analizowanych materiałów. Trzy spośród ośmiu badanych partii
(PO, RP i PSL) nie umieściły na swoich profilach żadnych wydarzeń. Z kolei
zdecydowanie najintensywniej ten typ treści wykorzystywały partia Zieloni
13

Spośród analizowanych partii najwcześniej swój profil uruchomili Zieloni 2004 (31.01.2009),
a najpóźniej Solidarna Polska (23.11.2011).
14
W przypadku pozostałych partii odpowiednie wartości są następujące: SLD – 1,28; RP – 0,8;
KNP – 0,8; PO – 0,52; Zieloni 2004 – 0,33; PSL – 0,23.
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Tabela 1. Typ materiałów dostępny na profilach partii politycznych
Nazwa partii

Zdjęcia

Filmy

Wydarzenia

Inne

Razem

PO
PiS
RP
PSL
SLD
SP
KNP
Zieloni 2004

499
1321
511
218
356
1596
309
299

0
0
17
0
0
0
0
0

0
3
0
0
27
1
12
33

5
0
4
9
1
3
0
0

504
1324
532
227
384
1600
321
332

Razem

5109

17

76

22

5224

Źródło: opracowanie własne.

2004 i SLD (odpowiednio: 33 i 27 wydarzeń). Co istotne i charakterystyczne, we
wszystkich przypadkach opublikowane informacje dotyczyły wydarzeń, które już
się odbyły. Innymi słowy, analizowany serwis jest traktowany jako kronika tego,
co już się wydarzyło, a nie miejsce służące dystrybucji informacji o imprezach,
które dopiero mają się odbyć15. Tematyka opisywanych na Facebooku wydarzeń
była bardzo różnorodna. Najczęściej związane były one z ideową aktywnością
poszczególnych partii (manifestacja przeciw GMO – Zieloni 2004; konferencja
na temat równości płci – SLD), ale zdarzały się informacje o charakterze czysto
kronikarskim. Jedynym wydarzeniem odnotowanym na profilu Solidarnej Polski
była informacja o wizycie posłanki Beaty Kempy w Raciborzu.
Niespełna pół procenta (0,4%) wszystkich umieszczanych na profilach
materiałów stanowią treści, które nie mieszczą się w omawianych wcześniej
kategoriach i zostały zaklasyfikowane jako „inne”. Są one przejawem inwencji
osób odpowiadających za prezentację poszczególnych partii na Facebooku
i pokazują zindywidualizowane podejście do możliwości stwarzanych przez
serwisy społecznościowe. Najwięcej tego typu materiałów dostępnych jest na
profilu PSL. Wśród nich znaleźć można zakładkę „Witamy!” (zawierającą logo
partii, zdjęcie lidera oraz zaproszenie do przyłączenia się do stronnictwa), możliwość posłuchania partyjnej piosenki wyborczej, tekst programu wyborczego,
a także odnośniki do innych serwisów partii dostępnych w Internecie (np. Blip,
15

Funkcję informacyjną pełnił w przypadku niektórych ugrupowań inny element profilu – „Tablica”, na której informacje o różnych imprezach umieszczały (niezbyt często) partie niewykorzystujące w ogóle kategorii „Wydarzenia”. Tak było np. w przypadku PO, RP czy PSL.

Leszek Porębski, Kinga Karasek-Kędzior: Facebook a polityka

185

Nasza Klasa, Twitter, YouTube). Wśród innych, wychodzących poza podstawowy
standard, serwisów dostępnych na profilach partii na Facebooku warto zwrócić
uwagę na zakładkę „Znajdź swojego parlamentarzystę” – udostępnioną przez PO,
a także aplikację umożliwiającą wstąpienie w szeregi partii, dostępną na profilu
Solidarnej Polski. Ta ostatnia „usługa” jest najlepszym – choć w polskiej polityce
ciągle odosobnionym – przykładem wykorzystywania serwisów społecznościowych do budowania więzi z otoczeniem i organizacyjnego wzmacniania struktur.
Druga analizowana kategoria to udostępniane przez Facebooka statystyki
dotyczące aktywności użytkowników konkretnego profilu (zob. tabela 2). O ile
prezentowane powyżej dane na temat typu materiałów dostępnych na profilach
pozwalały ocenić aktywność poszczególnych partii w kreowaniu i kształtowaniu
oferty dla odbiorców serwisów społecznościowych, o tyle statystyki aktywności
użytkowników obrazują realny „popyt” na opisaną ofertę.
Z tego punktu widzenia warto zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii.
Po pierwsze, poziom zainteresowania polskich użytkowników serwisów społecznościowych profilami partii politycznych jest niewielki. Biorąc pod uwagę,
że już na koniec roku 2011 liczba użytkowników Facebooka w Polsce wynosiła
około 7,5 miliona16, to sumaryczna liczba „polubień” profili partii politycznych,
wynosząca w marcu 2012 roku nieco ponad 165 tysięcy nie może imponować.
Oznacza to, że zaledwie nieco ponad 2% użytkowników Facebooka polubiło
którykolwiek spośród badanych profili partii politycznych. Można oczywiście
przyjąć, że osoby korzystające z Facebooka wyjątkowo oszczędnie szafują kategorią „Lubię to!” w odniesieniu do wszystkich odwiedzanych przez siebie stron
i profili. Teza ta jest jednak trudna do obrony w kontekście danych wskazujących,
że w samym roku 2012 liczba „polubień” dokonanych wyłącznie na profilach firm
komercyjnych wyniosła ponad 117 milionów17.
Po drugie, istnieją olbrzymie różnice pomiędzy poziomem aktywności
użytkowników na poszczególnych profilach. Zdecydowanie najpopularniejszy
z punktu widzenia zarówno liczby polubień, jak i liczby znaczników „Osoby,
które o tym mówią” okazał się Ruch Palikota. Partia ta zgromadziła ponad
44 razy więcej wyrazów sympatii („Lubię to!”) niż najmniej popularna w tej
kategorii wśród ugrupowań parlamentarnych Solidarna Polska (odpowiednio:
16

Rok 2012 na polskim Facebooku podsumowuje Sotrender, http://marketing-news.pl/message.
php?art=37367, odczyt z dn. 5.07.2013.
17
Było to dokładnie 177 696 214 polubień. Zob. Rok 2012 na polskim Facebooku podsumowuje
Sotrender, http://marketing-news.pl/message.php?art=37367, odczyt z dn. 5.07.2013.
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Tabela 2. Statystyki aktywności użytkowników profili partii politycznych
Nazwa partii

„Lubię to!”

„Osoby, które o tym mówią”

„Najczęstsza grupa wiekowa”

PO
PiS
RP
PSL
SLD
SP
KNP
Zieloni 2004

26165
10911
86684
10097
4425
1938
22381
2711

381
914
2469
89
270
476
2388
164

18 – 24 lata
18 – 24 lata
18 – 24 lata
25 – 34 lata
18 – 24 lata
18 – 24 lata
18 – 24 lata
25 – 34 lata

165312

7151

Razem

Źródło: opracowanie własne.

86684 i 1938 polubień). Ruch Palikota miał zresztą więcej polubień niż wszystkie
pozostałe partie poddane analizie. Z kolei jeśli traktować funkcję „Osoby, które
o tym mówią” jako – pośredni i uproszczony – miernik odzewu wywoływanego
przez aktywność poszczególnych partii wśród użytkowników serwisów społecznościowych, to także w tym przypadku RP może pochwalić się największym
sukcesem. Charakterystyczne jest, że drugie miejsce zajął w tej klasyfikacji –
z niewiele gorszym wynikiem – pozaparlamentarny KNP, a trzecie PiS, choć
w tym ostatnim przypadku poziom odzewu był zdecydowanie mniejszy niż
w przypadku RP (odpowiednio: 914 i 2469). Wyniki te pokazują, że polityczna
aktywność internautów na Facebooku jest dobrym odzwierciedleniem obrazu
dominującego w życiu publicznym, kreowanego przez tradycyjne media. Wszystkie partie liderujące w omawianej kategorii mają opinie ugrupowań wyrazistych
programowo i budzących swymi działaniami duże emocje. Analiza Facebooka
zdaje się to potwierdzać.
Warto jednocześnie podkreślić kwestię oczywistą, ale często bagatelizowaną
przez entuzjastów wykorzystania ICT w polityce. Relatywnie duża aktywność
użytkowników profili partii na serwisach społecznościowych i realna pozycja
polityczna tychże ugrupowań to dwie całkowicie odrębne kwestie. Wyniki sondażu przedwyborczego prowadzonego przez CBOS w marcu 2012 roku, a więc
w okresie którego dotyczą przytoczone rezultaty badań, wskazują, że największą
popularnością cieszyła się PO – 31%, przed PiS – 23% i SLD – 12%. Ruch Palikota
odnotował w tym samym czasie 1% poparcia18.
18

PO spada, PiS-owi rośnie, http://wyborcza.pl/1,76842,9441194,PO_spada__PiS_owi_rosnie.
html, odczyt z dn. 6.07.2013.
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Po trzecie wreszcie, dostępna na profilach partii statystyka „Najczęstsza grupa
wiekowa” wskazuje, że serwisy społecznościowe – także wtedy, gdy wykorzystywane są w kontekście życia politycznego – to domena osób najmłodszych.
W przypadku sześciu spośród ośmiu analizowanych partii politycznych największy odsetek osób korzystających z partyjnych profili to ludzie w wieku 18 – 24
lata. Tylko w przypadku PSL i partii Zieloni 2004 internauci najaktywniejsi na
profilach należą do nieco starszej grupy wiekowej (25 – 34 lata). Dane te nie
zaskakują, ale warto mieć świadomość ich konsekwencji. W miarę dorastania
coraz młodszych roczników konieczność docierania do wyborców poprzez
sieć – w tym serwisy społecznościowe – będzie coraz bardziej bezalternatywna.
O ile dzisiaj statystyczny polski wyborca to ciągle jeszcze reprezentant pokolenia
wychowanego przed rewolucją informacyjną, o tyle w perspektywie kilkunastu
lat większość społeczeństwa stanowić będą już ludzie nieznający świata bez
Internetu. W świetle przytoczonych danych oznaczać to musi konieczność
dokonania przez partie polityczne radykalnych zmian w modelu komunikowania
z wyborcami.
Trzeci aspekt analizy obejmował dostępność na profilach partii politycznych
różnego typu danych kontaktowych. Jeśli uznać, że interaktywność stanowi podstawową charakterystykę komunikowania sieciowego i jest kluczową przewagą
Internetu nad tradycyjnymi mediami, to stopień wykorzystania istniejących
w tym zakresie możliwości wiele mówi o strategii przyjmowanej przez konkretne
partie polityczne.
Ten aspekt badań miał charakter binarny. W ramach kategorii „dostępność
danych kontaktowych” wyodrębniono pięć szczegółowych kryteriów, a poszczególne profile analizowano z punktu widzenia realizacji każdego z nich (przyznając
odpowiednio: „0” lub „1”). W ten sposób można wskazać zarówno typ kontaktu
najczęściej udostępnianego przez partie na Facebooku, jak i te partie, których
profile mają najbardziej interaktywny charakter. Wyniki prezentuje tabela 3.
Wydaje się zaskakujące, że jedynym kryterium spełnianym przez wszystkie
analizowane profile było udostępnienie odnośnika do partyjnej witryny sieciowej. W przypadku większości instytucji – jak wspomniano już wcześniej
– strony WWW wciąż spełniają rolę podstawowego narzędzia obecności
w sieci i wydaje się, że nie inaczej jest w przypadku partii politycznych. Serwisy
społecznościowe ciągle pełnią więc rolę dodatkowej, a nie „domyślnej” formy
internetowej aktywności.
O ile adres siedziby partii znaleźć można na prawie wszystkich profilach
(wyjątkiem jest RP), o tyle numer telefonu oraz e-mail dostępny jest tylko na pię-
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ciu spośród badanych profili. Najmniej rozpowszechniony typ danych kontaktowych to umieszczenie na profilu mapy lokalizującej siedzibę partii i ułatwiającej
dotarcie potencjalnym zainteresowanym. Ten typ narzędzia dostępny jest tylko
na dwóch profilach (SLD i Zieloni 2004).
Tabela 3. Dostępność danych kontaktowych na profilach partii politycznych
Nazwa partii

Typ danych

Razem

Telefon

E-mail

Adres siedziby

Strona WWW

Mapa

PO
PiS
RP
PSL
SLD
SP
KNP
Zieloni 2004

1
1
1
1
0
0
0
1

1
1
1
0
1
0
0
1

1
1
0
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
1
0
0
1

4
4
3
3
4
2
2
5

Razem

5

5

7

8

2

27

Źródło: opracowanie własne.

