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WPŁYW POLITYKI USA 
NA POWSTANIE „PAŃSTWA” ISLAMSKIEGO *.

O SPUŚCIŹNIE PREZYDENTURY GEORGE’A W. BUSHA

THE IMPACT OF US POLICY ON THE REFORMATION 
OF THE ISLAMIC “STATE”. THE LEGACY OF GEORGE W. BUSH

Ewelina Waśko-Owsiejczuk**

* Autorka celowo podaje wyraz państwo w cudzysłowie, aby podkreślić, iż Islamic State, pomimo 
samozwańczo ogłoszonego kalifatu, nie jest podmiotem prawa międzynarodowego, tylko organizacją 
terrorystyczną.

** Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Historii i Nauk Politycznych.

— ABSTRAKT —

W 2003 r. Amerykanie wkroczyli do Iraku pod 
szyldem wojny z terroryzmem. Obok posiadania 
broni masowego raż enia Saddamowi Husajnowi 
zarzucano współpracę  z Al-Kaidą . Plan admi-
nistracji George’a W. Busha wydawał się  prosty. 
Obalić  reż im Husajna, zabezpieczyć  irackie 
złoż a ropy naft owej i rozpoczą ć  proces przemian 
demokratycznych. Zasadzone w  Iraku ziarno 
demokracji miało zostać  rozsiane na całym Bli-
skim Wschodzie. Amerykanie popełnili w Iraku 
wiele błę dów, które miały liczne reperkusje, nie 
tylko dla USA, ale całego systemu bezpieczeń stwa 
mię dzynarodowego. Misja stabilizacyjna w Iraku 
nie tylko nie zmniejszyła terroryzmu, ale stwo-
rzyła dogodny grunt dla rozwoju ekstremizmu, 
doprowadzając do destabilizacji całego regionu. 
Dzisiaj bardziej problematyczną  kwestią  od 
poziomu demokracji w Iraku jest coraz wię ksza 

— ABSTRACT —

In 2003, Americans entered Iraq under the 
banner of war on terror. In addition to having 
weapons of mass destruction, Saddam Hussein 
was accused of cooperating with Al-Qaeda. Th e 
plan of the administration of President George 
W. Bush seemed simple: to overthrow the regime 
of Saddam Hussein, to protect Iraqi oil fi elds and 
begin the process of democratic transition. Th e 
planted seeds of democracy in Iraq would be 
scattered throughout the Middle East. Th e Ame-
ricans committed many mistakes in Iraq, which 
had many repercussions not only for the US, but 
for the entire system of international security. Th e 
stabilization mission in Iraq did not diminish 
terrorism, but only created a convenient ground 
for the development of extremism, leading to the 
destabilization of the entire region. Today, a more 
problematic issue than the level of democracy in 
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WPROWADZENIE

George W. Bush sprawował funkcję prezydenta Stanów Zjednoczonych w nieła-
twych czasach. W pierwszym roku urzędowania został poddany ciężkiej próbie, 
kiedy USA zostały zaatakowane przez terrorystów. Zamachy na World Trade 
Center i Pentagon, w wyniku których śmierć poniosło blisko 3 tysiące ludzi 
(Kean, Hamilton, 2004, s. 311), doprowadziły do wypowiedzenia wojny terrory-
stom (White House Archives, 2001b). Wydarzenia z 11 września 2001 r. stworzyły 
Bushowi niepowtarzalną szansę na zapisanie się w historii USA jako prezydent, 
który przewodził międzynarodowej koalicji zwalczającej terrorystów. Pod koniec 
drugiej kadencji Busha większość Amerykanów uznała, że wojna w Iraku jest 
drugim w kolejności najważniejszym osiągnięciem jego prezydentury, zakładając, 
iż ustępujący przywódca supermocarstwa1 zostanie najbardziej zapamiętany za 
stawienie czoła globalnej wojnie z terroryzmem (Pew Research Center, 2008a). 
Jednak liczne reperkusje związane z decyzją Busha o rozpoczęciu w marcu 
2003 r. działań wojskowych w regionie Zatoki Perskiej sprawiły, że symbolem 
jego prezydentury stała się inwazja USA na Irak.

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie najważniejszych decyzji 
i działań administracji G.W. Busha, które przyczyniły się do stworzenia dogod-
nego gruntu dla rozwoju ekstremizmu w Iraku. Ważne przy tym jest ukazanie 
skutków w perspektywie długofalowej. Przeprowadzona analiza ma umożli-
wić odpowiedź na następujące pytania: jakie działania Amerykanie podjęli 
podczas misji stabilizacyjnej w celu wzmocnienia bezpieczeństwa w Iraku?; 
dlaczego doszło do wzrostu ekstremizmu w regionie?; jakie błędy administracja 
G.W. Busha popełniła w Iraku?; jaki wpływ na sytuację w Iraku miała decyzja 

1 Określenie supermocarstwo odnosi się do pozycji Stanów Zjednoczonych w systemie między-
narodowym, gdzie USA ze względu na czynniki militarne, polityczne i ekonomiczne pełnią domi-
nującą rolę.

Iraq is the growing terrorist activity of the Islamic 
“State”, not only in the Middle East, but also in 
Europe.

Keywords: war on terror, Islamic State, George 
W. Bush, Iraq, extremism

aktywnoś ć  terrorystyczna „pań stwa” islamskiego, 
już nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale również 
w Europie.

Słowa kluczowe: wojna z terroryzmem, państwo 
islamskie, George W. Bush, Irak, ekstremizm
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o likwidacji irackich sił bezpieczeństwa?; jakie konsekwencje wynikły z wpro-
wadzenia zakazu pracy w administracji publicznej dla byłych członków partii 
Baas?; dlaczego doszło do wzrostu antyamerykanizmu na Bliskim Wschodzie?

CZYM JEST PAŃSTWO ISLAMSKIE?

W powszechnym obiegu funkcjonuje kilka skrótów i nazw dla grupy ekstremi-
stów, która w czerwcu 2014 r. samozwańczo ogłosiła kalifat z Abu Bakr al-Bagh-
dadim na czele (Tran, Weaver, 2014; Th aroor, 2014). Obok państwa islamskiego 
(IS – Islamic State) pojawiły się inne określenia, takie jak np.: ISIS – Islamic State 
of Iraq and Syria; ISIL – Islamic State of Iraq and the Levant; SIC – State of the 
Islamic Caliphate; ISIS – Islamic State of Iraq and al-Sham; IS Daesh – Islamic 
State and Daesh; czy samo Daesh – akronim powstały z arabskiego określenia, 
który oznacza Państwo Islamskie Iraku i Wielkiej Syrii (Byman, 2015, s. 163 – 164; 
Alexander, 2015, s. XV i nast.). Rozbieżność w nazewnictwie dotyczy nie tylko 
dziennikarzy, ale przede wszystkim polityków. Prezydent USA – Barack Obama 
– i Sekretarz Stanu – John Kerry – coraz częściej w przekazach medialnych 
posługują się sformułowaniem Daesh. Jest to wyraz sprzeciwu i podważenie 
twierdzenia o budowaniu państwa na terenach okupowanych przez ekstremistów 
sunnickich w Iraku i Syrii. Pomimo to w ofi cjalnych dokumentach Departa-
mentu Stanu nadal fi guruje określenie ISIL. Również politycy europejscy apelują 
o zaniechanie używania terminu państwo islamskie, który w opinii Ministra 
Spraw Zagranicznych Francji – Laurenta Fabiusa, „zaciera granice między 
islamem, muzułmanami i islamistami”. Warto zaznaczyć, iż w większości krajów 
arabskich używa się sformułowania Daesh. Jak przytacza Washington Post, 
duchowni islamscy na całym świecie wyrażają sprzeciw wobec wykorzystywania 
nazwy państwo islamskie, ponieważ mylnie utożsamia działalność grupy ekstre-
mistycznej z całym islamem (Taylor, 2014). Należy dodać, że posługiwanie się 
akronimem Daesh jest również elementem walki propagandowej świata zachod-
niego z dżihadystami, którzy za publiczne używanie tego określenia na terenach 
okupowanych wymierzają kary cielesne, w tym obcięcie języka. Powodem jest 
podobieństwo Daesh do innego słowa arabskiego – Das, które oznacza „zgnieść”, 
„zmiażdżyć”, „zniszczyć” (Doré, 2015).

Problem z nazewnictwem wynika również z faktu, że organizacja sama kilka-
krotnie zmieniała nazwę. Początkowo (w 2003 r.) niewielka grupa ekstremistów 
sunnickich używała określenia Al-Kaida w Iraku i działała lokalnie jako ruch 
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oporu walczący z koalicją amerykańską. W 2007 r. zmieniono nazwę na pań-
stwo islamskie w Iraku. Wojna domowa w Syrii stworzyła ekstremistom szansę 
na rozszerzenie działalności i w 2013 r. zdobycie oraz okupowanie kolejnych 
terenów, co przyniosło zmianę nazwy na państwo islamskie w Iraku i Syrii. 
Ostatnia modyfi kacja miała miejsce w czerwcu 2014 r., po samozwańczym 
ogłoszeniu kalifatu skrócono nazwę do państwa islamskiego (What to call 
Islamic State, 2015).

Odpowiedź na pytanie, czym jest IS, wbrew pozorom nie jest taka oczywista. 
Pomimo że upowszechniło się twierdzenie, iż państwo islamskie jest organizacją 
terrorystyczną, to niektórzy badacze, politycy i dziennikarze wskazują na szerszy 
charakter działalności ugrupowania. Audrey Cronin optuje za określeniem 
organizacji jako pseudopaństwa, podkreślając jednocześnie, że ważny jest dobór 
odpowiednich środków do zwalczania dżihadystów, ponieważ tradycyjne anty-
terrorystyczne strategie są nieskuteczne wobec nowego charakteru zagrożenia 
(Cronin, 2015, s. 87 – 98). Rada Bezpieczeństwa ONZ określa IS zarówno jako 
organizację terrorystyczną, jak i samozwańczy kalifat (Stowarzyszenie Narodów 
Zjednoczonych w Polsce, 2014). Departament Stanu wskazuje, że państwo islam-
skie nie jest już „zwykłą” organizacją terrorystyczną, ale pełnowymiarową armią, 
która dąży do ustanowienia samorządnego państwa, na wzór tego, co funkcjonuje 
obecnie w Syrii i Iraku (za: McCoy, 2014a). Brutalność metod działania, spekta-
kularne zamachy na ludność cywilną, dążenie do rozgłosu medialnego, stosowa-
nie propagandy strachu, brak respektowania prawa międzynarodowego, groźna 
ideologia, walka ze światem zachodnim, długoterminowe cele klasyfi kują IS po 
stronie organizacji terrorystycznej. Działalność dżihadystów można sprowadzić 
do podręcznikowych defi nicji terroryzmu, ponieważ wykorzystują lęk w celu 
wymuszenia, grożą i stosują przemoc (Rogers, 2012, s. 168 – 170). Czy zatem IS 
należy postrzegać jako groźniejszego następcę Al-Kaidy? Jak podkreśla Cronin, 
państwo islamskie nie jest ugrupowaniem podobnym do żadnej organizacji 
terrorystycznej. Po pierwsze, różni je liczba członków – podczas kiedy Al-Kaida 
skupia zaledwie dziesiątki lub setki członków rozlokowanych w globalnej siatce 
terrorystycznej, IS ma ponad 30 tysięcy bojowników2. Po drugie, organizacje 
terrorystyczne typu Al-Kaida nie posiadają terytorium. Państwo islamskie 

2 W mediach podawane są różne statystyki, niektóre wskazują, że IS liczy ponad 100 tysięcy, 
z czego jedną trzecią stanowią osoby innej narodowości niż iracka czy syryjska. Najliczniejszą grupą 
są Libijczycy (około 21%), następnie Tunezyjczycy i Saudyjczycy (16%), Jordańczycy (11%), Egipcja-
nie (10%) i Libańczycy (8%). Wśród Europejczyków najwięcej jest Francuzów i Belgów (około 6%) 
oraz Brytyjczyków (4%). Zob. Ruthven, 2015.
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z kolei kontroluje coraz większe obszary w północno-zachodnim Iraku i pół-
nocno-wschodniej Syrii3. Po trzecie, państwo islamskie ma własne możliwości 
fi nansowania działalności, tym samym nie potrzebuje wsparcia zewnętrznego, 
które w przypadku Al-Kaidy opierało się na „praniu brudnych pieniędzy” i fun-
duszach otrzymanych pod przykrywką organizacji charytatywnych. Poprzez 
okupowanie terytoriów, zwłaszcza kluczowych pól naft owych we wschodniej 
Syrii, IS kontroluje około 60% mocy produkcyjnej ropy naft owej w kraju, nie 
wspominając o siedmiu polach naft owych kontrolowanych w Iraku4. Szacuje się, 
że dochody ze sprzedaży ropy na czarnym rynku, m.in. w Iraku, Syrii, Jordanii 
i Turcji, przynoszą wpływy do budżetu IS w wysokości od 1 do 3 milionów 
dolarów dziennie5.

Po czwarte, domeną działalności IS są nie tylko zamachy terrorystyczne w róż-
nych miejscach na świecie, ale również skomplikowane operacje wojskowe przy 
wykorzystaniu konwencjonalnej armii. Po piąte, w przeciwieństwie do Al-Kaidy, 
której celem jest mobilizacja społeczeństwa muzułmańskiego do globalnej rebelii 
przeciwko rządom świeckim, IS chce nie tylko kontrolować zdobyte terytoria, 
ale utworzyć państwo rządzone przez sunnitów w oparciu o własną interpretację 
szariatu6, stając się jedynym ośrodkiem władzy politycznej, religijnej i militarnej 
dla wszystkich muzułmanów na świecie. Po szóste, dla wielu, zwłaszcza młodych 
ludzi, IS jest bardziej atrakcyjną formą działalności niż Al-Kaida, która w zamian 
za przyłączenie się do organizacji daje więcej obowiązków niż praw. Brutalne 
metody IS, które mają zastraszać i zniechęcać przeciwników, zachęcają jednocze-
śnie nowych członków do działania. IS nie tylko propaguje misję i walkę o spra-
wiedliwość, ale obiecuje przygodę poprzez pokazywanie dominacji, zapewnienie 
niewolnic seksualnych, dostępu do broni, władzy, poczucia dowartościowania 
i bycia częścią wspólnoty (Cronin, 2015). Pomimo że zasięg i struktura IS zmie-

3 W wyniku trwających walk granice okupowanego przez IS terytorium ciągle się zmieniają. Zob. 
Naylor, 2015; Battle for Iraq and Syria in maps, 2015.

4 Każde pole ma od 40 do 70 szybów naft owych.
5 Warto dodać, że na budżet państwa islamskiego składają się nie tylko dochody z ropy naft owej 

czy okupy za zakładników, sięgające dziesiątek milionów dolarów. IS czerpie zyski również z kradzieży 
zasobów bankowych, antyków, biżuterii, samochodów, maszyn i zwierząt. Ponadto ma wpływy 
z podatków za przepływ towarów i transport ładunków. Opodatkowano zarówno małe, jak i duże 
przedsiębiorstwa, dostawców usług komórkowych, fi rmy dostarczające wodę czy prąd. Zob. Cronin, 
2015; Swanson, 2015.

6 Szariat tłumaczy się jako święte prawo islamu, które kieruje życiem wyznawców, regulując 
i rozstrzygając problemy religijne, społeczne, moralne, polityczne i gospodarcze. Zob. Kuran, 2008, 
s. 1 i nast.
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niały się na przestrzeni ostatnich 12 lat, to dopiero w czerwcu 2014 r. organizacja 
zyskała większe zainteresowanie mediów, w momencie przejęcia kontroli nad 
drugim co do wielkości miastem Iraku – Mosulem. Wówczas dżihadyści wpro-
wadzili na okupowanych terenach islamistyczny reżim prawny, oparty na własnej 
interpretacji szariatu oraz rozpoczęli publiczne egzekucje. Ich ofi arami padali 
m.in. żołnierze iraccy i syryjscy, ludność cywilna, w tym kobiety i dzieci, czy ame-
rykańscy i brytyjscy reporterzy bądź pracownicy konwojów niosących pomoc 
humanitarną. Brutalność egzekucji w postaci obcinania głowy, kamienowania, 
zrzucania z wysokiego budynku, ukrzyżowania, zmuszania do przeprowadzenia 
ataków samobójczych czy spalenia żywcem, ma na celu pokazanie, że są to ludzie 
nieobliczalni i bezwzględni, których należy się bać (McCoy, 2014b; Katz, 2014; 
Callimachi, 2014; Stathis, 2015). Dżihadystom zależy na rozgłosie medialnym, 
z tego powodu fi lmują egzekucje i upubliczniają materiały w internecie.  

Na kontrolowanych terenach państwo islamskie wprowadziło własne prawo, 
za którego naruszenie grożą dotkliwe kary. Ponad 6 milionów ludzi zamiesz-
kujących okupowany obszar jest zmuszonych do życia według zasad IS, które 
w pełni kontroluje system edukacji, ochrony zdrowia, telekomunikacji i energii 
elektrycznej. Ścisła interpretacja szariatu według dżihadystów odnosi się m.in. 
do obowiązku noszenia przez kobiety nikabów, zakazu noszenia zachodnich 
ubrań i palenia papierosów, nakazu zamykania sklepów na czas modlitwy, zakazu 
golenia brody u mężczyzn czy opuszczania domu przez kobiety bez towarzystwa 
mężczyzny (Birke, 2014). Obok swoistego systemu podatkowego, który opiera 
się na płaceniu dżihadystom haraczu za „ochronę”7, wprowadzono system 
kar publicznych, w tym: karę śmierci za bluźnierstwo, homoseksualizm, brak 
lojalności, szpiegostwo, rozstrzelanie za oglądanie meczu piłki nożnej, kamieno-
wanie za cudzołóstwo, chłostę za picie alkoholu, odcinanie kończyn za kradzież, 
ukrzyżowanie za bandytyzm, niewolnictwo za bycie poganinem (Stanton, 2015; 
Cockburn, 2015). Dżihadyści prowadzą przy tym szeroką akcję propagandową, 
wykorzystując internet jako narzędzie do rekrutowania, szkolenia, przekazy-
wania informacji i rozpowszechniania ekstremistycznej ideologii. Pokazują nie 
tylko publiczne egzekucje, szkolenia nowych bojowników, ale również dzieci 
bawiące się na karuzeli, targi pełne produktów spożywczych. Z jednej strony 
zastraszają i manifestują swoją potęgę, z drugiej obiecują idylliczne życie na 

7 Państwo islamskie ma również wielomilionowe wpływy z okupów, zwłaszcza za pracowników 
zagranicznych fi rm czy międzynarodowych instytucji. Szerzej zob. Islamic State’s Financial Indepen-
dence Makes It All the More Dangerous, 2014.
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obszarach pod ich kontrolą. Poprzez szeroką propagandę przy wykorzystaniu 
gazet i ograniczenie dostępu do informacji zewnętrznych IS chce skonsolidować 
ludność zamieszkującą okupowane tereny i nie dopuścić do buntu (Winter, 2015, 
s. 3 i nast.).

Zamachy terrorystyczne w  Paryżu z  13 listopada 2015  r., do których 
przyznało się państwo islamskie, są dowodem na to, że dżihadyści agresywnie 
wykraczają ze swoją działalnością poza okupowane terytorium (Burke, 2015), 
wypowiadając wojnę światu zachodniemu i nawołując wszystkich muzułmanów 
do walki (Porter, 2015; Gharib, 2015). Atak terrorystyczny z 12 czerwca 2016 r. 
w Orlando, określany przez media najgorszym zamachem w USA od 11 września 
2001 r. (Alvarez, Pérez-Peñajune, 2016), którego sprawcą również był członek 
IS, świadczy o tym, że Amerykanie, odgrodzeni dwoma ocenami od reszty 
świata, również nie mogą czuć się bezpiecznie. Dżihadyści, pokazując kontrast 
pomiędzy światem „zepsutym” – zachodnim – oraz „czystym ideowo i kultu-
rowo” – islamskim, upubliczniając w internecie każdy przejaw dyskryminacji 
religijnej, zwłaszcza w Europie, chcą zradykalizować wszystkich wyznawców 
islamu. Celem ich jest zastraszenie nawet tych osób, które żyjąc od wielu lat 
w krajach zachodnich, zasymilowały się z innymi społecznościami. IS pokazuje, 
że islam został zaatakowany. Chociaż statystyki wskazują, że nie tylko muzuł-
manie mieszkający w państwach zachodnich, ale również na Bliskim Wschodzie 
potępiają i sprzeciwiają się działalności IS (Jenkins, 2015; Pew Research Center, 
2015). Dżihadyści chcą wywołać u nich poczucie zagrożenia i odrzucenia, co 
ma stanowić motywację do podjęcia walki. Propaganda skierowana jest również 
do mieszkańców świata zachodniego. IS, wykorzystując strach Europejczyków, 
chce wzbudzić nienawiść w stosunku do uchodźców przybywających z Bliskiego 
Wschodu (Taylor, 2015) oraz sprowokować ataki na muzułmanów mieszkających 
w Europie (Guo, 2015), doprowadzając do eskalacji konfl iktów na tle religijnym.

Od sierpnia 2014 r., kiedy prezydent Barack Obama wydał decyzję o rozpo-
częciu nalotów na pozycje dżihadystów w pierwszej kolejności w Iraku (Roberts, 
Ackerman, 2014), a następnie w Syrii (Whitlock, 2014), trwa ofensywa przeciwko 
państwu islamskiemu. Międzynarodowa koalicja8 pod przywództwem USA stara 
się rozwiązać problem (Blanchard, Humud, 2015, s. 4 i nast.) oraz zwalczyć jedno 

8 Administracji Obamy udało się zmobilizować 65 państw do walki przeciwko IS. Większość 
państw nie jest zaangażowana bezpośrednio w ataki sił powietrznych na pozycje terrorystów. Warto 
dodać, że ponad 90% nalotów w Iraku i Syrii przeprowadzili sami Amerykanie. Zob. Baker, 2015; 
McInnis, 2015, s. 1 i nast.
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z największych zagrożeń i wyzwań dla bezpieczeństwa międzynarodowego. 
Należy dodać problem, do którego stworzenia przyczynili się sami Amerykanie.

WOJNA Z TERRORYZMEM – CASUS IRAKU

Po zamachach z 11 września 2001 r. w USA prezydent George W. Bush wypo-
wiedział wojnę terrorystom. Biorąc pod uwagę skalę ataków terrorystycznych, 
reakcja Amerykanów, w tym chęć odwetu na sprawcach, była zrozumiała dla 
społeczności międzynarodowej (Sau, 2014, s. 111 i nast.; Singer, 2006, s. 28). 
Prezydent USA stanął przed wyzwaniem. Miał przewodzić międzynarodowej 
koalicji i zwalczać terrorystów. Do wyboru były co najmniej dwie drogi – pierw-
sza – traktować terrorystów jak przestępców, wiązało się to ze schwytaniem 
sprawców zamachów i doprowadzeniem ich przed wymiar sprawiedliwości, co 
pokazałoby społeczności międzynarodowej, że Amerykanie, jak przystało na 
„policjanta świata”, walczą z terroryzmem przy pomocy prawa i powszechnie 
przyjętych reguł. Druga droga – traktować terrorystów jak wojowników i wypo-
wiedzieć im wojnę, wykorzystując przy tym wszystkie możliwe środki, nie bacząc 
na ich legalność, w myśl zasady „cel uświęca środki”. Już wówczas Bush popełnił, 
jak się okazało, pierwszy z licznych błędów: zamiast nadać zamachowcom status 
przestępców, przypisał im rolę wojowników, a szereg kolejnych błędnych decyzji 
umocniło tylko przekonanie, że jest to wojna pomiędzy światem zachodnim 
i muzułmańskim.