Opisany obraz dostępności danych kontaktowych jest dosyć typowy i powiela
błędny schemat myślenia rozpowszechniony wśród osób odpowiedzialnych
za sieciową aktywność różnych instytucji. U jego podstaw leży założenie, że
każdy, kto trafia na profil partii na Facebooku, jest zainteresowany wyłącznie
internetowymi formami kontaktu. Stąd powszechna obecność odnośników do
stron WWW, ale pomijanie numeru telefonu (czy nawet adresu e-mail, który
zapewne można znaleźć na partyjnej witrynie), a zwłaszcza tak tradycyjnych
danych jak plan miasta z zaznaczoną lokalizacją. Tymczasem podstawowa
zasada konstruowania narzędzi sieciowych brzmi: „Uczyń swój profil na tyle
zindywidualizowanym, na ile to możliwe”. Trzeba więc dostarczyć niezbędne
informacje zarówno temu, kto wszystkie swoje kontakty realizuje na serwisach
społecznościowych, jak i osobie, która zajrzała tam wyłącznie dlatego, że została
poproszona o sprawdzenie numeru telefonu do siedziby partii przez niekorzystającą z sieci babcię. Ignorowanie tej zasady wyklucza sporą liczbę obywateli
z możliwości efektywnego kontaktu z przedstawicielami partii politycznej.
Analizując te same kwestie z perspektywy konkretnych ugrupowań, okazuje
się, że najbardziej otwarta na interaktywność jest partia Zieloni 2004, której profil
jest jedynym spełniającym wszystkich pięć kryteriów. Trzy kolejne partie (PO,
PiS, SLD) uzyskały w tej klasyfikacji po 4 punkty, a profile RP i PSL spełniają
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po trzy kryteria. Stawkę zamykają SP i KNP, udostępniające na swych profilach
wyłącznie adres siedziby i odnośnik do strony WWW. Ciekawy jest w tym kontekście zwłaszcza przypadek Ruchu Palikota, który – jak wynika z omówionych
wcześniej danych – zdecydowanie najskuteczniej wykorzystuje Facebooka do
budowania społeczności swych zwolenników. Jak się okazuje, dzieje się to do
pewnego stopnia kosztem pielęgnowania kontaktów o nieco bardziej tradycyjnym charakterze.
Podsumowanie

Przeprowadzona analiza dostarczyła wielu interesujących danych ilustrujących
sposób wykorzystywania serwisów społecznościowych przez polskie partie polityczne. Obraz ten nie ma charakteru całościowego i niewątpliwie wymaga dalszej
eksploracji. Już w chwili obecnej można jednak, odnosząc się do przedstawionych
wcześniej dwóch hipotez, sformułować podstawowe wnioski.
Hipoteza pierwsza, zgodnie z którą partie polityczne w niewielkim stopniu
wykorzystują na swych profilach interaktywne i multimedialne możliwości
stwarzane przez sieć, została w dużym stopniu potwierdzona. Jak wykazały badania, nawet na poziomie elementarnym, bo dotyczącym danych kontaktowych,
zdecydowana większość analizowanych profili nie realizowała wszystkich stwarzanych przez Internet możliwości. W tej sytuacji jeżeli użytkownicy serwisów
społecznościowych wchodzą w interaktywną relację z politykami, to dzieje się
to raczej pomimo braku spójnej strategii partii politycznych w tym zakresie niż
dzięki ich konkretnym działaniom.
W kontekście multimedialności sprawa jest nieco bardziej skomplikowana.
Na profilach partii znajduje się olbrzymia liczba fotografii. W tym sensie analizowane serwisy mają charakter multimedialny. Zdjęcia mają jednak ze swej natury
charakter przede wszystkim ilustracyjny, w niewielkim stopniu wzbogacają
treść dostępnego w sieci przekazu. Z tego punktu widzenia znacznie bardziej
efektywne byłoby wykorzystanie materiałów filmowych, co jednak ma miejsce
w bardzo ograniczonym zakresie.
Druga hipoteza („Znaczenie odgrywane przez partię polityczną na scenie
publicznej nie ma wpływu na intensywność wykorzystywania przez tę partię
serwisów społecznościowych oraz na aktywność użytkowników na partyjnych
profilach”) została w pełni potwierdzona. Najsilniejsze – i dysponujące największymi zasobami finansowymi – partie z punktu widzenia wielu analizowanych
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kategorii miały profile znacznie uboższe niż ugrupowania cieszące się słabszym
poparciem. Podobna prawidłowość dotyczy także stopnia aktywności użytkowników na poszczególnych profilach. Bezkonkurencyjny z tego punktu widzenia
Ruch Palikota nigdy nie był dominującą siłą polityczną, a w ciągu ostatnich
lat jego pozycja uległa wyraźnemu osłabieniu. Oznacza to, że z jednej strony
skuteczne komunikowanie z wyborcami w sieci nie gwarantuje ciągle sukcesu
politycznego w skali kraju, z drugiej zaś słabe wykorzystywanie Internetu nie
musi przekładać się na wyborczą porażkę. ICT odgrywają w polityce coraz istotniejszą rolę, ciągle jednak jesteśmy daleko od momentu, w którym wykorzystanie
technologii decydowałoby o losach politycznych ugrupowań.
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Syndykalizm w polskiej refleksji i rzeczywistości politycznej I połowy XX wieku1
Grzegorza Zackiewicza to książka prezentująca w sposób niezwykle wnikliwy oraz
przystępny dzieje polskiego syndykalizmu
we wskazanym w tytule okresie, postrzeganego zarówno jako doktryna polityczna, jak i ruch społeczno-polityczny. Badaczowi z Białegostoku udało się precyzyjnie uchwycić fenomen polskiego syndykalizmu, tworząc monumentalne studium,
które zachwyca bogactwem zawartych weń
informacji, a które przy tym uwzględnia
kontekst oraz ducha epoki, w której przyszło działać polskim syndykalistom. Warto
przy tym podkreślić, że wartość naukowa
recenzowanej przeze mnie książki jest tym
zacniejsza, jako iż problematyka polskie* Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych.
1
G. Zackiewicz, Syndykalizm w polskiej refleksji i rzeczywistości politycznej I połowy XX wieku,
Kraków 2013.

go syndykalizmu właściwie jest nieobecna
w środowiskach akademickich. Omawiana tu praca wraz z równie wybitnym dziełem dr. hab. R. Chwedoruka Ruchy i myśl
polityczna syndykalizmu w Polsce2 tworzą pewien wyłom w tym murze niewiedzy
oraz lekceważenia, przybliżając nas do znaczenie lepszego poznania polskiej wariacji
syndykalizmu, który do tej pory pozostawał
nieznany oraz niezbadany.
Zamierzeniem autora była analiza struktury i działalności ruchu, jego celów (programów), fundamentów ideologicznych,
ale także pragnienie określenia wpływu,
jaki miały idee syndykalistyczne na ruch
związkowy oraz rzeczywistość społeczno-polityczną II RP, co nabiera szczególnie
istotnego znaczenia w kontekście początkowego poparcia dla zamachu majowego
udzielonego przez polski ruch syndykali2