Pomimo że pierwszym celem na mapie wojny Busha była kolebka terrory-
zmu – Afganistan9, to prezydent USA za główny front w wojnie z terroryzmem 
postrzegał Irak (White House Archives, 2005). Saddam Husajn był na cenzu-
rowanym George’a W. Busha od czasów prezydentury jego ojca. W latach 90. 
doszło do I wojny w Zatoce Perskiej, która zakończyła się wyzwoleniem Kuwejtu 
przez międzynarodową koalicję. Chociaż społeczność międzynarodowa i sami 
Amerykanie postrzegali interwencję zbrojną jako zdecydowane zwycięstwo 
(Tanner, 2007, s. 104), to nie wszyscy byli zadowoleni z zakończenia operacji. 
W opinii neokonserwatystów już wtedy należało obalić reżim Saddama Husajna 
(Szymborski, 2004, s. 67). Odwołując się do teorii demokratycznego pokoju, 

9 W Afganistanie przebywał nie tylko przywódca Al-Kaidy – Osama Bin Laden, który zorgani-
zował zamachy 11 września, ale również liczne obozy szkoleniowe dla terrorystów. Zob. White House 
Archives, 2001c.
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głosili, iż państwa liberalne nie dążą do wojny, tylko rozwiązują spory przy 
pomocy środków pokojowych (Navari, 2012, 36 – 38). Wyzwolenie Iraku miało 
uruchomić mechanizm demokratyzacji całego regionu. Nie jest w tym momencie 
istotne, czy poglądy George’a W. Busha były tożsame z neokonserwatystami, 
którzy znaleźli się w gronie jego bliskich doradców po wygranych wyborach 
prezydenckich w 2000 r.10, czy też mieli oni ogromny wpływ, a może w jakimś 
stopniu wymusili decyzje o inwazji na Irak. Nie jest również istotne dla niniejszej 
analizy, czy decyzja o wojnie w Iraku została podjęta po zamachach 11 września 
2001 r., czy wraz z początkiem prezydentury Busha. Faktem jest, że Amerykanie 
nie mieli legalnych powodów, aby wkroczyć na teren Iraku. Administracja pre-
zydenta USA wykazała się ogromną determinacją, w poszukiwaniu pretekstu 
do inwazji. Ostatecznie uznano, że oskarżenie Saddama Husajna o posiadanie 
broni masowego rażenia, koneksje z Al-Kaidą są wystarczające, aby umieścić Irak 
na mapie globalnej wojny z terroryzmem. Pomimo braku wyraźnego poparcia 
ze strony organizacji międzynarodowych, przy wielomilionowych protestach 
antywojennych na całym świecie (Syalm, Alderson, Milner, 2003) administracja 
Busha przekonywała, że ma legalne podstawy, aby wkroczyć do Iraku.

Pretekstem był punkt 13 Rezolucji nr 1441 Rady Bezpieczeństwa ONZ, 
który wskazywał na poważne konsekwencje wobec władz Iraku, w przypadku 
nie przestrzegania przez Husajna wytycznych organizacji, takich jak np. nakaz 
zniszczenia programów produkcji broni masowego rażenia (Security Council, 
United Nations, 2002). Szukanie faktycznych powodów inwazji (Waśko-Owsiej-
czuk, 2014, s. 207 i nast.), w tym odpowiedzi na pytania czy: była to wojna 
o ropę?, a może o ambicje Busha?, nie jest istotne dla niniejszej analizy. O wiele 
ważniejsze jest skupienie się na konsekwencjach tej decyzji. Własna interpretacja 
przepisów przez najsilniejszego członka ONZ, przy wyraźnym sprzeciwie takich 
mocarstw jak Francja, Niemcy, Chiny czy Rosja pokazała, że Stany Zjednoczone 
nie przestrzegają zasad ustanowionych przez społeczność międzynarodową. 
Prawo międzynarodowe miało stanowić barierę przed konfl iktami pomiędzy 
państwami. Każde odstępstwo jest niekorzystne dla funkcjonowania całego 

10 Obok obalenia wrogich Ameryce reżimów, neokonserwatyści opowiadali się m.in. za zdecy-
dowaną obroną interesów narodowych USA, nawet jeżeli oznacza to działania prewencyjne i unila-
teralne oraz wzmocnieniem przywództwa amerykańskiego w świecie. W administracji prezydenta 
George’a W. Busha do grona neokonserwatystów zaliczano m.in. zastępcę sekretarza obrony – Paula 
Wolfowitza, doradcę prezydenta i sekretarza stanu – Roberta Kagana, czy asystenta prezydenta i szefa 
kancelarii wiceprezydenta – I. Lewisa Libby’ego. Zob. Zając, 2008.
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systemu zbiorowego bezpieczeństwa. Zwłaszcza jeżeli złamania tych zasad 
dopuszcza się sam „policjant świata”. Co zatem powstrzyma inne państwa przed 
łamaniem prawa, skoro supermocarstwo, dokonując agresji na inny suwerenny 
kraj, nazywa to misją. I, co istotne, nie spotyka się z żadnymi konsekwencjami 
ze strony Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Nielegalna interwencja zbrojna na terenie Iraku była drugim błędem Geor-
ge’a W. Busha. Pomimo że prezydent USA zapewniał, że operacja jest wspierana 
przez międzynarodową koalicję (White House Archives, 2003b), to Amerykanie 
podczas inwazji mogli liczyć na pomoc wojskową jedynie ze strony Brytyjczy-
ków, Australijczyków i Polaków. II wojna w Zatoce Perskiej nie miała ani tak 
szerokiego wsparcia międzynarodowego, ani legalnych powodów, jak to miało 
miejsce w przypadku I interwencji za rządów ojca Busha. Wówczas Amerykanie 
przewodzili koalicji, która odpowiedziała na agresję Iraku na Kuwejt. W 2003 r. 
Irak nie prowadził żadnych agresywnych działań za granicą. W związku z brakiem 
podstaw prawnych, administracja Busha główną argumentację obok wyzwolenia 
uciśnionego narodu spod władzy Husajna i jego koneksjach z Al-Kaidą, oparła na 
rzekomym posiadaniu przez reżim broni masowego rażenia. Problem polegał na 
tym, że wysłani przez ONZ do Iraku inspektorzy nie znaleźli dowodów popiera-
jących tezę Busha (National Security Archive, 2004). Dla prezydenta USA był to 
z kolei dowód na to, że broń została bardzo dobrze ukryta (Bush says it’s clear Iraq 
isn’t disarming, 2003). Ostatecznie administracja Busha przedstawiła, jak się później 
okazało, sfałszowane dowody (Th ompson, 2012; Study: Bush led U.S. to waron „false 
pretenses”, 2008). Fakt, że już po inwazji nie udało się odnaleźć broni masowego 
rażenia w Iraku, prezydent Bush ocenił jako jedną z największych swoich porażek 
(Bush, 2010, s. 102 – 105). Brak legalnych podstaw dla interwencji USA w Iraku 
spowodował, że Amerykanów na Bliskim Wschodzie witano nie jak wyzwolicieli, 
tylko jak agresorów. Dzięki decyzji prezydenta supermocarstwa terroryści mogli 
zbudować retorykę opartą na antyamerykanizmie, walki świata muzułmańskiego 
z zachodnim, co ułatwiło im rekrutację chętnych do walki z okupantem.

DYSFUNKCYJNY IRAK POŻYWKĄ DLA ROZWOJU 
EKSTREMIZMU ISLAMSKIEGO

Kolejnym błędem administracji Busha był brak opracowanych planów misji 
stabilizacyjnej w Iraku, czego skutkiem było utracenie dominującej pozycji 
przez wojska USA w Iraku i niemożność opanowania powszechnej rebelii 
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(Ricks, 2004). Zarys koncepcji pojawił się dopiero w 2005 r. Jednak brakowało 
w nim konkretnych rozwiązań. Zamiast tego opublikowano dokument propa-
gandowy, który miał przekonać opinię publiczną o słuszności wojny w Iraku, 
a nawet pokazać pierwsze sukcesy misji. Administracja Busha idealistycznie 
zakładała, że zbudują demokratyczne instytucje i struktury bezpieczeństwa 
w Iraku, przeprowadzą reformy gospodarcze i społeczne, zorganizują wybory 
parlamentarne, wyłonią konstytucyjny rząd i zachęcą inne narody w regionie 
do podążenia drogą przemian ustrojowych, pokonają terrorystów i rebelian-
tów, co doprowadzi do sytuacji, że w regionie zapanuje spokój, zjednoczenie 
i bezpieczeństwo (National Security Council, 2005). Jak się okazało, opanowanie 
sytuacji wcale nie było takie proste. Amerykanie nie mieli większych problemów 
z przeprowadzeniem pierwszej fazy operacji, której celem było obalenie reżimu 
Saddama Husajna i zajęcie pozycji strategicznych w kraju. Jednak misja stabiliza-
cyjna napotkała wiele problemów. Wyzwolony kraj pogrążył się w chaosie, który 
stanowił dogodny grunt dla rozwoju terroryzmu. Przemoc, bezprawie, konfl ikty 
na tle narodowościom i etnicznym były trudne do opanowania, zwłaszcza że do 
zaprowadzenia porządku w kraju przydzielono zbyt małą liczbę żołnierzy. Był 
to czwarty błąd administracji Busha.

Armia licząca 150 tysięcy żołnierzy USA była wystarczająca, żeby pokonać 
siły Husajna, ale okazała się zbyt mała, żeby zaprowadzić porządek w 25-miliono-
wym kraju. Już podczas operacji „Iracka wolność”11 niemałym zaskoczeniem dla 
Amerykanów był fakt, że największy opór napotkali nie ze strony zorganizowa-
nych jednostek armii reżimu, lecz ze strony ludności cywilnej. W „wyzwolonym” 
Iraku społeczeństwo zaczęło cieszyć się wolnością anarchii, której amerykańskie 
siły nie potrafi ły się przeciwstawić. W kraju rozpoczął się okres niekontrolo-
wanego bezprawia, pojawiły się grabieże, rozboje, gwałty, zabójstwa. Przed 
inwazją Husajn wypuścił więźniów, także na ulicach miast pojawili się zwykli 
kryminaliści i sabotażyści, którzy zajęli się niszczeniem obiektów publicznych 
i przemysłu naft owego. Byli wyposażeni w broń, granatniki przeciwpancerne 
i ładunki wybuchowe, które ukradli z niezabezpieczonych przez Amerykanów 
magazynów broni. Chociaż operację „Iracka wolność” administracja Busha 
postrzegała jako niebywały sukces, który dowiódł potęgi Stanów Zjednoczonych, 

11 Operacja „Iracka wolność” (Iraqi Freedom) trwała od 19 marca do 1 maja 2003 r. Jej głównym 
celem było obalenie reżimu Saddama Husajna i przejęcie kontroli nad krajem. Po tym czasie rozpo-
częła się misja stabilizacyjna (II faza operacji). Szerzej na temat przebiegu operacji zob. National 
Security Archive, 2010; Dale, 2009, s. 1 i nast.



18 ATHENAEUM
Polskie Studia Politologiczne

vol. 53/2017

to dopiero podczas okupacji, nazywanej misją stabilizacyjną, na amerykańskich 
żołnierzy czekało prawdziwe wyzwanie. O skali problemów świadczy chociażby 
sam fakt, iż podczas pierwszej fazy operacji zginęło „zaledwie” 138 amerykań-
skich żołnierzy, a w ciągu dwóch pierwszych miesięcy okupacji liczba zabitych 
wyniosła ponad 500. Z jednej strony Amerykanie musieli stawić czoło atakom 
rebeliantów, bojowników i terrorystów12, którzy wykorzystywali domowej roboty 
miny, jak również zasadzkom na konwoje, ostrzeliwaniom ich pozycji z moź-
dzierzy i rakiet. Z drugiej strony wśród ludności cywilnej narastały frustracje 
i niezadowolenie ze względu na brak dostępu do elektryczności i wody pitnej 
oraz wzrost przestępczości w regionie. Wielu cywilów wyszło zatem z założenia, 
że skoro nie mogą liczyć na zapewnienie bezpieczeństwa ze strony Amerykanów, 
to wystąpią przeciwko nim (Tanner, 2007, s. 245 – 251).

Problemy z zaprowadzeniem porządku w Iraku wynikały nie tylko z małej 
liczby żołnierzy amerykańskich, ale również z decyzji o rozwiązaniu irackich sił 
bezpieczeństwa, na które składała się armia 385 tysięcy żołnierzy, 285 tysięcy 
policjantów i 50 tysięcy funkcjonariuszy w prezydenckich służbach bezpieczeń-
stwa (Pfi ff ner, 2010, s. 80 – 82). Był to piąty błąd administracji Busha. Paradoks 
polega na tym, że nie wynikał on z pochopności decyzji, ponieważ jeszcze przed 
inwazją prezydent Bush zatwierdził plan, który zakładał umieszczenie kilkuset 
tysięcy żołnierzy i policjantów irackich na liście płac USA w zamian za pomoc 
w ustabilizowaniu sytuacji. Realizację planu rozpoczęto już podczas inwazji, 
kiedy samoloty USA zrzucały ulotki, wzywające siły irackie do zawieszenia 
broni i podjęcia współpracy z Amerykanami w budowaniu „lepszej przyszłości”. 
Jednak pod koniec maja 2003 r. administrator USA w Iraku – L. Paul Bremer13 

12 Według administracji Busha Amerykanie musieli zmierzyć się w Iraku z trzema grupami 
wrogów. Najliczniejszą stanowili rebelianci (rejectionists), składający się z sunnickich Arabów, którzy 
odrzucali nowy porządek ze względu na to, że utracili uprzywilejowany status, przysługujący im za 
czasów reżimu Husajna. Drugą grupę stanowili bojownicy Husajna, których celem było odzyskanie 
władzy. Trzecia grupa – terrorystów była najmniej liczna, ale najbardziej niebezpieczna, ze względu 
na sięganie do bezwzględnych środków w postaci zamachów samobójczych. Grupę tworzyli cudzo-
ziemcy powiązani bądź inspirowani przez Al-Kaidę, w większości z Arabii Saudyjskiej, Syrii, Iranu, 
Egiptu, Sudanu, Jemenu i Libii. Źródło: White House Archives, 2005.

13 Lewis Paul Bremer III jako specjalista ds. terroryzmu i wyższej rangi urzędnik Departamentu 
Stanu został wyznaczony przez prezydenta George’a W. Busha do pełnienia funkcji administratora 
cywilnego w Iraku do momentu utworzenia tymczasowego rządu w Iraku (od maja 2003 r. do czerwca 
2004 r.). Zastąpił na tym stanowisku Jaya M. Garnera – emerytowanego generała armii USA, który 
miał wdrożyć pierwotny plan fi nansowania armii irackiej przez rząd USA. Bremer był odpowiedzialny 
za odbudowę polityczną i gospodarczą kraju. Szerzej zob. Tucker, 2009, s. 904 i nast.
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– podjął decyzję o demobilizacji wszystkich jednostek odpowiadających za 
bezpieczeństwo Iraku. Wychodząc z założenia, że żołnierze i policjanci z czasów 
Husajna stwarzają potencjalne zagrożenie zarówno dla tworzących się nowych 
władz rządowych, jak i amerykańskich jednostek, Bremer postanowił zbudować 
irackie siły bezpieczeństwa od nowa (Dobbins, Jones, Runkle, Mohandas, 2009, 
s. 53 – 55). Decyzja ta spotkała się z ostrą krytyką, wskazywano, że po ponad 
siedmiu miesiącach okupacji Amerykanom udało się zbudować zaledwie jeden 
batalion, liczący niecałe 700 żołnierzy, zamiast wielu oddziałów, które ochra-
niałyby granice, dbałyby o bezpieczeństwo w regionie, pomagając jednocześnie 
jednostkom wywiadowczym w misjach rozpoznawczych. Już wtedy ostrzegano 
administrację Busha o konsekwencjach podjętej decyzji. Podkreślano, że żoł-
nierzom i policjantom irackim należy płacić, żeby zdobyć ich poparcie i zmini-
malizować ryzyko przystąpienia do walki z amerykańską koalicją. Nie zważając 
na krytykę, zamiast usunąć wyłącznie lojalnych współpracowników Husajna, 
Bremer podjął decyzję o rozwiązaniu wszystkich struktur bezpieczeństwa, czego 
skutkiem było pozostawienie kilkuset tysięcy mężczyzn bez środków do życia. 
Warto podkreślić, że ta pokaźna grupa była nie tylko po przeszkoleniu wojsko-
wym, ale dysponowała również bronią, amunicją i opancerzonymi pojazdami 
(Slevin, 2003; Hirsh, 2009).

Bremer za główny błąd strategiczny misji stabilizacyjnej postrzegał przy-
dzielenie zbyt małej liczby żołnierzy amerykańskich, a nie rozwiązanie armii 
i policji irackiej (Bremer, 2007). Podkreślał przy tym, że pomimo jego licznych 
apeli o podwojenie liczby jednostek USA prezydent Bush dopiero w 2007 r. 
podjął decyzję o wysłaniu dodatkowych 20 tysięcy żołnierzy do Iraku (Martin, 
2013). Decyzja Bremera była błędna z dwóch głównych powodów. Po pierwsze, 
Amerykanie nie byli w stanie zapewnić bezpieczeństwa ludności cywilnej, co 
wpłynęło na osłabienie przekonania Irakijczyków o powodzeniu misji stabili-
zacyjnej, czego skutkiem było coraz częstsze występowanie cywili przeciwko 
okupacji USA. Po drugie, pozostawieni bez pracy żołnierze i policjanci iraccy 
przystąpili do walki z amerykańską koalicją, zasilając szeregi ekstremistów. Warto 
podkreślić, iż byli ofi cerowie armii Husajna i pracownicy wywiadu irackiego 
walczą obecnie w szeregach państwa islamskiego. Pomimo że IS tworzą również 
tysiące zagranicznych bojowników, to prawie wszyscy przywódcy organizacji 
są byłymi ofi cerami irackimi. Dysponują doświadczeniem, taktyką i użyteczną 
wiedzą, w postaci planów bitew czy sieci przemytu, które w latach 90. były 
wykorzystywane przez reżim w celu uniknięcia sankcji, a obecnie ułatwiają IS 
nielegalny obrót ropą naft ową (Sly, 2015).
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Wielu członków IS nie przystąpiłoby do organizacji, gdyby nie brak perspek-
tyw podjęcia zatrudnienia i środków na utrzymanie rodziny. Niektórzy z nich 
chcą po prostu odzyskać władzę, niekoniecznie utożsamiając się z ideologią pań-
stwa islamskiego. Inni znaleźli się w szeregach IS ze względu na prześladowania 
sunnickiej mniejszości przez ustanowiony po obaleniu reżimu Husajna rządu 
al-Malikiego, który paradoksalnie został wybrany na to stanowisko premiera 
jako szansa na pojednanie pomiędzy społecznościami irackimi14. Zamiast two-
rzyć narodową armię, premier zbudował milicję sekciarską, która posłusznie 
wykonywała jego polecenia. Prześladowanie byłych ofi cerów nasiliło się wraz 
z opuszczeniem Iraku przez wojska amerykańskie w roku 2011. Wielu sunnitów 
postrzegało ekstremistów jako alternatywę dla brutalnych represji stosowanych 
przez irackie siły bezpieczeństwa (Sly, 2015).

Szóstym błędem administracji Busha był rozkaz Bremera zakazujący człon-
kom partii BAAS15 podjęcia zatrudnienia w sektorze publicznym. Nie chodziło 
wyłącznie o najbliższych współpracowników Saddama Husajna, zwolnienie 
z pracy i zakaz zatrudnienia w instytucjach rządowych, w tym np. na uniwer-
sytetach, urzędach i szpitalach, obowiązywał nawet szeregowych członków czy 
osoby powiązane z partią Baas (National Security Archive, 2003). Pracę straciło 
od 85 do 100 tysięcy ludzi, którzy w opinii Bremera należeli do grona zagorzałych 
zwolenników reżimu Husajna. Krytycy tej decyzji podkreślali, że wystarczyło 
objąć rozkazem najwyższe szczeble partii, które liczyły około 6 tysięcy osób, 
zamiast pozbawiać zatrudnienia kilkadziesiąt tysięcy dobrze wykształconych 
i przeszkolonych osób, co spowodowało, że sektory m.in. szkolnictwa, zdrowia, 
transportu, energii i telekomunikacji zostały pozbawione kompetentnych pra-
cowników. Warto wspomnieć, że wiele grup zawodowych wstępowało w szeregi 

14 Nuri al-Maliki pełnił funkcję premiera Iraku przez dwie kadencje (w latach 2006 – 2014), na-
stępnie do sierpnia 2015 r. sprawował urząd wiceprezydenta kraju. Za rządów Saddama Husajna 
działał w opozycji. W latach 70. uciekł do Syrii. Powrócił do kraju dopiero w roku 2003, po obaleniu 
reżimu. Zyskał poparcie społeczeństwa irackiego i administracji amerykańskiej dzięki zapowiedziom 
zaprowadzenia konsensusu pomiędzy mniejszościami sunnicką, szyicką i kurdyjską oraz deklaracjom 
o niepodejmowaniu współpracy z Iranem. Od wyborów w 2010 r. Malikiemu zarzucano odejście od 
strategii budowania konsensusu na rzecz wzmacniania pozycji szyitów oraz nawiązanie bliższych 
relacji z Iranem, a od 2011 r. pojawiły się zarzuty stosowania wzmożonych represji wobec mniejszości 
sunnickiej. Zob. Ignatius, 2006; Profi le: Nouri Maliki.

15 BAAS, Al-Ba’th – w języku arabskim oznacza odrodzenie. Partia Socjalistycznego Odrodzenia 
Arabskiego była jednym z narzędzi, dzięki którym Saddam Husajn prowadził ścisłą kontrolę kraju. 
Ideologia partii, której korzenie sięgają lat 40., opiera się na trzech głównych założeniach: arabskiej 
jedności, ograniczonym socjalizmie, ścisłej kontroli gospodarki kraju. Szerzej zob. Carlisle, 2007, s. 24 
i nast.
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partii, aby zachować swoje miejsca pracy, jak chociażby nauczyciele, których 
blisko 40 tysięcy zostało pozbawionych zatrudnienia w wyniku rozkazu Bremera. 
Jeszcze większy problem spowodowały zwolnienia kluczowych inżynierów, 
którzy obsługiwali infrastrukturę krytyczną kraju. Pozostawienie tak dużej 
grupy wykształconych ludzi bez możliwości podjęcia zatrudnienia obróciło się 
przeciwko Amerykanom, którzy zyskali kolejnych wrogów gotowych do walki, 
mających nadzieję, że po wyeliminowaniu okupanta będą odgrywać ważną rolę 
w nowym Iraku (Pfi ff ner, 2010, s. 76 – 80; Swansbrough, 2008, s. 146 i nast.).

Konsekwencje wynikające z błędnych decyzji i działań administracji Busha 
były dalekosiężne i przyniosły odwrotny skutek od zamierzonego. Zamiast 
ustabilizować sytuację doprowadziły do destabilizacji Iraku. Zamiast zwalczyć 
terroryzm, przyniosły wzrost ekstremizmu w regionie, tworząc dogodny grunt 
dla rozwoju grup terrorystycznych. Z analizy raportów Fragile States Index16, 
które zostały opublikowane po raz pierwszy w roku 2005 r., wynika, że Irak na 
przestrzeni ostatnich 11 lat prawie zawsze znajdował się w czołówce zestawienia 
najbardziej dysfunkcyjnych państw17 świata. W 2007 r. plasując się nawet na 
drugiej pozycji na liście, ustępując miejsca jedynie Sudanowi (Found for Peace). 
Dysfunkcyjność Iraku przejawia się m.in. w rosnącej przemocy, konfl iktach 
między społecznościami, wzroście przestępczości, utracie kontroli nad częścią 
terytorium (za sprawą „państwa” islamskiego), rosnącej korupcji, ubóstwie, naru-
szaniu podstawowych praw i wolności obywatelskich, czy też w braku dostępu 
obywateli do podstawowych usług publicznych, czego skutkiem jest utrata części 
władzy „na rzecz lokalnych watażków i innych aktorów niepaństwowych” (Kło-
sowicz, Mormul, 2013, s. 27 – 28; Bieleń, 2009, s. 57 – 58). Poziom dysfunkcyjności 
Iraku jest na tyle duży, iż w opinii Roberta Kłosowicza i Joanny Mormul kraj ten 
jest na granicy upadku. Warto zaznaczyć przy tym, że dysfunkcyjność państwa 
nie jest przypadkiem, ale skutkiem złego przywództwa, które doprowadza do 
kryzysu państwowości i erozji instytucji państwowych (Kłosowicz, Mormul, 
2013, s. 28 i 32).

16 Wydawane cyklicznie (co roku) przez amerykański think tank Found for Peace raporty przed-
stawiają sytuację w 178 państwach, uwzględniając ich poziom stabilności (politycznej, społecznej 
i gospodarczej) oraz stopień nacisków, które napotykają. Zob. Found for Peace.