R. Chwedoruk, Ruchy i myśl polityczna syndykalizmu w Polsce, Warszawa 2011.
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styczny. Co równie istotne, Grzegorz Zackiewicz w przystępny sposób zilustrował
bogactwo intelektualne polskiego syndykalizmu, dowodząc, iż pomimo czerpania
z dorobku Sorela, Griffuelhesa, Pelloutiera
czy szeregu innych teoretyków bądź propagatorów syndykalizmu na zachodzie Europy polski syndykalizm nie był kalką zachodnich pierwowzorów.
W kontekście tego, co wyżej zostało
wspomniane, nie bez znaczenia pozostaje chronologiczny układ studium Grzegorza Zackiewicza, dzięki czemu w znaczenie
szerszym stopniu uwydatnia ono ewolucyjny charakter omawianego prądu myślowego. Zasadniczo bowiem od strony ideowej,
strategii czy stosunku do obozu majowego
syndykalizm w Polsce ulegał nieustannym
przemianom, co badacz zaobserwował oraz
doskonale oddał.
Wszakże, co stanowi kolejny wartościowy pod względem poznawczym element recenzowanej publikacji, autor spostrzegł, że
owa odmienność oraz swoisty eklektyzm
skutkowały wpadnięciem w swoistą teoretyczną pułapkę przez polski syndykalizm,
czego dobitnym przykładem było łączenie
patriotyzmu z ideą walki klas czy też poparcie zamachu majowego i postrzeganie
go w kategoriach rewolucji bądź przynajmniej wstępu do niej, co stanowiło asumpt
do wykształcenia się swoistego „mitu rewolucji majowej”, stanowiącej – mówiąc w dużym uproszczeniu – odpowiednik sorelowskiego mitu strajku generalnego. Naturalnie
rzutowało to na wypracowywane koncepcje
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oraz konstrukty ideowe (czego przykładem
była np. koncepcja „narodu wytwórców”)
dylematy czy też spory, czemu autor poświęcił dużo uwagi, ilustrując skrzydła oraz
nurty w obrębie polskiego ruchu syndykalistycznego i toczące się pomiędzy nimi dyskusje oraz konflikty prowadzące ostatecznie do wolt, a także rozłamów, których konsekwencją było z jednej strony wchłonięcie umiarkowanej części ruchu przez reżimowe organizacje (czego przykładem może
być połączenie, po stopniowym odchodzeniu od syndykalistycznych ideałów, Związku Polskiej Młodzieży Demokratycznej
z sanacyjnym Legionem Młodych), z drugiej zaś – radykalizacja lewicowego skrzydła ruchu oraz jego marginalizacja.
Warte podkreślenia wydaje się również
uwzględnienie kontekstu historycznego
oraz politycznego – swoistego ducha czasów, w których funkcjonował polski ruch
syndykalistyczny, co umożliwia nam wizualizację postaw oraz motywów, którymi kierowali się syndykaliści. Dzięki temu otrzymujemy kompletne studium, które potrafi
osadzić, czy raczej wskazać miejsce, które
zajmował ruch syndykalistyczny na tej niezwykle skomplikowanej, złożonej i niejednoznacznej scenie politycznej II RP, zwłaszcza po zamachu majowym. Ułatwia nam to
zarazem zrozumienie przyczyn, które sprawiły, iż ruch syndykalistyczny poparł zamach majowy, tworząc wokół niego swoisty mit „rewolucji majowej”, po to, by w następnych latach przejawiać coraz bardziej
sceptyczną postawę wobec reżimu, osta-
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tecznie przechodząc do opozycji, zastępując równocześnie mit „rewolucji majowej”
mitem hiszpańskiego CNT, co sprzężone
było z rosnącą fascynacją polskich syndykalistów anarchosyndykalistyczną konfederacją z Hiszpanii. Mówiąc prościej, dzięki
uwzględnieniu owego ducha czasu G. Zackiewicz był w stanie znaczenie pełniej – tj.
uwzględniając genezę, bodźce, a także konsekwencje – oraz jaśniej przedstawić nam
ewolucję ideową oraz istotę konfliktów i podziałów wewnętrznych w łonie ruchu syndykalistycznego, co – obok dysput ideologicznych – stanowi klucz do zrozumienia
tego procesu. Doskonale oddaje to przykład
wojny domowej oraz rewolucji społecznej
w Hiszpanii, którą zachłysnęła się lewica
syndykalistyczna w Polsce, co z kolei stanowiło asumpt do jej dalszej radykalizacji,
a także zwrotu ku anarchosyndykalizmowi
przez pewną część aktywistów.
Zackiewicz podniósł także znaczenie
infiltracji ruchu syndykalistycznego przez
anarchistów oraz komunistów, przy czym
to komunistom poświęcił znaczenie więcej uwagi, uznając ich przenikanie w szeregi ruchu syndykalistycznego za znaczenie szerszy, istotniejszy oraz bardziej niebezpieczny proces. Wszakże wertując studium, można czasem odnieść wrażenie, iż
białostocki badacz przecenił rangę tej kwestii, równocześnie marginalizując znaczenie anarchistów w szeregach ruchu oraz ich
wpływu na pracę teoretyczną. Naturalnie,
poza samą infiltracją autor nakreślił również zarys relacji ruchu syndykalistyczne-
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go z innymi ruchami, jak np. socjalistycznym, komunistycznym czy ludowym, dzięki czemu, wraz z wcześniej wskazanymi elementami oraz zaletami pracy, otrzymujemy
pełny obraz postaw politycznych syndykalistów, zarówno wobec obozu majowego, jak
i opozycji, w tym również komunistów oraz
forsowanych przez nich koncepcji jednolitofrontowych.
Należy także podkreślić wysiłek autora
zmierzający do przedstawienia polskiego
syndykalizmu jako ruchu działającego na
trzech płaszczyznach: politycznej (w postaci np. wpływów syndykalistów w Związku
Naprawy Rzeczypospolitej), ekonomicznej
(czyli działalności związkowej, np. w postaci Związku Związków Zawodowych) oraz
społecznej (czyli np. aktywność syndykalistów w ruchu młodzieżowym, tzw. młodosyndykalizm, czy też oświatowym, w postaci Robotniczego Instytutu Oświaty i Kultury im. S. Żeromskiego), które wzajemnie się
przenikały, zaś ich losy były ściśle współzależne. Jest to o tyle istotne, gdyż pozwoliło
Autorowi na uchwycenie szeregu niuansów,
a także genezy oraz istoty wielu zjawisk.
Przykładowo radykalizacja Związku Związków Zawodowych (ZZZ), przez pewien czas
największej centrali związkowej w Polsce,
nie byłaby możliwa, a przynajmniej znacznie dłużej by trwała, gdyby nie ścisła współpraca tej organizacji ze Związkiem Polskiej
Młodzieży Demokratycznej (ZPMD) i późniejszym „wciąganiem” młodych syndykalistycznych radykałów w struktury owej centrali. Co równie ważne, Autor nie zbagateli-
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zował znaczenia polskiego młodosyndykalizmu, który co prawda (głównie w postaci ZPMD, a po rozłamie także: ZPMD-Lewica; SMS oraz Wydziału Młodzieży RIOK)
w skali kraju (z wyjątkiem Krakowa) nie
odgrywał znaczącej roli w łonie organizacji akademickich i młodzieżowych, acz był
ewenementem na skalę Europy, jednocześnie pełniąc niezwykle istotą rolę dla polskiego ruchu syndykalistycznego jako ośrodek pracy teoretycznej.
Tytułowe refleksje na temat polskiego
syndykalizmu poznajemy poprzez wyodrębnienie oraz poddanie krytyce przez Autora szerokiego spektrum poglądów odnoszących się do fenomenu ruchu syndykalistycznego w I połowie XX wieku w Polsce (faktycznie do momentu umocnienia
się nowych, powojennych, władz w Polsce
Lubelskiej) wyrażanych zarówno ze strony środowisk politycznych, jak i naukowych w tym okresie, co ilustruje mnogość
podejść, perspektyw oraz swoistą ewolucję
w ujmowaniu syndykalizmu w omawianym
przez Autora przedziale czasowym.
Warto odnieść się również do wprowadzenia, które zawsze w przypadku prac
dotyczących syndykalizmu pełni niezwykle ważną funkcję, wręcz kluczową, albowiem naświetla to, w jaki sposób Autor ujmuje oraz rozumie konkretne pojęcia, jak
postrzega syndykalizm oraz jego relacje
z innymi doktrynami (np. anarchizmem
i marksizmem), w końcu zaś objaśnia stosowaną przez badacza terminologię. W tym
konkretnym przypadku za niezwykle cenną
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uznać należy próbę przezwyciężenia pewnego chaosu terminologicznego, który wykształcił się wokół samego pojęcia „syndykalizmu”, w tym szczególnie istotne wydaje się dążenie Autora do przełamania, niezwykle silnie zakorzenionego w Polsce
i całkowicie nieuprawnionego, utożsamiania pojęcia „syndykalizmu” z „anarchosyndykalizmem”. Mówiąc inaczej, dr Zackiewicz podjął się karkołomnej próby obalenia wielu mitów oraz wyjaśnienia szeregu
nieporóżnień (jak np. relacji syndykalizmu
z anarchizmem) dotyczących najbardziej
fundamentalnych kwestii dla tematu oraz
celu jego pracy. Autor dostrzegł, że syndykalizm był ruchem oraz doktryną niezwykle eklektyczną, bogatą oraz zróżnicowaną,
w obrębie której wyraźnie dostrzec można
wiele nurtów, niejednokrotnie stojących do
siebie niemal w opozycji. Wynikać to miało
bowiem z faktu, iż był on przede wszystkim
ruchem, który wyrażał się poprzez działanie. To podkreślenie jest również niezwykle
ważkie – syndykalizm stanowił myśl oraz
ruch czynu, negując marksistowski determinizm, implikując przekonanie o tym, że
ustrój przyszłości będzie taki, jaki go sami
skonstruujemy. Sprawiało to, iż nie mógł
stać się spójną oraz zamkniętą ideologią.
W tym kontekście anarchosyndykalizm jawił się autorowi jako jeden z nurtów, który
stał się dominujący w Europie w łonie ruchu syndykalistycznego po I wojnie światowej.
Warto równocześnie zwrócić uwagę, że
Autor utożsamia pojęcie „syndykalizm”

Maciej Drabiński: Grzegorz Zackiewicz, Syndykalizm w polskiej refleksji

z „rewolucyjnym syndykalizmem”, zwracając czytelnikowi uwagę, iż nie ma większego
sensu dodawanie przedrostka „rewolucyjny” przed syndykalizmem, bowiem syndykalizm jako taki dąży do całościowej zmiany zastanej rzeczywistości społecznej.
Naturalnie, co stanowi zasadniczą cechę
nauk społecznych, niektóre wysunięte przez
Autora tezy wydają się polemiczne, jak np.
stwierdzenie, iż z syndykalistycznym kanonem kłóci się pragnienie E. Abramowskiego, by wyzwolić człowieka „od tyranii pracy” oraz możliwe maksymalnie skrócić czas
pracy, tymczasem – jak sam Autor zauważył
– nie dość, że trudno o wskazanie kanonu
syndykalistycznego, to w praktyce niektóre
nurty w obrębie syndykalizmu, w tym nade
wszystko anarchosyndykalizm, przesiąknięte były pragnieniem wyzwolenia człowieka
od „tyranii pracy”. Można mieć także wątpliwości odnośnie do zasadności stwierdzenia, że ruch syndykalistyczny, z wyjątkiem
Hiszpanii, był istotnym ruchem wyłącznie
przez kilka lat, co miało wynikać z odpowiedniej koniunktury oraz uwarunkowań
przełomu XIX i XX wieku. W odniesieniu
do Europy trudno byłoby z Autorem dyskutować. Z drugiej jednak strony silny ruch
syndykalistyczny, głównie o odcieniu anarchosyndykalistycznym, istniał w Ameryce Łacińskiej, w tym zwłaszcza w Argentynie, Urugwaju oraz na Kubie, do lat trzydziestych XX wieku. W tym też kontekście równie kontrowersyjna wydaje się teza Autora,
że górą w Argentynie po rozłamie w szeregach FORA było umiarkowane skrzydło or-
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ganizacji. Są to jednak detale, które w żaden
sposób nie kwestionują ani znaczenia pracy,
ani wnikliwości oraz wiarygodności Autora,
ani tym bardziej naukowego znaczenia tego
monumentalnego studium.
Strukturę pracy cechuje, pomimo obaw
badacza, niezwykła spójność oraz przejrzystość. Sama zaś książka zaczyna się od
wprowadzenia, które poświęcone zostało
charakterystyce syndykalizmu jako doktryny oraz ruchu politycznego, ewolucji jego
wpływów, a także oddziaływania na inne
ruchy polityczne. Następne cztery części
pracy zostały podzielone wedle schematu
chronologicznego, odpowiadając czterem
okresom: do momentu wybuchu Wielkiej
Wojny; pomiędzy odzyskaniem przez Polskę niepodległości do zamachu majowego;
od zamachu majowego do II wojny światowej; oraz w końcu okresowi II wojnie
światowej, zahaczając o pierwsze miesiące
kształtowania się nowego ładu w powojennej Polsce. Pracę dopełnia podsumowanie.
Niewątpliwie książka wypełnia lukę
w polskiej nauce, stając się kluczową pozycją dla wszystkich badaczy oraz zainteresowanych poszerzeniem swej wiedzy
z zakresu polskiej myśli oraz ruchów politycznych, w tym zwłaszcza ruchu syndykalistycznego. Autor niezwykle wnikliwie oraz przystępnie zilustrował bogactwo,
specyfikę oraz swoisty eklektyzm syndykalizmu w Polsce, który w znacznie mniejszym stopniu aniżeli ruchy syndykalistyczne w innych państwach powielał zachodnie
wzorce, co w dużej mierze pozwoliło pol-
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skiemu syndykalizmowi na wypracowanie
własnych oryginalnych koncepcji oraz ujęć.
Równie wnikliwie i precyzyjnie scharakteryzował strukturę ruchu, jego cele, działalność, postawy, dylematy, spory oraz wynikające z nich konsekwencje, które odciskały piętno na rzeczywistości społeczno-po-
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litycznej II RP. Bezapelacyjnie przedstawiony materiał jest niezwykle bogaty intelektualnie, przez co zmusza czytelnika do refleksji nad rzeczywistością społeczno-polityczną, znaczeniem radykalizmu politycznego w czasach II RP oraz wielowymiarowości tzw. obozu majowego.
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Dariusz Góra-Szopiński, Zakorzenianie wolności. Myśl polityczna
Michaela Novaka, Warszawska Firma Wydawnicza SC, Warszawa 2013,
ss. 624
Aniela Dylus*

Autor recenzowanej monografii jest związany ze środowiskiem naukowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W kręgach politologicznych jego nazwisko kojarzone jest głównie z publikacjami w obszarze studiów nad współczesnymi doktrynami politycznymi oraz przenikaniem się sfer
polityki i religii. Od początku swej pracy
naukowej dobrze czuje się w tych ramach
i z pasją zgłębia dobrze postawione wybrane problemy badawcze. Tu też może odnotować swoje największe osiągnięcia badawcze, przedstawione chociażby w monografii Złoty środek. Kościół wobec współczesnych wizji państwa (Wydawnictwo Adam
Marszałek, Toruń 2007, ss. 426) oraz właśnie w rozprawie Zakorzenianie wolności.
Wiele dobrego można powiedzieć o jego
publikacjach. Jedynie tytułem przykładu
wspomnę o niektórych sprawach. Przede
* Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie, Instytut Politologii.