17 Dysfunkcyjność państwa obejmuje wiele zagadnień, począwszy od politycznych, prawnych 
i administracyjnych, poprzez ekonomiczne i społeczne, aż po aspekty międzynarodowe. Szerzej 
zob. Zajadło, 2005; Wolff , 2011.
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WZROST ANTYAMERYKANIZMU

Siódmym błędem administracji Busha były metody i narzędzia wykorzystywane 
podczas wojny z terroryzmem, które umieściły Amerykanów w roli oprawców. 
Zamiast traktować terrorystów jak podejrzanych o popełnienie przestępstwa, 
którym należy udowodnić winę, zanim zostanie wykonana kara, administracja 
prezydenta USA wyszła z założenia, że podczas wojny z nieobliczalnym wrogiem 
wszystkie środki są dozwolone. Prezydent Bush zezwolił na stosowanie wobec 
zatrzymanych „wzmocnionych technik przesłuchań”18, takich jak np. podtapianie, 
pozbawianie snu, bicie, szczucie psami, grożenie gwałtem i śmiercią, sądząc, że 
dzięki nim amerykańskie służby bezpieczeństwa będą skuteczniejsze w schwy-
taniu terrorystów. Zapomniał przy tym, że stosowanie tortur, wykonywanie kary 
śmierci w oparciu o wyroki trybunałów wojskowych19, porywanie i przetrzymy-
wanie podejrzanych bez postawienia im zarzutów20 stawia Amerykanów w jed-
nym szeregu z terrorystami. Innym błędem strategicznym było umieszczanie 
w więzieniach tysięcy zwykłych obywateli razem z przestępcami i dżihadystami, 
czego skutkiem była ich radykalizacja (Sly, 2015). Zastosowanie metody prewen-
cyjnej, która polegała na przetrzymywaniu w zamknięciu wszystkich podejrza-
nych bez weryfi kacji, czy faktycznie mieli powiązania z terrorystami, okazało się 
nie tylko nieskuteczną taktyką, ale obróciło się przeciwko koalicji amerykańskiej.

Administracja Busha wychodziła z założenia, że najbardziej nieetyczne 
i bezprawne działania mogą tłumaczyć względami bezpieczeństwa narodowego. 
Zarówno operacja w Afganistanie, jak i w Iraku opierały się na przesłankach 
o wyzwalaniu ludności cywilnej spod ucisku reżimu. Stosując retorykę wolno-
ściowo-demokratyczną, Bush chciał nadać interwencjom zbrojnym charakter 

18 Jak wynika z opublikowanego w grudniu 2014 r. raportu senackiej Komisji ds. wywiadu, 
techniki przesłuchań stosowane przez CIA nie tylko wykraczały poza obowiązujące prawo, ale były 
również nieskutecznym narzędziem pozyskiwania informacji. Zob. Senate Select Committee on 
Intelligence, 2014.

19 W listopadzie 2001 r. prezydent George W. Bush podpisał rozkaz w sprawie zatrzymania, 
traktowania i sądzenia obcokrajowców w wojnie z terroryzmem. Dokument pozbawił oskarżonych 
prawa do procesu przed niezawisłym sądem. O winie i wymiarze kary rozstrzygały trybunały woj-
skowe. Zob. Bush, 2001.

20 Na podstawie rozkazu Busha z listopada 2001 r. amerykańskie służby bezpieczeństwa mogły 
przetrzymywać podejrzanych o terroryzm bez postawienia im konkretnych zarzutów, prawa do 
złożenia zeznań czy apelacji. Osoby podejrzane porywano i przetrzymywano przez nieokreślony czas 
w różnych miejscach na świecie bez prawa do kontaktu z prawnikiem i rodziną. Zob. Arenas-Hidalgo, 
2009, s. 113 – 130.
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misyjny, zapewniając społeczność międzynarodową o szlachetnych intencjach 
Amerykanów (White House Archives, 2003a). Problem w tym, że deklaracje 
prezydenta USA odbiegały niejednokrotnie od faktycznych działań, a ujawnienie 
informacji o torturowaniu więźniów w Abu Ghraib przez żołnierzy amerykań-
skich21, wykorzystywanie białego fosforu jako broni podczas bitwy o Faludżę22, 
strzelanie do ludności cywilnej23 podważyły wiarygodność misji promowania 
demokracji przez USA na Bliskim Wschodzie. W konsekwencji nastąpił wzrost 
nastrojów antyamerykańskich na świecie, co z kolei ułatwiło terrorystom rekru-
towanie chętnych do walki w obronie świata muzułmańskiego przed dominacją 
USA (Datta, 2014, s. 8 i nast.).

Jak wynika z  badań opinii publicznej przeprowadzonych przez Pew 
Research Center, za rządów prezydenta George’a W. Busha nastąpił znaczący 
spadek w pozytywnym postrzeganiu Stanów Zjednoczonych przez społeczność 
międzynarodową, nawet wśród sojuszników, takich jak Brytyjczycy czy Polacy. 
Porównując dane z początku kadencji Busha z ostatnim rokiem urzędowania, 
największy spadek zaobserwować można w: Niemczech z 78 do 31%, następnie 
w Turcji z 52 do 12%, Indonezji z 75 do 37%, Wielkiej Brytanii z 83 do 53%, 
Argentynie z 50 do 22%, Japonii z 77 do 50%, Meksyku z 68 do 47%, Francji z 62 
do 42%, Polsce z 86 do 68%, Hiszpanii z 50 do 33% (Pew Research Center, 2008b). 
Zdecydowana większość społeczeństwa międzynarodowego była przekonana, że 
Stany Zjednoczone kierują się w działaniach wyłącznie własnym interesem, igno-
rując potrzeby i interesy sojuszników, a inwazja na Irak uczyniła świat bardziej 
niebezpiecznym miejscem (Anti-American Sentiment Grows Worldwide, 2007).

Dyskusyjną i nierozstrzygniętą kwestią jest: czy opuszczenie w 2011 r. Iraku 
przez wszystkie wojska amerykańskie było błędem? Niektórzy wojskowi i politycy 
wskazują, że pozostawienie ograniczonego kontyngentu zapobiegłoby ekspansji 
IS w regionie oraz pohamowałoby brutalne represje Malikiego wobec mniejszo-

21 W maju 2004 r. na łamach New Yorker przedstawiono liczne przypadki znęcania się Ameryka-
nów nad więźniami osadzonymi w Abu Ghraib, których bito, rozbierano do naga, polewano zimną 
wodą, gwałcono, rażono prądem, prowadzono na smyczy. Źródło: Hersh, 2004. Warto dodać, że po 
ponad dekadzie od wydarzeń tylko kilku żołnierzy USA niższych rangą zostało pociągniętych do 
odpowiedzialności karnej za nadużycia i tortury. Zob. Will Anyone Pay for Abu Ghraib?, 2015.

22 W listopadzie 2004 r. podczas bitwy o Faludżę żołnierze USA użyli białego fosforu nie tylko 
w celu oświetlenia placu boju, co jest dopuszczalne przez prawo międzynarodowe, ale również jako 
broni. Zob. Burns, 2005.

23 W kwietniu 2010 r. portal WikiLeaks zamieścił na swojej stronie nagranie, które przedstawia 
zastrzelenie kilkunastu cywilów na przedmieściach Bagdadu przez żołnierzy amerykańskich. Zob. 
Collateral Murder, 2010.
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ści sunnickiej. Inni wskazują, że Amerykanie nie mieli wyboru ze względu na 
podpisane pod koniec kadencji Busha porozumienie pomiędzy rządem irackim 
i amerykańskim, w którym Amerykanie zobowiązali się opuścić Irak do końca 
2011 r. (White House Archives, 2008). Rząd Malikiego nie tylko nie zabiegał 
o renegocjacje umowy, ale naciskał na jej wyegzekwowanie. Społeczność lokalna 
również domagała się opuszczenia Iraku przez żołnierzy USA (Scarborough, 
2015; Filkins, 2015; Jeff rey, 2014). Biorąc pod uwagę, że powrót amerykańskich 
żołnierzy z Iraku był jednym z głównych haseł kampanii wyborczej Baracka 
Obamy (Shanker, 2008) oraz wyniki badań opinii publicznej, które wskazywały, 
że zdecydowana większość Amerykanów uważała wojnę za błąd, domagając się 
jej zakończenia (Gallup, Newport, 2009, s. 127), nowy prezydent USA, pomimo 
podjętych wcześniej prób renegocjacji umowy, ostatecznie podjął decyzję, która 
była dobra dla Amerykanów, niekoniecznie rozważając, jak to wpłynie na bez-
pieczeństwo Bliskiego Wschodu.

KONKLUZJE

Zanim doszło do inwazji na Irak, niektórzy badacze przewidywali, że jej następ-
stwem będzie znaczący wzrost liczby rekrutów do grup ekstremistycznych 
na całym Bliskim Wschodzie, których celem będzie walka z amerykańskim 
imperializmem (Malhotra, 2002). Pomimo że dziś teoria Samuela Huntingtona 
o zderzeniu cywilizacji (Huntington, 1993) wydaje się spełniać swoje proroctwo, 
to państwo islamskie nie powstało jako wyraz sprzeciwu wobec amerykańskiego 
systemu wartości. Jednym z powodów jest ekspansywna polityka supermocar-
stwa na Bliskim Wschodzie. Począwszy od inwazji Amerykanów na Irak, admi-
nistracja Busha popełniła szereg błędów, które położyły podwaliny pod budowę 
nowej silnej organizacji ekstremistycznej. Amerykanie sądzili, że obalając reżim 
Saddama Husajna, uczynią świat bezpieczniejszym. Tymczasem doprowadzili 
do utworzenia nowego wymiaru zagrożenia terroryzmem – organizacji, która 
ze względu na nieustannie rosnącą liczbę członków zdeterminowanych do 
walki, wewnętrzny system fi nansowania i własną armię jest trudniejsza do 
zwalczania od niegdysiejszego wroga numer jeden USA – Al-Kaidy. Wieloletnia 
okupacja Iraku, nie tylko nie przyniosła stabilizacji regionu, ale doprowadziła 
do nasilenia ekstremizmu na Bliskim Wschodzie. Działania amerykańskich 
żołnierzy w postaci torturowania i znęcania się nad więźniami irackimi ułatwiły 
terrorystom rozpowszechnianie propagandy o tym, że islam został zaatakowany 
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i wszyscy wyznawcy na świecie powinni przystąpić do wojny w jego obronie. 
O tym, że taktyka jest skuteczna, świadczy m.in rosnąca liczba rekrutów IS 
w państwach zachodnich24. Chociaż prezydent George W. Bush przekonywał, że 
wzrost antyamerykanizmu jest wynikiem zazdrości świata arabskiego o demo-
krację, wolności i wartości amerykańskie (White House Archives, 2001a), to 
wydaje się, że nie dopuszczał do siebie myśli, że inne narody mogą nienawidzić 
Amerykanów nie za to kim są, ale za to co robią.
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Interwencja humanitarna jako działania 
podmiotów międzynarodowych wobec państw 
to akt, wobec którego idea suwerenności 
państw i wymogi powszechnie obowiązujących 
praw człowieka wchodzą w  niejednoznaczne 
relacje. W artykule przedstawiono analizę idei 
suwerenności w kontekście interwencji huma-
nitarnej i  praw człowieka jako jej moralnego 
uzasadnienia. Okazuje się, że analiza tych relacji 
przynosi możliwość przedefi niowania pojęcia 
suwerenności i praw człowieka. Ukazane zostaje 
ponowne określenie ról tych idei, które mogą 
być przeprowadzone w oparciu o analizy tych 
związków.
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— ABSTRACT —

Humanitarian intervention, as an action of 
international actors towards states, is an act 
under which the idea of state sovereignty and 
the requirements of a  universally applicable 
human rights come into ambiguous relation-
ships. Th e article presents the analysis of the idea 
of sovereignty in the context of humanitarian 
intervention and human rights as its moral 
reason. It turns out that the analysis of these 
relationships brings the opportunity to redefi ne 
the concepts of sovereignty and human rights. 
Th ere is shown the re-identifi cation of roles of 
these ideas, which can be made by analysis of 
these relationships.
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Interwencja humanitarna będąca działaniem podmiotów międzynarodowych 
wobec państw jest aktem, w ramach którego idea suwerenności państw oraz 
wymogi uniwersalnie stosowanych praw człowieka wchodzą w głębokie, czę-
sto niejednoznaczne relacje. Cel, który sobie stawiam to, po pierwsze, próba 
rekonstrukcji dyskusji toczącej się wokół zagadnienia interwencji humanitarnej. 
Zaprezentowane zostaną argumenty zwolenników oraz przeciwników humani-
tarnego angażowania się w wewnętrzne sprawy drugiego państwa, zaznaczone 
zostaną także dylematy, które wynikają z obu postaw. Interwencja humanitarna 
istnieje w kontekście napięcia pomiędzy dążeniem do zachowania suwerenności 
państwa a wymogiem przestrzegania praw człowieka. Kolejnym celem artykułu 
jest przedstawienie propozycji zniwelowania tego napięcia poprzez próbę prze-
formułowania defi nicji suwerenności państw i wskazanie nowych aspektów 
uniwersalnego wymiaru praw człowieka. Oba pojęcia, dotychczas wchodzące 
w konfl ikt, ukazują się w nowym świetle.

Struktura artykułu została oparta najpierw na przedstawieniu przeciwstaw-
nych podejść teoretycznych do zagadnienia interwencji humanitarnej. Podział 
owych stanowisk zostaje przeprowadzony w odniesieniu do wartości, takich jak 
suwerenność autorytetu państwa i praw człowieka, gdzie przeciwnicy interwencji 
humanitarnej cenią wyżej suwerenność, natomiast zwolennicy – prawa człowieka 
(owo przeciwieństwo wynika z istniejącego napięcia między absolutną władzą 
państwa a wolnością jednostek). Następnie zaproponowane zostaje przezwy-
ciężenie tego podziału. Polega ono na przekonaniu, że jest możliwe zachowanie 
suwerenności państw przy jednoczesnym uznaniu uniwersalnego statusu praw 
człowieka, co ostatecznie stanowi opowiedzenie się za interwencją humanitarną, 
lecz poprzez redefi nicję dotychczasowych reguł i kanonów postępowania w sto-
sunkach międzynarodowych.

WOKÓŁ DEFINICJI

Interwencja to – powodowane różnymi motywami – angażowanie się jednego 
podmiotu systemu międzynarodowego w wewnętrzne sprawy oraz politykę pro-
wadzoną przez inne państwo tego systemu (Mężykowska, 2008, s. 15). Zjawisko 
to budzi zróżnicowane oceny, jest kontrowersyjne ze względu na przyczyny 
i sposoby ingerowania, dlatego też brakuje jednej, powszechnie uznanej defi ni-
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cji1. Można wyróżnić trzy zasadnicze przyczyny i zarazem motywacje państw do 
podejmowania interwencji: 1) politykę imperialną – dążenie do powiększenia 
terytorium, interesy ekonomiczne, prawne, 2) obronę własnych obywateli oraz 
3) „interes ludzkości” („interest of humanity”; Mężykowska, 2008, s. 16). Trzeci 
rodzaj intencji państw i podmiotów politycznych do angażowania się, w tym 
przede wszystkim w relacje między poddanymi i rządzącymi w danym państwie, 
można określić jako interwencję humanitarną.

Interwencja humanitarna to aktywność powzięta przez państwo lub innego 
aktora sceny politycznej, której celem jest ingerencja w wewnętrzne sprawy 
innego państwa z moralnych powodów, uwzględniających prawa człowieka (Spal-
ding, 2013, s. 4). Różnica między interwencją a interwencją humanitarną polega 
na tym, że w pierwszym przypadku państwo lub podmiot polityczny decyduje 
się na zaangażowanie w wewnętrzne sprawy innego państwa z powodu ochrony 
własnego, bezpośredniego i indywidualnego interesu2, natomiast w drugim przy-
padku działanie takie powinno charakteryzować się bezinteresownością oraz 
polityczną bezstronnością. Kontrowersyjność interwencji humanitarnej polega 
na tym, że kwestionuje ona dotychczasowe zasady porządku międzynarodowego, 
obowiązujące jeszcze od pokoju westfalskiego, mianowicie zasadę niezależności 
państw i ich suwerenności. „Z zasadą suwerenności nieodłącznie związany jest 
zakaz interwencji”, ponieważ stanowi ona bezpośrednie pogwałcenie prawa pań-
stwa do niezależności i samostanowienia (Mężykowska, 2008, s. 55). Co więcej, 
w Karcie Narodów Zjednoczonych wprost formułuje się zakaz interwencji: 
„Żadne z postanowień niniejszej Karty nie upoważnia Narodów Zjednoczonych 
do wtrącania się w sprawy, które zasadniczo należą do wewnętrznej kompetencji 
jakiego bądź państwa, ani do domagania się od członków, żeby sprawy tego 
rodzaju oddawali do załatwienia w trybie przewidzianym w niniejszej Karcie” 
(Karta Narodów Zjednoczonych art. 2 [7]). Innym znanym sformułowaniem 
zakazu ingerencji jest zawarty w Deklaracji passus zasad prawa międzynarodo-
wego z 1970 roku: „Żadne państwo czy grupa państw nie ma prawa ingerować, 

1 Przedstawiciele „szkoły angielskiej” określają interwencję ogólnie jako aktywność powziętą przez 
państwo, grupę w ramach państwa, grupę państw lub międzynarodową organizację, która ingeruje 
przymusowo w wewnętrzne sprawy innego państwa (Vincent, 1974, s. 3). Z kolei przedstawiciele 
„szkoły walijskiej” uważają działania prewencyjne przed wybuchem konfl iktu oraz inicjowane i re-
alizowane przez zewnętrzne podmioty odbudowywanie pokoju i instytucji danego państwa tuż po 
konfl ikcie także za interwencje humanitarne (Bellamy, 2003, s. 331).

2 W tym sensie interwencja jest uznawana za egzekwowanie prawa danego państwa, które jest 
łamane przez inne państwo (Rougier, 1910, s. 478).
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bezpośrednio lub pośrednio, z żadnych względów, w wewnętrzne lub zewnętrzne 
sprawy któregokolwiek państwa. W konsekwencji, interwencja zbrojna i wszelkie 
inne formy ingerencji lub próby zagrożenia podmiotowości państwa bądź jego 
politycznych, gospodarczych i kulturalnych elementów, stanowią pogwałcenie 
prawa międzynarodowego”3. Kontrowersyjność również w tym przypadku powo-
duje, że brakuje powszechnie akceptowanej defi nicji interwencji humanitarnej. 
Badacze ujmują ją albo jako instrument egzekwowania prawa międzynarodo-
wego, albo przeciwnie, jako formę jego naruszania (Mężykowska, 2008, s.18). 
Dyskusje wywołuje także charakter humanitarnej interwencji – można wyróżnić 
bowiem ingerencję bez użycia siły (pomoc humanitarna) oraz przy użyciu siły 
(pomoc militarna).

Zasada suwerenności państw to reguła mająca swoją podstawę prawną 
w Karcie Narodów Zjednoczonych, można ją określić jako niezależność władzy 
państwowej od jakiejkolwiek innej władzy, zarówno w zakresie spraw wewnętrz-
nych, jak i zewnętrznych (Karta Narodów Zjednoczonych, art. 2 [1]; Góralczyk, 
1995, s. 116). Stanowi ona wypadkową różnych koncepcji władzy, poczynając 
od tych zakładających relację podległości rządzonych wobec rządzących pań-
stwem, po opierające suwerenność na utożsamieniu suwerena z ludem4. Łączy 
się z zasadami nieingerencji, równouprawnienia oraz samostanowienia narodów. 
Wszystkie te reguły zostały wyrażone w Deklaracji Zgromadzenia Ogólnego 
ONZ z 1970 r., gdzie można przeczytać m.in.: „Wszystkie państwa korzystają 
z suwerennej równości. Mają one prawa i obowiązki, i są równymi członkami 
społeczności międzynarodowej, bez względu na różnice gospodarcze, społeczne, 
polityczne i  inne. (…) Żadne państwo nie może stosować ani zachęcać do 
stosowania ekonomicznych, politycznych lub jakichkolwiek innych środków 
przymusu wobec innego państwa, aby podporządkować go sobie w wykonywa-

3 Deklaracja zasad prawa międzynarodowego dotyczących przyjaznych stosunków i współdzia-
łania państw zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych (zasada dotycząca obowiązku nieingerowania 
w sprawy należące do wewnętrznej kompetencji któregokolwiek państwa, zgodnie z Kartą NZ), 
Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ, 1970. Podobne sformułowania można znaleźć w artykułach 
Protokołu Dodatkowego do Konwencji Genewskich: „Żadne postanowienie niniejszego protokołu 
nie może być powoływane dla usprawiedliwienia interwencji, bezpośredniej lub pośredniej, z jakich-
kolwiek powodów, w sprawy wewnętrzne lub zewnętrzne Wysokiej Umawiającej się Strony, na której 
terytorium toczy się konfl ikt”. Protokół Dodatkowy do Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1949 r. 
(dotyczący ochrony ofi ar niemiędzynarodowych konfl iktów zbrojnych) Dz.U. z 1992 r., Nr 41, 
poz. 175.

4 W kwestii ewolucji znaczenia pojęcia suwerenności (Reisman, 1990, s. 866).
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niu jego suwerennych praw i uzyskać od niego jakiegokolwiek rodzaju korzyści” 
(Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ, 1970).

Jakkolwiek suwerenność państw jest fundamentem stosunków międzynaro-
dowych, co znajduje swój wyraz w prawie międzynarodowym, to w zderzeniu 
z  coraz bardziej rozpowszechnionym podejściem do uwzględniania praw 
człowieka w  stosunkach między państwami wydaje się, że dotychczasowy 
model niezależności państw jest niewystarczający lub niezupełnie przystający 
do współczesnych realiów świata polityki. Od lat 90. XX wieku, a ściślej od 
zakończenia zimnej wojny, w stosunkach między państwami zaszły zasadnicze 
zmiany – zaczęto odchodzić od koncepcji suwerenności zogniskowanej wokół 
państw na rzecz postaw uwzględniających prawa jednostek, demokratyzację 
rządzenia, a ostatecznie prawa człowieka i ich powszechny, ponadpaństwowy 
wymiar (Makinda, 2002, s. 119).

Uniwersalny charakter praw człowieka oznacza, że istnieją takie uprawnienia, 
które każdy posiada w równym stopniu, z racji swojego człowieczeństwa, czy 
inaczej ludzkiej godności (Vincent, 1986, s. 13). Nawet jeśli wszyscy zgadzamy 
się co do niezbywalnego charakteru praw człowieka jako moralnego atrybutu, 
którego państwo nie może naruszyć, to powstaje pytanie o zasięg stosowalności 
tych praw i uzasadnienia dla rozszerzania tego zakresu. Oznacza to mnogość 
interpretacji nie tylko praw człowieka, ale i postaw wobec interwencji humani-
tarnej (Forsythe, 2000). Autorzy zajmujący się kwestią interwencji humanitarnej 
uznają raczej uniwersalny status praw człowieka niż ten będący jedynie wyra-
zem przynależności do kultury Zachodu; tym samym uznają, że uprawnienia 
te są raczej identyfi kowane niż konstruowane przez ludzi, a dopiero następnie 
kodyfi kowane w oparciu o legalne systemy (Reisman, 1910; Vincent, 1986). Nie 
ulega wątpliwości, że obecnie prawa człowieka są elementem, który najbardziej 
wpływa na zmiany międzynarodowej jurysdykcji, w tym również rewizję zna-
czenia i zakresu stosowania zasady suwerenności i nieingerencji (Mężykowska, 
2008, s. 59).

ARGUMENTY PRZECIWKO INTERWENCJI HUMANITARNEJ

Rozważając debatę toczącą się wokół problemu interwencji humanitarnej, należy 
zdać sobie sprawę, że jej przeciwnicy będą bronić zasady suwerenności państw, 
natomiast zwolennicy przeciwnie, uniwersalnego statusu praw człowieka, sto-
jącego ich zdaniem ponad regułami nieingerencji i samostanowienia narodów. 
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Historycznie rzecz ujmując, zasada suwerenności pojawiła się jako pierwsza, 
dużo wcześniejsza od pomysłu humanitarnej ingerencji jednego państwa 
w sprawy drugiego5. Dlatego refl eksję należy rozpocząć od omówienia racji jej 
przeciwników.