wszystkim jego studia nad doktrynami politycznymi nie mają charakteru wyłącznie
referującego. Z dużą kompetencją i dojrzałością niejako z góry spogląda na referowane poglądy i nurty doktrynalne. Imponuje
przy tym jego erudycja. Zwykle zaczyna od
precyzowania pojęć i podważania stereotypowego ujmowania danej doktryny, np. neokonserwatyzmu, idei społecznej gospodarki
rynkowej itp. Na pozytywną ocenę zasługuje
samodzielna charakterystyka danego nurtu
myślowego, często przy zastosowaniu metody porównawczej, tj. na tle fałszywej (niepełnej, stereotypowej, wypaczonej), albo nie
do końca trafionej identyfikacji danego nurtu. Dopełnieniem tej charakterystyki bywa
wskazywanie na doktrynę krańcowo przeciwną. Już w trakcie prezentacji odnosi się
do głównych tez czy poglądów przedstawicieli omawianego nurtu, polemizuje z nimi,
ale także z niesprawiedliwymi ich ujęciami,
np. z bezzasadną lub niedostatecznie uzasadnioną krytyką. Nie jest to zatem prezen-
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tacja neutralna. Autor nie ma ambicji uprawiania „nauki wolnej od wartości”. Zresztą
wie, że ten postulat metodologiczny dominujący do niedawna w naukach o polityce
(i nie tylko tam) jest nierealistyczny, zwłaszcza w odniesieniu do nauk społecznych. Nie
znaczy to, że nie zabiega on o zachowanie
maksimum obiektywizmu. Oferowaną czytelnikowi pomocą w uchwyceniu istoty referowanych treści bywają tabele, charakteryzujące dane zagadnienie niemal na sposób
weberowskich typów idealnych.
W swoich publikacjach zagadnienia
związane z relacją między polityką a religią
Autor omawiał na dobrze dobranych przykładach, chociażby stosunku Stolicy Apostolskiej do Action Française, próby redefinicji francuskiej zasady laïcité przez prezydenta Sarkozy’ego czy zestawienia myśli
Jana Pawła II z politycznym liberalizmem.
Prowadząc swoje wywody, Góra-Szopiński
nie zadowala się ustaleniami politologii empirycznej. Nie zatrzymuje się na interpretacjach kauzalnych, ale wskazuje na potrzebę
filozoficznego, zwłaszcza antropologicznego wyjaśnienia rzeczywistości politycznej.
Wraz z uczonymi odrzucającymi paradygmat neopozytywistyczny upomina się w ten
sposób o dowartościowanie w polityce i politologii tego często zapoznanego wymiaru.
Stwierdzenie zawarte w jednym z jego artykułów, że omawiany akurat „problem korzeniami sięga głębi filozoficznych”1, moż1

D. Góra-Szopiński, Kryzys światów równoległych i innowator Sarkozy, [w:] Społeczne dylematy Europy, red. D. Gizicka, Toruń 2009, s. 138.
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na odnieść do wielu innych podejmowanych
przez niego zagadnień.
Sam dla filozoficznego wyjaśnienia zjawisk politycznych często sięga do personalizmu, zwłaszcza do myśli politycznej Jacquesa Maritaina. Zasługą Góry-Szopińskiego
jest przy tym ponowne odkrycie aktualności i politycznego znaczenia myśliciela, którego dorobek stanowi poniekąd klucz hermeneutyczny do zrozumienia tekstów Vaticanum II nt. relacji Kościoła do „rzeczywistości ziemskich”, w tym – do „wspólnoty politycznej”. Warto też dodać, że niektóre jego publikacje nie tylko rejestrują trudne relacje Kościół – państwo oraz ich ewolucję, ale wnoszą też pewien wkład do historii katolicyzmu politycznego. Ich Autor
przybliża polskiemu czytelnikowi nieco zapomniany dorobek francuskich środowisk
naukowych: politologów, socjologów, filozofów, teologów.
Warto tu też podnieść formalne zalety opublikowanego dorobku Góry-Szopińskiego. Autor swobodnie i kompetentnie porusza się i w obrębie nauk o polityce
oraz innych nauk społecznych, i w ramach
nauk humanistycznych, zwłaszcza filozofii i historii, a nawet w ramach nauk teologicznych. Wszystkie jego publikacje oparte są na solidnej bazie źródłowej. Przypisy w tych pracach świadczą, że Autor ma
doskonałe rozeznanie w najnowszej literaturze przedmiotu omawianych zagadnień.
Bazując na doskonałej znajomości stanu
badań, nie powtarza przeanalizowanych już
wątków, ale uzupełnia je o własne spostrzeżenia, aktualizuje, klasyfikuje, typologizu-
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je i porównuje różne ujęcia oraz pokazuje nowe perspektywy. Zgłębianie trudnych
zagadnień ułatwia czytelnikowi precyzyjny, a jednocześnie wartki język oraz przejrzysty, logiczny tok wywodów. W interesujący, niesztampowy sposób dobrze oddaje
on uporządkowaną myśl. Teksty tego Autora lub poszczególne części jego monografii
zwykle kończą explicite formułowane, trafne konkluzje. W każdym razie taka koincydencja naukowej precyzji i językowej lekkości jest cechą rzadko dziś spotykaną w publikacjach naukowych.
Wszystko to dotyczy także monografii
Zakorzenianie wolności. Myśl polityczna Michaela Novaka (Warszawska Firma
Wydawnicza SC, Warszawa 2013, ss. 624),
przedłożonej w UMK jako rozprawa habilitacyjna. Niewątpliwie jest ona najbardziej
dojrzałym dziełem naukowym Góry-Szopińskiego. Nie tyle ze względu na swą objętość2 jest publikacją dowodzącą samodzielności naukowej jej Autora. Wobec nieporozumień, które narosły wokół rozumienia oraz interpretacji myśli politycznej Novaka i neokonserwatyzmu w ogóle – i to
zarówno w środowiskach politologów, jak
i w obrębie katolicyzmu, a z drugiej strony wobec dużego zainteresowania w Polsce (zwłaszcza w latach 90.) koncepcjami
harmonijnie łączącymi idee liberalne z katolicyzmem, należy najpierw pogratulować
2

Usiłując zmieścić obszerną zawartość w jednym
tomie, wydawca zastosował bardzo małą czcionkę.
Niewątpliwie utrudnia to lekturę. Niektóre fragmenty
publikacji, np. przypisy, motta, trzeba czytać z lupą.
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trafnego wyboru przedmiotu badawczego.
Baza źródłowa, na której oparto omawianą tu rozprawę, jest naprawdę imponująca.
Z podziwem odnotowuję, że nie ma chyba
dokumentu, publikacji, wypowiedzi Michaela Novaka, a także opracowania jego dorobku, polemiki z nim oraz bliższych i dalszych odniesień do jego tez – i to niezależnie od języka danego tekstu – które nie zostałyby uwzględnione w rozprawie Zakorzenianie wolności. Jest ona rzetelnym, całościowym kompendium myśli politycznej
tego czołowego amerykańskiego neokonserwatysty. Choć nie jest to ani pierwsza,
ani pierwsza w języku polskim monografia poświęcona temu myślicielowi, jej wyjątkowość polega na tym, że zgodnie z tytułowym sformułowaniem prezentuje myśl
Novaka w perspektywie politologicznej. Góra-Szopiński nie ogranicza się do jej inteligentnej rekonstrukcji (co samo w sobie
byłoby poważnym zamierzeniem badawczym), ale już w trakcie prezentacji tej myśli prowadzi z ich autorem swego rodzaju
dialog. Ponieważ doskonale zna debatę toczoną wokół niektórych jego tez – prezentuje ją czytelnikowi, uzupełniając wywody
o własne komentarze i pytania. Zresztą niektóre z nich stawiał bezpośrednio swemu
bohaterowi.
W ogóle ważnym rysem jego poszukiwań naukowych, ułatwiającym zrozumienie
i odpowiednie zinterpretowanie badanych
kwestii, jest kontekstualizacja przedmiotu badawczego, w tym – zabieganie o bezpośredni kontakt z autorami „wziętego na
warsztat” dorobku. Obok perspektywy czy-
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sto teoretycznej Góra-Szopiński preferuje osobiste obcowanie z przedmiotem badawczym. Rzeczywiście, weryfikował swoje tezy i z głównym bohaterem recenzowanej tu monografii – Michaelem Novakiem
– i z innymi neokonserwatystami, i z czołowymi badaczami tego nurtu.
Bogatą treść swej obszernej rozprawy
Autor podzielił na trzy części. Oczywiście
na jej strukturę składają się też takie standardowe elementy prac naukowych, jak:
Spis tabel, Wykaz skrótów, Wstęp, Zakończenie, a także Kalendarium (biograficzne
M. Novaka), Bibliografia oraz Indeks. Ten
ostatni element – to swego rodzaju przewodnik, niezwykle pomocny przy wybiórczej lekturze w znajdowaniu wybranych
idei czy nazwisk. Szkoda tylko, że w jednym zestawieniu znalazł się i indeks osobowy, i rzeczowy. W rezultacie np. obok
Kanta znajdujemy kapitalizm, Jan Paweł II
sąsiaduje z jakobinizmem, Keynes z KGB,
zaś Krzyżanowski Adam z Ku Klux Klanem
i Kubą.
Trzy zasadnicze części książki stanowią
przydatne „rusztowanie”, pomagające z obfitego materiału zbudować solidny gmach –
logicznie uporządkowaną całość myśli politycznej Michaela Novaka. Odnajdujemy tu
trzy niemal klasyczne elementy hermeneutyczne pozwalające dotrzeć do istoty rozpatrywanego problemu. Są one wyznaczone
odpowiedzią na pytania: 1/ co twierdzi Autor?, 2/ dlaczego tak twierdzi?, 3/ co ja (lub
inni) na to? Pytanie nr 2 można przy tym
ujmować albo jako próbę charakterystyki
kontekstu – wpływów i inspiracji, którym
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podlegał dany autor, albo jako uzasadnienie – wyjaśnienie (przez samego badanego autora) postawionych tez. Jeśli pytanie
nr 2 rozumie się w pierwszym sensie, warto właśnie od odpowiedzi na nie rozpocząć
całe wywody – tak jak to uczynił Góra-Szopiński. Zaraz na początku dowiadujemy się
wtedy, skąd (m.in. z jakiego zaplecza ideowego) wyrasta omawiana następnie twórczość. W recenzowanej monografii trochę
niezręczny językowo jest jednak tytuł części I: Inspiracje ideowe Michaela Novaka a ich polski odbiorca (co znaczy: polski
odbiorca inspiracji ideowych?). Rdzeniem
całej rozprawy jest część II, zatytułowana
Diagnozy współczesności. Świetnie pokazuje interdependencję myśli politycznej
i wolnościowego zaangażowania głównego
bohatera książki. Nie był on przecież uczonym gabinetowym. W części III pt. Konfrontacje polityczne znajdujemy obszerną
krytykę i całego nurtu, którego M. Novak
był przedstawicielem, i polemikę z myślą
tego autora. Dwie pierwsze części kończy
zgrabne Podsumowanie. Dla elegancji całej struktury należałoby się upomnieć o to
samo w części III.
Doceniając prostą logikę i zwyczajną
przydatność właśnie takiej struktury pracy, zwracam jednak uwagę, że jest ona adekwatna raczej do podtytułu Myśl polityczna Michaela Novaka. Nicią przewodnią
rozważań nie jest natomiast tytułowe Zakorzenianie wolności. Owszem, problematyka ta jest obecna w całej książce (najpełniej w r. 11), nie wyznacza jednak logiki wywodów. Autor monografii o myśli politycz-
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nej Novaka pozostawia czytelnikowi samodzielne znajdowanie tytułowych wątków na
kartach swej książki.
Niekiedy polemiczna pasja Autora prowadzi go na manowce. W obronie M. Novaka przed niesprawiedliwymi lub niedostatecznie uzasadnionymi sądami jego adwersarzy wystarczyło przytoczyć argumenty ad rem. Niepotrzebne były już dodatkowe argumenty ad personam, kierowane np.
do osób duchownych – komentatorów myśli Novaka. Tym bardziej, jeśli towarzyszy-
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ły temu moralistyczne pouczenia – oczekiwania „uważniejszego, bardziej kontemplacyjnego podejścia do rzeczywistości” (Zakorzenianie ..., s. 220). Nie podważa to jednak generalnie bardzo dobrego wrażenia po
lekturze tej dobrze skomponowanej, oryginalnej i bogatej treściowo monografii. Jest
ona i od strony metodologicznej, i merytorycznej, i językowej naprawdę dojrzałym
dziełem. Świadczy też o benedyktyńskiej
pracowitości jej Autora i umiejętności zorganizowania sobie warsztatu badawczego.
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Krzysztof Obremski, Wizerunki medialne polityków: Lech Kaczyński,
Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014, ss. 209
Wojciech Peszyński*