W ramach realistycznych teorii relacji międzynarodowych uważa się, że 
osiągnięcie porządku w międzynarodowym społeczeństwie jest możliwe, jedynie 
wówczas gdy państwa zachowają suwerenność terytorialną (Czaputowicz, 2008, 
s. 57 – 103). Moralność jest raczej tym, co może ograniczać działalność państw 
w obronie własnych interesów na arenie międzynarodowej. Dlatego realistyczne 
koncepcje promują suwerenność państwa, stawiając ją ponad moralnością, 
a zatem popierają powstrzymywanie się od interwencji. Zwraca się uwagę, iż 
prawa człowieka nie są uniwersalne, bowiem nie ma większego autorytetu moral-
nego ponad państwo. W warunkach pluralizmu stanowisk w międzynarodowej 
społeczności, braku powszechnej zgody co do elementów konstytuujących prawa 
człowieka nie można podać uzasadnienia dla powszechnego uznania legalności 
interwencji (Devetak, 2007, s. 151 – 174). Odwołując się do słów Tomasa Hobbesa, 
twierdzi się, że nie istnieje żadna wspólna władza, która mogłaby utrzymywać 
wszystkie państwa społeczności międzynarodowej w pokoju, poza poczuciem 
strachu przed wybuchem wojny (Hobbes, 2009). Dlatego rozwiązaniem poli-
tycznym służącym pokojowi jest według realistów utrzymywanie równowagi sił 
(Czaputowicz, 2008, s. 38). Zatem jakakolwiek interwencja, również humanitarna, 
byłaby naruszeniem układu równowagi nie tylko wobec danego państwa, którego 
by dotyczyła, ale wobec całego systemu zrównoważonych wpływów.

W ujęciu tzw. „szkoły angielskiej”, uważanej za kontynuację myśli realistycz-
nej6, państwo jest podmiotem autonomicznym pośród większej społeczności 
państw, które podzielają podobne wartości, zasady i instytucje, posiada ono 
swoją indywidualną tożsamość, której gwarantem jest suwerenność. Interwencja 
humanitarna jest niedopuszczalna, bowiem narusza ową suwerenność państwa, 
przez co zostaje zachwiany także system państw w ramach międzynarodowej 

5 Zasada suwerenności państw została wprowadzona do nowoczesnej polityki międzynarodowej 
podczas pokoju westfalskiego w 1648 r. Temat całego porządku westfalskiego, opierającego się na 
zasadzie suwerenności państw narodowych, oraz jego przeobrażeń do dzisiejszego modelu kosmopo-
litycznego opisują w swojej książce Held i Stanford (1995). Natomiast idea interwencji humanitarnej 
powstała dzięki B. Kouchnerowi, pracownikowi nigeryjskiego Czerwonego Krzyża, założycielowi 
organizacji „Lekarze bez granic” w latach 70. XX wieku (Evans, 2008, s. 32 – 33, Dróżdż, 2014, s. 37).

6 W artykule nie podnosi się dyskusyjnej kwestii kwalifi kacji „szkoły angielskiej” do nurtu reali-
stycznego. Dość wspomnieć, że bywa ona postrzegana także jako współczesna próba połączenia 
podejścia realistycznego i idealistycznego (Czaputowicz, 2008, s. 253).
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społeczności (Bellamy, 2003; Ayoob, 2002)7. Koncepcja powstrzymania się od 
ingerencji, dominująca w dyskursie „szkoły angielskiej”, opiera się na argumen-
cie, że państwo jest jedynym źródłem suwerennego autorytetu (Gomes, 2010). 
Porządek międzynarodowy jest najlepiej utrzymany, kiedy państwa respektują 
autonomię i niezależność innych państw.

Ponadto, przedstawiciele „szkoły angielskiej”, jak na przykład Hans Morgen-
thau, podnoszą, iż w zasadzie państwa kierują się jedynie własnym interesem. 
W praktyce przedstawiają te interesy tak, aby wykazać zgodność z ogólnymi 
zasadami moralnymi, jednak jest to raczej źródłem zakłamania i grozi mesjani-
zmem, niż wyraża prawdziwe, wzniosłe pobudki ingerowania jednego państwa 
w sprawy innego (Morgenthau, 1978, s. 1 – 15). Pozytywne stanowisko zachod-
nich liberalnych demokracji dotyczące interwencji humanitarnych jest często 
krytykowane jako „brutalna eksternalizacja projektu liberalnej demokracji pod 
płaszczykiem interwencji humanitarnej” (Owens, 2005, s. 57)8.

Wspólnym mianownikiem podejść przeciwstawiających się interwencji 
humanitarnej jest stawianie moralności niżej w hierarchii wartości politycznych 
od wartości suwerenności państwa. Koncepcja państwa autonomicznego jest 
wyznacznikiem negatywnego podejścia do interwencji humanitarnej. Z kolei 
tym, co łączy stanowiska popierające taką interwencję, jest zgoda w kwestii 
ujmowania praw człowieka jako podstawy moralności, którą należy podzielać 
w społeczności międzynarodowej.

ARGUMENTY NA RZECZ INTERWENCJI HUMANITARNEJ9

Zwolennicy interwencji humanitarnej wskazują na błędne – ich zdaniem – zało-
żenie poprzedników, które można streścić jako wartościowanie porządku ponad 
sprawiedliwość w systemie międzynarodowym (Ayoob, 2002, s. 84). Rozumieją 
oni sprawiedliwość jako wartość moralną, która nie może być egzekwowana, 

7 Jednakże teoria solidarystyczna, uważana za nurt w ramach „szkoły angielskiej”, chociaż uznaje 
przekonanie o wadze suwerenności państwa w systemie międzynarodowym, traktuje interwencję 
humanitarną jako działanie legalne. W ramach teorii solidarystycznej popiera się społeczność mię-
dzynarodową, która egzekwuje prawo międzynarodowe w ekstremalnych przypadkach łamania 
moralnych standardów przestrzeganych przez wszystkich członków społeczności (Czaputowicz, 2008, 
s. 278 – 279; Butterfi eld, Wight, 1966, s. 227).

8 Oryginalnie: “the violent externalization of the project of liberal democracy under the label 
humanitarian intervention” (tłum. M.T.).

9 Argumenty te są formułowane w przeważającej mierze w ramach tzw. IR Th eories. Są to teorie 
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bowiem ogranicza te działania wymóg nieingerencji. Zdaniem zwolenników 
humanitarnej interwencji częstokroć zdarza się, że dla poszanowania suwerenno-
ści państw rezygnuje się z przyzwoitości, co ostatecznie prowadzi do, ocenianych 
jako niemoralne, zaniechań. Skupianie się na ochronie zasady suwerenności pro-
wadzi do ignorowania realnej przemocy, pochodzącej z zewnątrz lub od samych 
rządzących, w imię bezpieczeństwa i raison d’etat (Devetak, 2010). Stanowiska, 
które popierają interwencję humanitarną, przyjmują odwrotne uzasadnienie – 
stawiają sprawiedliwość i moralność ponad utrzymaniem porządku i równowagi 
sił systemu międzynarodowego10. Argumentacja na rzecz interwencji humani-
tarnej opiera się na kilku założeniach, najbardziej znaczące wydaje się to oparte 
na zestawieniu suwerenności i praw człowieka.

Zasadniczo, większość różnic między zwolennikami i przeciwnikami inter-
wencji humanitarnej można porównać do ogólnych różnic między realistami 
i idealistami w zakresie teorii stosunków między państwami. I tak, dla idealistów 
podmiotami relacji międzynarodowych są jednostki ludzkie, zaś realiści widzą je 
w suwerennych państwach. Wynika z tego, że dla idealistów priorytetem będzie 
ochrona praw jednostek, natomiast w wersji realistycznej pierwszorzędne jest 
zachowanie interesów państwa, w tym przede wszystkim jego integralności 
wewnętrznej. Ponadto realiści interesują się zastanym światem, gdzie człowiek 
ma dostosowywać się do środowiska, które w tym przypadku oznacza między-
narodowy system kontrolowany przez najsilniejsze państwa. Z kolei idealiści 
widzą relacje międzynarodowe nie jako domenę konieczności, ale możliwości, 
gdzie środowisko państw może być kształtowane zgodnie z najważniejszymi 
potrzebami człowieka, stosując się do ogólnych standardów, takich jak prawa 
człowieka (Czaputowicz, 2008, s. 81)11. Według nich państwa nie kierują się 

określane w nauce anglosaskiej jako „intervention rights theories”, czyli teorie naukowe traktujące 
o prawie do interwencji.

10 Na przykład przedstawiciele liberalnego kosmopolityzmu za priorytet stawiają raczej łagodze-
nie ludzkiego cierpienia niż ochronę suwerenności państwowej (Bellamy, 2003, s. 338).

11 Uważa się, że podejście idealistyczne, a zatem również pozytywny stosunek do praw człowieka, 
jest postawą normatywną – wyznaczającą jak powinno być i nieuwzględniającą zastanych realiów 
rzeczywistości, natomiast realizm jest stanowiskiem opisującym zastaną rzeczywistość. Jakkolwiek 
idealizm jest teorią normatywną, bowiem postuluje budowanie porządku społecznego w oparciu 
o uniwersalne normy, to realizm nie jest wolny od założeń normatywnych. Takie mniemanie o reali-
zmie choć powszechne, wydaje się błędne, bowiem realistyczne przesłanki o naturze człowieka, 
władzy, relacji między państwami również są normatywnymi roszczeniami wobec rzeczywistości, ich 
konkretną interpretacją. Wynikają z niej określone konkluzje co do tego, jak należy postępować 
w relacjach między państwami. Do takich przesłanek można zaliczyć choćby przekonanie o złej 
naturze człowieka, kierowaniem się przez państwa jedynie własnym interesem, dominację w stosun-
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przede wszystkim własnym interesem, ale dążą do harmonii celów i współpracy, 
uwzględniając postawy altruistyczne i bezinteresowne aktorów areny między-
narodowej. Takie postawy towarzyszyć powinny interwencji humanitarnej, 
a ponieważ państwa mogą kierować się takimi motywacjami, interwencja jest 
możliwa i w wielu przypadkach pożądana.

Następnie, dla idealistów prawa człowieka są znaczącą siłą i czynnikiem 
kształtującym politykę międzynarodową12. Pozwalają państwom na określenie 
swoich preferencji wobec innych państw, bowiem prawa człowieka stanowią 
wyznacznik, czy dane państwo jest demokratyczne, czy nie (Schmitz, Sikkink, 
2002).

W końcu, gwarantem wszystkich pożądanych w stosunkach międzynarodo-
wych wartości – bezpieczeństwa, pokoju, poszanowania godności człowieka – 
jest wspólne odniesienie do respektowanej powszechnie sprawiedliwości, będącej 
wyrazem raczej moralnych dążeń wspólnoty narodów niż narzędziem ochrony 
własnych interesów państw. Jest to podejście przeciwstawne realistom, a także 
„szkole angielskiej”, której przedstawiciele twierdzą, że porozumienie co do 
wspólnych wartości nie jest możliwe w pluralistycznej społeczności międzyna-
rodowej (Spalding, 2013, s. 7).

Następnie stanowisko, które można określić jako liberalny kosmopolityzm13, 
funduje swoje poparcie wobec interwencji humanitarnej na trzech założeniach. 
Po pierwsze, ludzie mają równe prawa i wolności, które muszą być chronione 
przez instytucje; ponadto wszyscy ludzie w równy sposób posiadają te prawa 
i wolności, niezależnie od kultury, religii, przynależności państwowej, narodo-
wości itp.; w końcu, ochrona tych praw jest troską wszystkich jednostek, państw 
i organizacji państwowych i międzynarodowych. Pobudki dla interwencji huma-

kach między państwami sprzecznych interesów, siły, brak wiary w długotrwałą międzynarodową 
współpracę obliczoną na wspólny cel. Z drugiej strony takie opozycyjne ujmowanie idealizmu i re-
alizmu może być uprawnione, jeśli zauważymy i przyjmiemy, że realizm jest teorią władzy, natomiast 
idealizm teorią sprawiedliwości.