Do nauk politycznych pojęcie wizerunku
wprowadził austriacki psycholog E. Dichter, definiując tę kategorię jako: „pełne całościowe wyobrażenie rzeczy lub człowieka.
Wizerunek stanowi syntezę tego wszystkiego, co o nim wiemy (zwierając zarówno elementy prawdziwe i fałszywe) oraz tego, co
o nim myślimy. Stanowi on wynik naszych
osobistych doświadczeń, tego, co usłyszeliśmy, jak również informacji przekazywanych przez media. Jest to konstrukcja złożona, rodzaj mozaiki, złożonej z wielu elementów”1.
Od czasu E. Dichtera nastąpił prawdziwy wysyp prac traktujących o tej kategorii.
Główną tego przyczyną było implementowanie do rywalizacji politycznej koncepcji marketingowych oraz upowszechnie*

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych.
1
Cyt. za: M. Mazur, Marketing polityczny.
Studium porównawcze, Warszawa 2004, s. 82 – 83.

nie się telewizji jako podstawowego środka
społecznego przekazu. Badania nad wizerunkiem medialnym mogą być prowadzone z wielu perspektyw, co otwiera szerokie
pole do sprawdzenia swoich umiejętności
przez przedstawicieli takich dyscyplin, jak:
politologia, socjologia, psychologia, ekonomia, prawo czy filologia.
Na polskim rynku wydawniczym przeważająca liczba pozycji o wizerunku politycznym odnosi się do zachowań polityków, środków społecznego przekazu i społeczeństwa w okresie bezpośrednio poprzedzającym wybory. Dociekania K. Obremskiego traktują w znacznej mierze o czasookresach ulokowanych między kampaniami wyborczymi, co niewątpliwie stanowi
wkład w rozwój badań nad „marketingiem
międzywyborczym”.
Recenzowana monografia składa się
z ośmiu części. Miejsce poświęcone bohaterom tej publikacji nie jest równe. Rozważania na temat L. Kaczyńskiego zajmują
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zdecydowanie najwięcej – około 50% całej książki. B. Komorowskiemu poświęcono dwa pełne rozdziały. D. Tusk jest traktowany przede wszystkim jako obiekt porównań w stosunku do prezydenta L. Kaczyńskiego. Dociekania dotyczące wyłącznie wizerunku najdłużej urzędującego premiera III RP zajmują około trzech czwartych piątego rozdziału – najmniej obszernej części tej książki.
Analizowana pozycja nie zawiera bibliografii. Wydaje się, że uporządkowane zestawienie cytowanych źródeł powinno być obligatoryjnym komponentem każdej naukowej pracy. Utrudnia to czytelnikowi weryfikację zawartych w pracy treści, a same
przypisy są w realizacji takiej funkcji niewystarczające.
Przedmiotowa książka to nie tylko próba ukazania i refleksji nad prezentowaniem
przez media głównych postaci polskiego
życia politycznego. To również głębszy namysł nad kondycją polskich elit politycznych, opinii publicznej, a zwłaszcza środków społecznego przekazu. W tym aspekcie
przykładu dostarczają rozważania, w których autor pisze o odmiennym prezentowaniu w mediach postaci prezydentów L. Wałęsy i L. Kaczyńskiego: „lata prezydentury jednego i drugiego Lecha to dwie nieco inne epoki mediów […] Wałęsie przydarzyła się niejedna wpadka, ale nie było
wtedy »Szkła Kontaktowego«”2. Choćby

w tym zdaniu można dostrzec, jak bardzo
przez ostatnie dziesięciolecia zmieniła się
jakość relacjonowania wydarzeń politycznych. Także z innych fragmentów można się
dowiedzieć, jak media coraz bardziej kładą
nacisk na realizację funkcji rozrywkowej.
Dlatego też książka ta wpisuje się w szerszy nurt badań nad tym, co K. Obremski
często określa „mediokracją”, a H.M. Kepplinger „polityką symboliczną” – czyli działalnością nie tyle nastawioną na realizację
potrzeb małych i dużych grup społecznych,
ale nacelowaną na zaspokojenie bieżących
potrzeb mediów masowych3.
Książkę K. Obremskiego czyta się łatwo.
Wywód jest zrozumiały. Język – naukowy,
wolny od terminów przeintelektualizowanych, co szybko mogłoby zrazić czytelnika
niebędącego naukowcem. Czasami zdarza
się, że Autor zbyt łatwo przyjmuje terminy
narzucane opinii publicznej przez publicystów. Dobitną tego egzemplifikację stanowi
kategoria „spin doktor”4. Używanie tego terminu jest dopuszczalne, ale mimo wszystko na gruncie teorii marketingu politycznego, posługiwanie się tą kategorią w proponowanym przez Autora znaczeniu jest
kontrowersyjne. Każdy spin doktor jest doradcą, ale nie każdy doradca jest spin doktorem. Spin doktorzy to szczególny rodzaj
konsultantów, których główne zadanie polega na prezentowaniu kandydata w me3

2

K. Obremski, Wizerunki medialne polityków:
Lech Kaczyński, Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Toruń 2014, s. 30 – 31.
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Zob. H.M. Kepplinger, Demontaż polityki
w społeczeństwie informacyjnym, Kraków 2007,
s. 131 – 134.
4
K. Obremski, op.cit., s. 44 i 58.
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diach w jak najlepszym świetle, niezależnie od sytuacji (nawet tych prawie beznadziejnych). Dlatego też bezpieczniej używać
terminów „doradca”, „konsultant”, „ekspert”
czy „specjalista”.
Praca ma również charakter problemowy. Autor nie tylko przedstawia rezultaty
swoich badań, ale przede wszystkim szuka wyjaśniania zastanych procesów. Dowód na potwierdzenie tych dwóch wniosków stanowią refleksje w aspekcie różnego stosunku środków społecznego przekazu do prezydentów L. Kaczyńskiego i B. Komorowskiego. Na przykład postawione
przez K. Obremskiego pytanie: dlaczego
był różny, skoro obecnemu prezydentowi
również zdarzały się „wpadki”? – dobitny
tego przykład stanowi kwestia błędów ortograficznych i interpunkcyjnych we wpisie w księdze kondolencyjnej w ambasadzie
Japonii (po tragedii w Fukushimie z 2011 r.
– W.P.). Autor natychmiast odpowiada, że
B. Komorowski inaczej traktuje dziennikarzy. Nie dzieli mediów na lepsze i gorsze, na
swoje (polskie) i obce. Nie mówi o dziennikarce „Gazety Wyborczej” „małpa w czerwonym”5.
W kwestii stworzenia i wykorzystania
zasobów źródłowych Autor bazuje nie tylko na monografiach czy na prasie. Zostały
wykorzystane również biografie czy autobiografie bohaterów rozważań. Książka to
też medium, o czym w dobie komunikacji wizualnej zapominamy. Z drugiej stro-

5

Ibidem, s. 65.
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ny warto zadać w tym miejscu pytanie: czy
takie książki mogą być dominującym materiałem w badaniach nad wizerunkiem politycznym? W zbiorach zabrakło natomiast
źródeł pierwotnych, takich jak choćby: serwisów informacyjnych, spotów telewizyjnych czy debat z udziałem bohaterów monografii. Wskazane byłoby odwoływanie się
do licznych badań ilościowych nad takimi
komunikatami, a stosownych opracowań na
polskim rynku wydawniczym nie brakuje6.
Powinno być również więcej odwołań
do prac teoretyków wizerunku politycznego. W tym aspekcie autor polega głównie
na dokonaniach wrocławskich badaczek:
M. Cichosz i B. Dobek-Ostrowskiej. Ten katalog wydaje się nazbyt skromny, zwłaszcza
kiedy nadmienimy o braku odwołań do literatury amerykańskiej.
Kontrowersyjne wydaje się zbyt przesadne poleganie na dokonaniach blogera
„AntyKomor”. Abstrahując od wątpliwości
w aspekcie słuszności postępowania polskich służb specjalnych wobec tej postaci w 2011 roku, należy stwierdzić, że takie
wpisy budzą poważne wątpliwości w aspekcie uznania ich za naukowe. Zawartość tego
serwisu nie jest obiektywną oceną prezydentury B. Komorowskiego czy rzetelną
analizą procesu kreowania jego wizerunku.
Zresztą także prezydent L. Kaczyński legitymował się pokaźną liczbą „podobnych re6

Np. zob. czasopismo „Preferencje polityczne.
Postawy, identyfikacje, zachowania”, nr 1 – 7, Katowice
2010 – 2014, http://www.badania-elektoratu.us.edu.
pl/numery.html, odczyt z dn. 2.04.2014.
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cenzentów” swoich poczynań. Tylko czy zachowanie takich ludzi, w dobie permanentnej krytyki polityki w przestrzeni online,
znacząco waży na wizerunku jakiejkolwiek
głowy państwa?
Mając na uwadze powyższe mankamenty, należy stwierdzić, że w konfrontacji z pozytywnymi wnioskami z lektury tej książki pozostają one w wyraźnej mniejszości.
Recenzowana monografia to cenny wkład
w proces badań nie tylko nad wykorzystaniem symboli w kreacji marketingowej czy
roli tych konstruktów poznawczych w przekazie mediów masowych. To też unaocznienie czytelnikowi tego, co M. Jeziński nazywa „uwodzicielską siłą mitu”. Bez mitów
nie można wyobrazić sobie samej polityki,
dyskursu politycznego, a co dopiero sposobów kreacji i prezentacji wizerunku7. Na
rynku wydawniczym występuje ewidentna
luka w postaci braku opracowań badawczych dotyczących roli mitów w marketingu politycznym. Obok wspomnianej monografii M. Jezińskiego mało jest dotąd rzetelnych naukowo i kompleksowych opracowań o determinantach i efektach wykorzystywania mitów politycznych w marketingowej kreacji. Większość autorów (tak
jak T. Olczyk8) swoje opracowania koncentruje na eschatologii. K. Obremski zdecydowania bardziej wyjaśnia kwestie zwią-

7
M. Jeziński, Marketing polityczny a procesy
akulturacyjne, Toruń 2004, s. 85.
8
T. Olczyk, Postpolityka i poperswazja. Reklama polityczna w polskich kampaniach wyborczych
XXI wieku, Warszawa 2009.
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zane z odwoływaniem się przez bohaterów
książki do mitu początku. „Gdańskie podwórko” czy „żoliborskie ogrody” to jest nie
tylko ta płaszczyzna profilu polityka, który
B.I. Newman określa jako „społeczny komponent wizerunku”9. To z pewnością nadstruktura, która pozwalała wyznaczyć miejsce na politycznej scenie „profesorowi czy
doktorowi prawa z inteligenckiej dzielnicy Warszawy” w odróżnieniu od tych, którym przewodzi „piłkarz z gdańskiego podwórka”. Na takich strukturach symbolicznych polega też D. Tusk, pokazując podwórko jako miejsce poznania wielu kolegów i szkołę życia, dzięki czemu do dzisiaj
gra w piłkę i tym samym dba o swoją kondycję fizyczną (swoje zdrowie).
Najcenniejsze poznawczo w tej pracy pozostaje dokładne ukazanie, że wizerunek
każdego polityka, ale też każdego człowieka
to „medal”, to moneta mająca awers i rewers
– to struktura zespalająca w jednym wzajemnie wykluczające się przeciwieństwa.
L. Kaczyński to z jednej strony prezydent
nieporadny, który w kuluarowych rozmowach towarzyszących szczytowi Rady Europejskiej w 2007 roku konsultował każdą decyzję z bratem. Ten sam L. Kaczyński to heros (używając typologii M. Jezińskiego10), który w 2008 roku, w okresie konfliktu rosyjsko-gruzińskiego, zorganizował

9

Zob. B.I. Newman, The Marketing of the
President, Political Marketing as Campaign Strategy, Thousend Oaks 1994.
10
Zob. M. Jeziński, op.cit., s. 138 – 139.
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polityczne wsparcie dla Gruzji i przemawiał
do mieszkańców oblężonego Tbilisi.
Tę konstatację można traktować jako dogodny punkt wyjścia do naukowej dyskusji
o prezydenturze L. Kaczyńskiego. Dotychczasową debatę można podsumować sło-
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wami Autora: „dialog wierzących i ateistów
pozostaje raczej dwiema sekwencjami monologów niż dochodzeniem do wspólnych
niż tylko podobnych stanowisk”11.
11

K. Obremski, op.cit., s. 33.
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Longin Pastusiak, Prezydent dobrych intencji. Polityka zagraniczna Baracka
Obamy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „ADAM”, Warszawa 2015,
ss. 267
Edward Olszewski*

Autor prezentowanej publikacji – profesor
dr hab. Longin Pastusiak – jest znanym
i wysoko cenionym naukowcem w środowisku nauk społecznych, a szczególnie nauk
politycznych, stosunków międzynarodowych, historii najnowszej i szerzej – polskiej humanistyki. Należy do grona wybitnych badaczy i znawców problemów współczesnego świata, a zarazem świetnym popularyzatorem swoich twórczych osiągnięć,
komentatorem krajowego i międzynarodowego życia politycznego, nie stroniącym
od prac publicystycznych, ale o znaczących
walorach poznawczych1. W swoim dorobku naukowym L. Pastusiak ma ponad 800
publikacji z dziedziny stosunków międzynarodowych, polskiej polityki zagranicznej

* Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie.
1
Np. L. Pastusiak, Anegdoty prezydenckie, Warszawa 2004; idem, Romanse prezydentów USA,
Warszawa 2009; idem, Polityka i humor, Warszawa
2011; idem, Panie Białego Domu, Toruń 2012.

i amerykanistyki2, a prezentowana pozycja
jest 88 książką autorską.
W polu zainteresowań naukowo-badawczych L. Pastusiaka dominuje tematyka amerykańska i z tego względu w prezentacjach biograficznych określany jest
jako amerykanista, politolog amerykanista, historyk amerykanista3. Istotne miejsce w tym obszarze zajęła problematyka
stosunków USA–Polska oraz emigracja polska i Polonia w Ameryce4. Od początków
2
Wybór części tekstów publicystycznych znajduje się w: Longin Pastusiak. Człowiek i dzieło, red.
J. Marszałek-Kawa, Toruń 2005, s. 127–319.
3
Wymienić tu należy chociażby kilka wprost
monumentalnych dzieł: Pół wieku dyplomacji amerykańskiej 1898–1945, Warszawa 1974; Dyplomacja
Stanów Zjednoczonych (XVII–XIX w.), Toruń 2003;
Prezydenci Stanów Zjednoczonych Ameryki, Warszawa 2005 (kilka wydań); Droga Stanów Zjednoczonych
do mocarstwowości, Łódź 2007.
4
Polacy w zaraniu Stanów Zjednoczonych, Warszawa 1977; Roosevelt a sprawa polska 1939–1945,
Warszawa 1983; Prezydenci amerykańscy wobec
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kariery naukowej L. Pastusiak łączył pasję
badawczą z aktywną działalnością w kształtowaniu struktur organizacyjnych nauk
społecznych. Trzydzieści jeden lat pracował w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Należy do prekursorów budowy (czy odbudowy) polskich nauk politycznych jako dyscypliny naukowej i stosunków międzynarodowych jako jej subdyscypliny, skutecznie wprowadzał je na forum międzynarodowe5. Wskazać wreszcie
należy, że Profesor z powodzeniem łączył
zdobytą wiedzę naukową i erudycję z działalnością polityczną lewicowego i liberalno-lewicowego nurtu polskiej sceny politycznej6.
spraw polskich, Warszawa 2003; 400 lat stosunków
polsko-amerykańskich, t. I i II, Warszawa 2010.
5
Już w latach sześćdziesiątych XX wieku zaangażował się w działalność Polskiego Towarzystwa
Nauk Politycznych. Był przewodniczącym Oddziału
PTNP w Warszawie, następnie I wiceprzewodniczącym ZG PTNP (1967–1998) i prezesem (1979–1991),
był też wiceprzewodniczącym Komitetu Nauk Politycznych PAN (1990–1997). W 1988 r. został członkiem Komitetu Wykonawczego Międzynarodowego
Towarzystwa Nauk Politycznych (w latach 1991–1994
wiceprezydentem), a w latach 1975–1990 był członkiem Rady Zarządzającej Towarzystwa Studiów
Międzynarodowych.
6
W latach 1991–2001 z ramienia SdRP i SLD
był posłem na Sejm RP I, II i III kadencji; w latach
1991–1997 był wiceprzewodniczącym Klubu Parlamentarnego SLD; w latach 1997–2001 – wiceprzewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych
i przewodniczącym Stałej Delegacji Sejmu i Senatu
do Zgromadzenia Unii Zachodnioeuropejskiej. W
2001 r. uzyskał mandat senatora RP z ramienia Koalicyjnego Komitetu Wyborczego SLD-UP, a w październiku 2001 r. wybrano Profesora na urząd
Marszałka Senatu V kadencji. Krystyna Leszczyńska
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Większość badań naukowych Longin Pastusiak podejmuje z perspektywy historycznej, ale do cech wyróżniających tego autora wśród amerykanistów należy zainteresowanie bieżącą polityką międzynarodową, „dniem dzisiejszym” stosunków międzynarodowych i aktualną polityką Stanów
Zjednoczonych w tym obszarze. Tak było
w przypadku prezydenta G.W. Busha, któremu podczas wizyty w Polsce w czerwcu
2000 roku L. Pastusiak (wówczas poseł III
kadencji Sejmu, zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych)
wręczył 71-stronicową książkę George W.
Bush – Droga do Białego Domu. Niedługo po tym opublikował szerszą pracę George W. Bush. Jaki człowiek, jaki prezydent?
(Toruń 2004). Podobnie jest z prezentacją
prezydentury Baracka Obamy, który został
zaprzysiężony 20 stycznia 2009 roku i już

w pracy Senat Rzeczypospolitej Polskiej w latach
1989–2011 (w druku) ocenia, że izba druga pod
przewodnictwem marszałka Longina Pastusiaka
bardzo korzystnie wyróżniała się w sferze działalności legislacyjnej (Senat V kadencji zgłosił 7176 poprawek, z których Sejm rozpatrzył 7161 i w efekcie
przyjął 5953 poprawki) oraz podejmowanych inicjatyw, m.in. na rzecz Polonii i Polaków (w dniu 20
marca 2002 r. Sejm, na podstawie senackiej inicjatywy z 20 grudnia 2001 r., uchwalił ustawę o ustanowieniu 2 maja Dniem Polonii i Polaków za Granicą;
w dniu 16 grudnia 2002 r. odbyło się powołanej przy
urzędzie Marszałka Senatu Polonijnej Rady Konsultacyjnej). Longin Pastusiak jako marszałek Senatu V
kadencji zdecydowanie i skutecznie przeciwstawił
się inicjatywie rządu, aby w budżecie na 2002 r.
wszystkie środki przeznaczone na pomoc Polonii i
Polaków przekazać do dyspozycji Ministerstwa
Spraw Zagranicznych.

Edward Olszewski: Longin Pastusiak, Prezydent dobrych intencji

w tym samym roku L. Pastusiak opublikował blisko 220-stronicową książkę Kim jest
Barack Obama? Drugie wydanie ukazało
się w 2013 roku7. Postawił w niej szereg pytań: czy 44 prezydent USA, pierwszy Afroamerykanin, spełni oczekiwania Ameryki
i reszty świata, czy był uzasadniony werdykt
Komitetu Noblowskiego o wyróżnieniu Pokojową Nagrodą Nobla jakie wnioski płyną
dla świata i Polski po pierwszym roku prezydentury B. Obamy?
Większość naukowców niechętnie podejmuje tematykę bieżącą, oczekuje na
uzyskanie określonego dystansu historycznego do badań, na swego rodzaju „zamknięcie” badanych zjawisk czy procesów.
Politolog L. Pastusiak jest wolny od tych
ograniczeń w przypadku aktualnych problemów świata, Ameryki i Polski, czym zasługuje na uznanie nie tylko dla osiągnięć
naukowych, ale również życia politycznego,
jako bezpośredni bądź pośredni doradca
polskich elit politycznych. Poza sferą „klasycznej” nauki uprawia naukową i popularnonaukową publicystykę, jest komentatorem, a jako polityk często inicjatorem i realizatorem podejmowanych działań politycznych.
Lektura książki Prezydent dobrych nadziei w pierwszym rzędzie skłania do pytania o podstawę źródłową pracy. Jest to
pytanie zasadne, gdyż biografia „bohatera” pracy jest otwarta, a druga kadencja
B. Obamy kończy się dopiero 20 stycznia
7

L. Pastusiak, Kim jest Barack Obama? Laureat
Pokojowej Nagrody Nobla 2009, Warszawa 2013.
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2017 r. Dostrzegamy w tym względzie specyfikę metodologiczną8 i badawczą L. Pastusiaka, umiejętność prowadzenia wielopłaszczyznowej kwerendy źródłowej, wydobycia nawet z pozornie mało istotnej
publicystyki materiału do ocen, wniosków
i uogólnień.
Podstawowy materiał wykorzystany
w pracy stanowią źródła pierwotne, w tym
wystąpienia przedwyborcze B. Obamy, orędzia wygłoszone w Kongresie, przemówienia w kraju i z okazji wizyt w różnych państwach świata oraz na forum organizacji
międzynarodowych. Zaliczyć do nich należy także cztery publikacje B. Obamy9. Poza
tym skorzystano z blisko dziesięciu publikacji książkowych dotyczących B. Obamy
wydanych w Nowym Jorku w latach 2008–
–2013. Ważne miejsce zajęły wyniki sondaży prasowych i badań opinii publicznej10. Bogaty materiał uzyskał autor z pra-

8
Należy wskazać, że L. Pastusiak i w tym względzie ma nowatorskie prace, jak: Komputery i polityka.
Szkice o teoretycznych i metodologicznych zagadnieniach stosunków międzynarodowych, red. L. Pastusiak,
Warszawa 1975; L. Pastusiak, Metody symulacyjne
w badaniach nad stosunkami międzynarodowymi, [w:]
Metodologiczne i teoretyczne problemy nauk politycznych, red. K. Opałek, Warszawa 1975, s. 220–225.
9
B. Obama, The Audacity of Hope. Thoughts on
Reclaiming the American Dream, New York 2007;
idem, Change We Can Believe In, New York 2008;
idem, Odziedziczone marzenia. Spadek po moim ojcu,
Poznań 2008; idem, Words That Changed a Nation.
The Most Celebrated and Influential Speches of Barack
Obama, New York 2012.
10
Głównie: „USA Todey”, „Gallup”, „CNN”, „CBS
News”, „Pew Research Center”.
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sy amerykańskiej11 i polskiej12. Są to przede
wszystkim przemówienia i fragmenty wypowiedzi B. Obamy, ale także komentarze,
reportaże i artykuły uznanych dziennikarzy. Z polskich publicystów pod względem
liczby cytowań wyróżnia się Mariusz Zawadzki („Gazeta Wyborcza”), korespondent
wojenny na Bliskim Wschodzie, autor artykułów o B. Obamie. W prezentowanej pracy
znalazły się również wypowiedzi Zbigniewa
Brzezińskiego, Janiny Paradowskiej, Daniela Passenta. Oczywiście Autor dokonał selektywnego wyboru tekstów z publicystyki
politycznej i opatrzył je własnym komentarzem. Dodać wreszcie należy, że L. Pastusiak, prowadząc wykłady na Uniwersytecie w Północnej Karolinie, przez rok obserwował prezydencką kampanię wyborczą
w USA (2007–2008)13 oraz we wprowadzeniu do Prezydenta dobrych intencji sięgnął
do wcześniej wydanej książki Kim jest Barack Obama?
Prezentowana publikacja zawiera 16 rozdziałów problemowych. Trzy pierwsze można uznać za wprowadzające do zasadnicze11

„New York Times”, „Financial Times”, „Washington Times”, „Boston Globe”, „Wall Street Journal”,
„International Herald Tribune”, „The Guardian”,
„International New York Times”.
12
W nawiasach podano najczęściej cytowanych
dziennikarzy i komentatorów: „Gazeta Wyborcza”
(Mirosław Czech, Maria Kruczkowska, Agnieszka
Kubik, Maciej Stasiński, Robert Stefanicki, Bartosz T.
Wieliński, Mariusz Zawadzki); „Rzeczpospolita” (Jędrzej Bielecki, Piotr Kowalczuk, Jacek Przybylski,
Justyna Prus); „Trybuna”, „Wprost”, „Newsweek”,
„Przegląd”, Polityka” .
13
Politolog zakwalifikuje ten sposób uzyskiwania materiału badawczego do metody behawioralnej.
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go tematu14, zaś pozostałe dotyczą założeń i sposobów realizacji polityki zagranicznej B. Obamy w wymiarze globalnym
i w odniesieniu do poszczególnych regionów świata15. Na wstępie autor zapoznaje
krótko czytelnika z pochodzeniem i życiorysem Baracka Obamy, przyjmując wbrew
jego przeciwnikom, że nie urodził się w Kenii, lecz w Stanach Zjednoczonych i z tego
względu mógł ubiegać się o prezydenturę USA. Drogę od senatora do prezydenta przebył w ostrej walce z republikańskim
kandydatem Johnem McCainem. Fotel prezydenta obejmował po ośmioletniej prezydenturze republikanina George’a W. Busha, w warunkach głębokiej recesji gospodarczej i znacznego osłabienia prestiżu Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej, uwikłania USA w konflikt w Iraku
i w Afganistanie, nieskuteczną próbę izolowania Federacji Rosyjskiej na arenie międzynarodowej czy jednostronnego działania USA bez konsultacji z sojusznikami
i ONZ (tzw. unilateralizmu). Z tego względu
hasło wyborcze Obamy „Zmiana” („Change”) w polityce wewnętrznej i zagranicznej
pozwoliło zdobyć poparcie 69% Amerykanów (51,1% w 2012 r. podczas drugiej elek14

Są to: Droga do nominacji, Polityka zagraniczna w walce o Biały Dom, Prezydent dobrych intencji.
15
Problemy globalne; Walka z terroryzmem;
Świat islamski; Koniec wojny w Iraku, ale nie koniec
problemów; Wojna w Afganistanie; Rosja. Zmienny
reset; Ameryka zwraca się twarzą do Azji; Chiny. Ani
wróg, ani przyjaciel; Przewlekłe problemy Bliskiego
Wschodu; Afryka. „Nowe partnerstwo” Ameryka Łacińska. Koniec doktryny Monroego; Obama a sprawy
polskie.

Edward Olszewski: Longin Pastusiak, Prezydent dobrych intencji

cji). Po niespełna dziewięciu miesiącach od
podjęcia urzędu prezydenta został wyróżniony Pokojową Nagrodą Nobla, jako wyraz
uznania za zapoczątkowane reformy, stworzenie nadziei na lepszą przyszłość i wierność głoszonym ideałom, „za odwagę”, za
dobre intencje – jak stwierdza L. Pastusiak
już w tytule książki16. Przytacza też trafną
wypowiedź publicysty Leopolda Ungera, że
Obama otrzymał Nobla przede wszystkim
„za nadzieję”.
Po analizie około sześciu lat działalności B. Obamy na forum międzynarodowym
L. Pastusiak dokonuje konfrontacji zapowiedzianej na początku kadencji „Zmiany” („Change”) z faktycznymi osiągnięciami prezydenta i jego ekipy w Białym Domu.
Zalicza do nich:
– poprawę wizerunku Stanów Zjednoczonych w świecie po niezbyt udanej
w tym względzie prezydenturze George’a W. Busha;
– zakończenie niepopularnych w USA
wojen w Iraku i w Afganistanie;
– podniesienie roli grup G20 i G8,
a w działaniach międzynarodowych
częściej niż poprzednik konsultował
się z sojusznikami,
– zawarcie z Rosją układu START II o redukcji potencjałów nuklearnych Federacji Rosyjskiej i Stanów Zjednoczonych (chociaż reset z Rosją okazał się
16

Przed B. Obamą Pokojową Nagrodę Nobla
otrzymało tylko trzech prezydentów USA: Teodor
Roosevelt (1906), Woodrow Wison (1919), Jimmy
Carter (2002).
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tylko połowicznym sukcesem szczególnie od czasu prezydentury W. Putina);
– obalenie Mu’ammara al-Kadafiego
w Libii;
– doprowadzenie do likwidacji Osamy
bin Ladena;
– dążenie do większego respektowania
prawa międzynarodowego, roli ONZ,
poprawy stosunków ze światem islamu
(większe znaczenie przypisywał dyplomacji a nie działaniom militarnym);
– doceniając znaczenie potęg azjatyckich, podjął działania ograniczające
wzrost ekspansji ekonomicznej i politycznej Chin;
– zakończenie ery doktryny Jamesa
Monroe w stosunku do państw Ameryki Łacińskiej po dziewięćdziesięciu
latach obowiązywania.
Barackowi Obamie, postępowemu pragmatykowi dążącemu do uczynienia świata lepszym, nie udało się spełnić wszystkich nadziei i urzeczywistnić wielu wizjonerskich celów. „Może czuć się rozczarowany wysiłkami podjętymi dla poprawy stosunków USA ze światem islamu” – wskazuje L. Pastusiak. „Nie udało mu się osiągnąć
postępu w procesie pokojowym na Bliskim
Wschodzie. Przemiany w świecie arabskim
poszły również nie w tym kierunku, którego oczekiwał Obama. Po wycofaniu wojsk
amerykańskich z Iraku i Afganistanu sytuacja w tych krajach jest daleka od stabilnej.
Nie udało się Obamie również zlikwidować
więzienia w Guantanamo na Kubie. Nie wymógł na Korei Północnej rezygnacji z roz-
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woju programu nuklearnego. Trwa nadal
impas w osiągnięciu międzynarodowego
porozumienia odnośnie do zmian klimatycznych. Nie widać również pełnego consensusu w polityce zagranicznej USA między demokratami a republikanami”17. Od
połowy 2014 r. na przeszkodzie w realizacji zamierzeń Obamy stanęły nowe problemy i napięcia międzynarodowe: kryzysowa
sytuacja w stosunkach palestyńsko-izraelskich. Zmiany w polityce Rosji i kryzys na
Ukrainie, działania terrorystyczne ISIL (Islamskiego Państwa Iraku i Lewantu, obecnie Islamskiego Państwa Iraku i Syrii –
ISIS), kryzys w Wenezueli, nadal nierozwiązany problem programu nuklearnego Iranu,
wojna w Syrii. Nowym zjawiskiem był fakt,
że w wybuchowych sytuacjach w świecie
„[…] siłą sprawczą konfliktów były w coraz
większym stopniu nie państwa, a siły niepaństwowe, ugrupowania religijne, etniczne, regionalne. Struktury międzynarodowe,
np. ONZ, NATO, Unia Europejska, OBWE,
nie były w stanie skutecznie poradzić sobie

z tymi zagrożeniami”18. W książce znajdzie
czytelnik wyjaśnienie uwarunkowań wewnętrznych niepowodzeń Obamy, na które w pierwszym rzędzie miała wpływ opozycja republikańska.
W ostatnim rozdziale książki L. Pastusiak odnosi się do stosunków USA–Polska
w okresie prezydentury B. Obamy. Autor
ocenia, że Polska zajmuje liczące się miejsce
w polityce Stanów Zjednoczonych. Bardziej
intensywne kontakty zaznaczyły się w drugiej kadencji Obamy, w kontekście kryzysu
ukraińskiego. W stosunkach polsko-amerykańskich nie ma poważnych problemów
nierozwiązanych. Ale L. Pastusiak, jako autor i jako polityk, formułuje trafną ocenę,
iż „stopniowo słabnie w świadomości społeczeństwa polskiego zjawisko, które określam mianem mitologii amerykańskiej,
a które jest skrzyżowaniem fascynacji Stanami Zjednoczonymi, bo faktycznie jest to
kraj fascynujący, z ignorancją na temat realiów życia i polityki amerykańskiej”19.

17

L. Pastusiak, Prezydent dobrych intencji. Polityka zagraniczna Baracka Obamy, Warszawa 2015,
s. 247–248.
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Ibidem, s. 254.
Ibidem, s. 243.
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Magdalena Mikołajczyk, Rewizjoniści. Obecność w dyskursach PRL,
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013,
s. 422
Danuta Plecka*

Rewizjonizm i rewizjoniści nie byli dotąd
przedmiotem kompleksowego zainteresowania badaczy. Na rynku wydawniczym co
prawda ukazały się biografie osób uznawanych powszechnie za rewizjonistów, bowiem jak słusznie zauważa Magdalena Mikołajczyk, meandry biografii, a szczególnie
powody dokonywanych wyborów, wzbudzają naturalne zainteresowanie. Jednak
nie pojawiła się dotychczas pełna analiza
doświadczeń „pokoleń rewizjonistów” czy
też próba wskazania, czym rewizjonizm był,
a czym nie.
Magdalena Mikołajczyk podjęła bardzo
udaną próbę prześledzenia losów rewizjonizmu i rewizjonistów, usystematyzowania
pojęcia oraz pozycjonowania go jako zjawiska politologiczno-socjologicznego względem innych zjawisk tej natury z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku.
Niewątpliwie dla Autorki było to wyzwaniem, gdyż jak można zauważyć w dostępnych na rynku wydawniczym publikacjach

(np. A. Friszke, Przystosowanie i opór. Studia z dziejów PRL, Kraków 2008), rewizjonizm traktowany jest jako nurt jednorodny,
monolitycznie opozycyjny względem głównych założeń PZPR. Tak sformułowanym
uproszczeniom z pełnym przekonaniem
przeciwstawia się M. Mikołajczyk, wskazując, iż rewizjonizm był jednym z nurtów
dyskursu politycznego w PRL. Ponadto Autorka słusznie podkreśla w swoich rozważaniach odmienność rewizjonizmu względem innych „części ruchu odnowy”1, takich
jak np. lewica laicka, warszawska szkoła idei
etc.
Książka jest bardzo udaną próbą wypełnienia luki badawczej, powodującej pojawianie się uproszczeń, niejasności terminologicznych, niedomówień. Uwaga ta doty* Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych
1
M. Mikołajczyk, Rewizjoniści. Obecność
w dyskursach PRL, Kraków 2013, s. 53.
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czy przede wszystkim rozdziału pierwszego, poświęconego terminologii, pt. Polisemiczność terminów – rewizjonizm, rewizjoniści. Autorka dokonała tutaj nie tylko
przeglądu definicji, wskazując na problemy
z ich konstruowaniem, ale przede wszystkim podkreśliła istotę postrzegania rewizjonizmu – nade wszystko poprzez biografie bohaterów nie zawsze słusznie uznawanych za rewizjonistów. Ta część monografii zasługuje na uwagę przede wszystkim poprzez wskazanie także przedmiotowego charakteru rewizjonizmu („poprzez
skojarzenie z poglądami, wykraczającymi
poza obowiązujący w tamtym systemie,
jednoznacznie i doktrynalnie determinowany system przekonań […]”2). Stworzenie takiego pola badawczego już w pierwszej części książki pozwala domniemywać,
że rewizjonizm można i należy traktować
jako osobny nurt myśli politycznej aktywnie uczestniczący poprzez swoje podmioty w dyskursach wewnątrz PRL-u. Autorka
wskazuje zresztą cechy i idee go konstytuujące, a jednocześnie podkreśla (ale nie generalizuje), jakie wspólne atrybuty posiadały osoby uznające się bądź uznawane za
zwolenników rewizjonizmu.
Bardzo ważną kwestią jest także udane spozycjonowanie przez M. Mikołajczyk
rewizjonizmu/rewizjonistów pośród innych pojawiających się nurtów „naprawczych”. Dzięki temu zostaje w sposób wręcz
doskonały podkreślona odmienność, wykazane różnice pomiędzy rewizjonistami
2

Ibidem, s. 12.
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a wówczas dość aktywnymi innymi nurtami, co klasyfikuje rewizjonizm jako jeden,
ale nie jedyny podmiot w dyskursie z ówczesną władzą.
Teoretyczne rozważania zawarte w rozdziale pierwszym stanowią znakomitą
podstawę analiz przedstawionych w kolejnym rozdziale pt. Tożsamość rewizjonistów – kryteria stosowane w dyskursie
lat 50. Autorka prezentuje tutaj różnorodność kryteriów, według których definiowano rewizjonizm i rewizjonistów. Podkreśla,
że zastosowanie miernika heterogenicznego wynikało przede wszystkim z braku wyrazistości towarzyszącej powstawaniu nurtu. Ponadto jego obecność była płynna, uzależniona od osobowości postaci i czasu zaangażowania (świadomego bądź mniej
świadomego) w rewizjonizm. M. Mikołajczyk wskazuje również na znaczenie trzech
przestrzeni dyskursu dla kształtowania się
rewizjonizmu: medialnej w postaci prasy
(jako podówczas podstawowego medium),
wewnątrzpartyjnej oraz międzynarodowej.
Autorka podkreśla, że szczególne znaczenie
dla kształtowania różnorodności dyskursu
na temat rewizjonizmu miała prasa z mitologizowanym współcześnie znaczeniem „Po
prostu” czy też „Życia Gospodarczego”. Nie
oznaczało to jednak, co wyraźnie zaznaczonow książce, pluralizmu i wolności słowa
w latach pięćdziesiątych, a jedynie kontrolowanie przez władzę środowisk uważanych
za rewizjonistyczne (skupianie ich w poszczególnych redakcjach) oraz treści, które były przez nie propagowane. Warto zaznaczyć, że Autorka doskonale uwypukliła

Danuta Plecka: Magdalena Mikołajczyk, Rewizjoniści. Obecność w dyskursach PRL

styl likwidowania „ognisk rewizjonizmu“
(poprzez zamykanie poszczególnych tytułów prasowych) oraz powoływanie w ich
miejsce nowych czasopism, też rewizjonistycznych (np. „Polityka”), co jak przyznaje M. Mikołajczyk, jest „o tyle niezwykłe, że
geneza pisma wiązała się z intencją wyhamowania tak kwalifikowanych postaw”3.
Również przestrzeń dla dyskursu pomiędzy władzą a „lewicowymi intelektualistami krytykującymi stalinizm” w słusznej
opinii Autorki iskrzy od paradoksów. Rozróżnienie „dyskursu władzy” od „dyskursu
partyjnych intelektualistów” wzmocnione
tutaj zostało wielokrotnym wskazaniem na
różne przejawy akceptowalności języka polemik tylko, jako języka doktryny marksistowskiej i krytyki zachodzącej w jej wnętrzu. Nie mniej istotne są dywagacje na temat zaprzeczenia pluralizmu w dyskursie
pomiędzy wskazanymi ośrodkami poprzez
zastosowanie nominalistycznych zabiegów
i stosowanie narzędzi propagandy. Wykorzystano przede wszystkim zarzut względem rewizjonistów jako tych, którzy chcą
stanowić swoistą awangardę, ale w rzeczywistości nie wnoszą niczego nowego do
dyskursu. Zaprzeczeniem tego było jednak według M. Mikołajczyk wprowadzenie
do obiegu, w różnej interpretacji i znaczeniu, pojęć tak istotnych, jak: demokracja,
samorządność czy przedsiębiorczość. Polemiki związane z powyższymi kategoriami zostały w książce poddane znakomitej,

3

Ibidem, s. 122.
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kompleksowej analizie, niespotykanej dotąd w literaturze opisującej PRL.
I wreszcie, nie mniej istotna przestrzeń
dla dyskursu określona jako „rezonans”. Autorka zauważa, iż kształtowanie rewizjonizmu nie pozostawało bez komentarzy poza
granicami Polski. Szczególną uwagę poświęcano mu za wschodnią granicą, obawiając się jego oddziaływania na pozostałe kraje Bloku Wschodniego. Autorka wskazała słusznie na granicę ocenną przebiegającą zgodnie z podziałami wynikającymi
z geopolitycznych wpływów. Jednak to, co
szczególnie w analizie tej przestrzeni dyskursu przykuwa uwagę, to charakterystyka stosunku Jerzego Giedroycia i „Kultury”
do rewizjonizmu i rewizjonistów. Barwnie
opisany, uwypuklający zmienność nastrojów względem podstawowego problemu
publikacji, jest bardzo interesującym fragmentem dzieła, niewątpliwie zasługującym
na szczególną uwagę czytelników.
Bardzo płynnie dzięki erudycji Autorki
czytelnik odnajduje się w rzeczywistości lat
sześćdziesiątych XX wieku w Polsce. Analiza Kontrowersji związanych z inicjatywami z lat 60. stanowi kanwę III rozdziału. Na szczególną uwagę zasługuje wskazanie i charakterystyka kryteriów, które decydowały o etykiecie rewizjonisty. I tak,
jak w poprzednich częściach monografii,
Autorka przekonuje nas, że cechy te były
zmienne. Co innego stanowiło o „przynależności” do rewizjonistów w latach pięćdziesiątych, a co innego w latach sześćdziesiątych. Trudno również nie zgodzić
się z M. Mikołajczyk, że określenie działa-
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cza partyjnego mianem rewizjonisty wspomagało weryfikację wewnątrz organizacji
na wszystkich jej szczeblach, poczynając od
najniższego, a kończąc na szczytach władzy.
Służyły temu celowi nie tyle cechy rewizjonizmu/rewizjonistów, ile ich zmienna konfiguracja. Dzięki temu zabiegowi, jak podkreśla Autorka, w zasadzie każdy, kto wyróżnił się choćby jedną cechą rewizjonisty,
mógł zostać usunięty z partii, co nie znaczy,
że pozbywano się go na stałe.
Słusznie stwierdza M. Mikołajczyk, że
w zasadzie można wskazać dwa środowiska kształtujące postawy rewizjonistyczne
w latach sześćdziesiątych XX wieku. Przede
wszystkim środowisko uniwersyteckie, ale
także literackie. Z perspektywy władzy tak
niewielkie środowiska w zasadzie nie stanowiły zagrożenia dla oficjalnej linii PZPR.
Jednak ich atrybutem było oddziaływanie
– poprzez publikacje, odczyty, wykłady etc.
Stąd inicjatywy, nieformalne „stowarzyszenia”, które z jednej strony stanowiły podstawy/zalążki kształtującej się kilka lat później opozycji, a z drugiej strony umacniały rewizjonizm lat sześćdziesiątych. Autorka dokonała analizy dyskursu wielu przejawów aktywności intelektualnej, wpływającej niewątpliwie na postawy względem
władzy, jak na przykład Klubu Krzywego
Koła, inicjatyw Jacka Kuronia i Karola Modzelewskiego, aktywności Leszka Kołakowskiego czy Krzysztofa Pomiana. Nie zabrakło także w tej części monografii charakterystyki „rewizjonistów w dyskursie władzy” oraz w kreowaniu dyskursu poza oficjalnym obiegiem opisywanego okresu.
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W rozdziale zamykającym książkę Autorka wskazała cechy konstytuujące rewizjonistów jako środowisko polityczne. Podkreśliła brak programu politycznego oraz
struktur organizacyjnych. Pojawia się zatem pytanie: na jakiej podstawie M. Mikołajczyk określiła jednak rewizjonistów jako
środowisko polityczne? Odpowiedź zasługuje na szczególną uwagę, gdyż w moim
odczuciu stanowi kwintesencję mówienia/
pisania o rewizjonistach, a jednocześnie dookreśla ich cechy charakterystyczne. Autorka bowiem podkreśliła, że rewizjoniści „stanowili socjologicznie osobliwą zbiorowość
w tym sensie, w jakim polityczne (a dokładniej upolitycznione) środowisko można kojarzyć ze wspólnotą komunikacyjną, wspólnotą dyskursu, zainteresowaną podobnym
zakresem spraw – z tradycji i współczesności – zahaczającą o ideologię, stawał się polityczny. Wspólnotą podzielającą określonego rodzaju wartości, odwołującą się do sobie znanych źródeł, czerpiącą z nich podobne inspiracje, rozumiejącą stosowane przez
siebie kody komunikacyjne, w tym aluzje.
Można w ich biografiach, postawach, przekonaniach znaleźć sporo cech wspólnych,
choć z pewnością istotniejsze jest to, że każdy był indywidualnością, o aktywnościach,
wśród których polityczne zaangażowanie,
owszem deklarowane, nie przekładało się
na awanse w strukturach partii”4. Ten dość
długi cytat dookreśla analizowaną przez
znaczną część pracy specyfikę rewizjoni-

4

Ibidem, s. 325.
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zmu – różnorodność postaw i orientacji,
a także wieloznaczność dyskursu, w który
rewizjoniści byli, świadomie bądź nie, zaangażowani.
W moim przekonaniu Magdalena Mikołajczyk napisała książkę bardzo potrzebną nie tylko politologom i socjologom, ale
także wszystkim zainteresowanym okresem PRL. Uzupełniła i jednocześnie usystematyzowała informacje na temat rewi-
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zjonizmu i jego apologetów, przez co badania nad problemem zyskały ciągłość. Książka jest napisana w doskonałym stylu, dzięki erudycji Autorki czytelnik pochłania ją
w zasadzie jednym tchem. To jest publikacja, na którą czekałam, ale było warto. Dlatego z pełnym przekonaniem rekomenduję tę książkę każdemu: zarówno specjaliście,
jak i laikowi, uznając ją za wybitny wkład
w badania nad PRL-em.