12 W ramach idealizmu zakłada się także silniej, że ochrona i przestrzeganie uniwersalnych praw 
człowieka są najważniejszymi celami i wyznacznikami działań między narodami. Liam Spalding, 
jeden z badaczy zajmujących się tą kwestią, zwraca uwagę na humanitarny aspekt stosunków mię-
dzynarodowych. To, co „humanitarne”, konsekwentnie odnosi się do koncepcji praw człowieka 
(Spalding, 2013). Prace, w których defi nicje tego, co „humanitarne”, odnoszą się do idei praw człowieka 
i moralności, to na przykład: Ayoob, 2002, s. 81 – 102; Baer, 2011, s. 301 – 326; Bellamy, 2003, s. 321 – 340; 
Gomes, 2010, s.1 – 23, czy Roberts, 2000, s. 3 – 51.

13 Określenie to zapożyczam od L.A. Spaldinga. W literaturze pojawia się także określenie libe-
ralizm kosmopolityczny (Beitz, 1994, s. 124).
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nitarnej pochodzą z moralnego obowiązku, jaki jest zakładany w myśl reguły: 
„jeśli ludzie są pozbawiani podstawowych praw człowieka i z tej przyczyny tracą 
możliwość dążenia do własnych projektów, wówczas inni mają pierwszorzędny 
obowiązek by im pomóc” (Teson, 2003, s. 97)14. Dalsze wsparcie dla działań 
humanitarnych w innych państwach pochodzi z założenia, że różne wspólnoty 
wchodzące w skład społeczności międzynarodowej są w stanie i faktycznie 
osiągają porozumienie w kwestii najważniejszych standardów moralnych.

U podstaw uzasadniania interwencji humanitarnej leży prawo moralne, któ-
rym są prawa człowieka, a ściślej przekonanie o ich uniwersalizmie i globalnym 
zasięgu. Badacze znajdują owo usprawiedliwienie moralne już w klasycznych 
koncepcjach głoszących ideę suwerenności państw. Pierwszą z nich jest, paradok-
salnie, myśl Tomasza Hobbesa, na którego powoływali się również przeciwnicy 
interwencji humanitarnej. Według Spaldinga fi lozofi a Hobbesa ukazuje, że 
skoro człowiek jest naturalnie równy wobec innych ludzi, zarówno fi zycznie, 
jak i mentalnie, wobec czego najsłabszy jest w stanie pokonać najsilniejszego, 
to naturalnie posiada równe prawa (Hobbes, 2009). Skoro wszyscy posiadają je 
w sposób równy, są one uniwersalne. Interwencja humanitarna jest zatem spra-
wiedliwa jako supremacja moralnej obrony tych praw ponad ideą suwerenności 
państwa (Spalding, 2013).

Perspektywy argumentujące na rzecz humanitarnych działań jednych 
państw wobec drugich poszukują usprawiedliwienia, odwołując się również do 
fi lozofi i Immanuela Kanta. Filozof ujmuje moralność jako dostarczającą norm 
przewyższających autorytet suwerennego państwa (Kant, 2007). W tym ujęciu 
stosowanie przymusu, którym byłaby interwencja humanitarna, jest usprawie-
dliwione moralnie, a nawet sprawiedliwe jako usunięcie „przeszkody w procesie 
utrudniania osiągania wolności” i jednocześnie zgodne z uniwersalnymi prawami 
(Gomes, 2010). Liberalny kosmopolityzm bazuje na takim imperatywie moral-
nym do interweniowania przeciwko naruszeniom praw człowieka. Stanowisko 
to jest oparte na poszukiwaniu sprawiedliwości ponad, a czasem nawet i kosztem 
porządku w społeczności międzynarodowej. Aplikacja tej perspektywy do mię-
dzynarodowych praktyk dostarcza legitymacji dla interwencji humanitarnej jako 
moralnego prawa jednostek, grup, państw i podmiotów międzynarodowych.

14 Oryginalny tekst brzmi: „If human beings are denied basic human rights and are, for that re-
ason, deprived of their capacity to pursue their autonomous projects, then others have a prima facie 
duty to help them” (tłum. M.T.).



42 ATHENAEUM
Polskie Studia Politologiczne

vol. 53/2017

Obok stanowisk zakładających istnienie prawa do interwencji humanitarnej 
formułowane są także teorie sugerujące obowiązek takiego ingerowania (Baer, 
2011; Devetak, 2007; Gomes, 2010). Również te podejścia z powodzeniem 
odwołują się do fi lozofi i Kanta. W jej ramach naszym moralnym obowiązkiem 
jest asystować innym, gdy wymagają pomocy. Bez tej asysty jednostka popada 
w apatię i bierność wobec prawa, nawet w sytuacji krytycznej (Kant, 2007). 
Wobec tego interwencja okazuje się, zdaniem przedstawicieli omawianych teorii, 
moralnym obowiązkiem pozostałych członków międzynarodowej społeczności. 
Jednakże, w myśl teorii – powinny istnieć ograniczenia co do ponoszonych przez 
obywateli państw kosztów takiej pomocy. Mianowicie, jeśli jedni obywatele 
decydują się ponosić koszty, by chronić wolności innych, lepiej byłoby, gdyby 
robili to motywowani poczuciem właśnie moralnego obowiązku, a nie ponosili 
„ostateczną ofi arę”, aby ochronić pozostałych (Bear, 2011). Z powyższych powo-
dów zapewne łatwiej jest przyjąć, że potrzeba interwencji humanitarnej powinna 
posiadać status prawa, a nie obowiązku.

SUWERENNOŚĆ PAŃSTW W POWIĄZANIU 
Z PRAWAMI CZŁOWIEKA

Czy możliwe jest jednoczesne utrzymywanie zasady suwerenności państw wraz 
z towarzyszącymi jej regułami samostanowienia, nieingerencji i autonomii oraz 
wymogu przestrzegania praw człowieka, w tym ich ewentualnego egzekwowania 
poprzez interwencję? Idea suwerenności państw nie dopuszcza przecież kwestio-
nowania ich wewnętrznej integralności poprzez humanitarne ingerencje.

Jednak wydaje się, że jest możliwe, by suwerenność państw mogła być 
utrzymywana wraz z międzynarodowym rozpoznaniem uniwersalnych praw 
człowieka i ich egzekwowaniem przez jedne państwa wobec drugich. Propozy-
cję taką – powstałą z połączenia obu idei, wykluczających się, jak widzieliśmy 
poprzednio, aczkolwiek być może jedynie pozornie – można rozumieć jako 
„suwerenność jako odpowiedzialność” (Ayoob, 2002, s. 84).

W ramach tego pomysłu uważa się, że jeśli państwo nie potrafi  zapewnić 
swoim obywatelom minimalnego stopnia bezpieczeństwa, wówczas suweren-
ność przestaje istnieć i humanitarne angażowanie się zostaje uzasadnione jako 
przywrócenie państwu jego suwerenności. Wraz z łamaniem praw człowieka 
państwo nie wypełnia swojego obowiązku ochrony życia obywateli (Ayoob, 2002, 
s. 82). Przekonanie to czerpie ponownie z myśli Hobbesa. Otóż można tę sytuację 
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porównać z brakiem wypełnienia kontraktu społecznego przez państwo, które ma 
chronić życie swoich obywateli (Hobbes, 2007, s. 89). Wówczas ingerencja wyni-
kająca z humanitarnych pobudek jest jak najbardziej wskazana i uzasadniona 
moralnie. „Interwencję humanitarną można bowiem postrzegać jako zamach 
na suwerenność i niezależność państwa albo też jako działanie zmierzające do 
wyegzekwowania odpowiedzialności państw, które nie uznają (nie przestrzegają) 
swoich obowiązków międzynarodowych” (Mężykowska, 2008, s. 17).

Zgoda na przestrzeganie zasady suwerenności państw przy jednoczesnym 
uznaniu i egzekwowaniu praw człowieka poprzez możliwość interwencji jest 
zatem możliwa, gdy zdefi niuje się suwerenność warunkowo. Nie ma być ona 
postrzegana, jak dotychczas, jako wartość absolutna, ale raczej jako jeden 
z atrybutów państwa, który może ono utracić (Ayoob, 2002, s. 84). Suwerenność 
państwa jest zatem zachowywana i respektowana na arenie międzynarodowej, 
jeśli państwo spełnia określone warunki wobec swoich obywateli. Są nimi 
określone w kontrakcie społecznym zapewnianie bezpieczeństwa obywateli, 
zobowiązanie się do poszanowania ich praw i wolności. Gdy nie zostają one 
spełnione lub zaczynają być łamane, wówczas wygasa roszczenie państwa do 
suwerenności. W obliczu takiej sytuacji humanitarne wtargnięcie nie narusza 
samej suwerenności państw. Natomiast niespełnianie warunku znosi lub zawie-
sza atrybut samostanowienia państwa. Suwerenność jest w takim ujęciu ściśle 
łączona z odpowiedzialnością państwa za swoich obywateli (Mężykowska, 2008, 
s. 55)15.

Przy takim ponownym określaniu suwerenności pojawia się także termin 
„suwerenność ludu”16. Jest on wyrazem próby przesunięcia podmiotu suwe-
renności z władzy na obywateli. Jeżeli władza nie jest w stanie chronić swoich 
poddanych, wówczas traci atrybut samostanowienia i inne państwa lub orga-
nizacje międzynarodowe mają prawo wkroczyć w celu obrony praw obywateli 
(Mężykowska, 2008, s. 55).

15 Redefi nicje idei suwerenności państw w oparciu o uwzględnianie wagi praw człowieka propo-
nują także badacze tacy jak David Held, Robert Fine czy Holli Th omas (Held, 1995; Fine, 2009; 
Th omas, 2004, s. 5).

16 Idea „suwerenności ludu” została po raz pierwszy wyrażona przez Johna Locke’a, jak zauważa 
Holli Th omas (Th omas, 2004, s. 13). Rząd gwarantuje ochronę praw jednostkowych, natomiast tylko 
jednostkowa zgoda może legitymizować rząd. Suwerenność państwa leży zatem w rękach ludzi, jego 
obywateli. Niezdolność do ochrony tych praw znosi prawo do legalnej władzy i suwerenności. Jednak, 
jak zauważa autorka, suwerenność ludowa była w nowoczesnym państwie podporządkowana suwe-
renności państwowej (Th omas, 2004, s. 13). O „suwerenności ludu” pisze także profesor Yale Univer-
sity Seyla Benhabib (Benhabib, 2007, s. 19 – 36; Turkot, 2016).
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Powyższa redefi nicja suwerenności spotyka się także z krytyką. Jej przedsta-
wiciele podkreślają, że prawom człowieka próbuje się przypisać, podobnie jak 
suwerenności, absolutne znaczenie. Prawa człowieka są traktowane jako osta-
teczny autorytet, na mocy którego można usprawiedliwiać różne, niekoniecznie 
bezinteresowne, ingerencje. Samo roszczenie do statusu ostatecznej instancji 
jest dla krytyków nieuzasadnioną uzurpacją, wśród wielości i  jednoczesnej 
równości porządków wartości. Moralny wymiar praw człowieka jest uważany 
przez krytyków za kolejny, jeden z wielu konstruktów politycznych, podobnie 
jak inne wadliwych17.

Mimo znajomości argumentów krytycznych wielu badaczy decyduje się 
na przyjęcie tak zredefi niowanej kategorii suwerenności państw (Spalding, 
2013, s. 11). Warunek owej niezależności państw wyznaczają bowiem nie tylko 
same prawa człowieka – niezależnie od tego, jaki zakres lub status zostanie im 
wyznaczony – ale także kontrakt społeczny, który w państwach demokratycz-
nych ma wiele wyrazów ustawowych, instytucjonalnych, a także bywa czasowo 
renegocjowany.

W kontekście idei „suwerenności jako odpowiedzialności” warto wspomnieć 
o pomyśle obowiązku ochrony ludności dotkniętej kryzysami, tzn. „respon-
sibility to protect” („RtoP” czy też „R2P”). Jest to koncepcja zaproponowana 
przez Kofi  Annana, podobna do postulatów interwencji humanitarnej, choć 
wykraczająca poza nie, proponując szerszy zakres międzynarodowej pomocy 
(Dróżdż, 2014, s. 55). Pośród szczegółowych niuansów obu propozycji koncep-
cja R2P skupia się przede wszystkim na zapobieganiu eskalacji konfl iktów, przy 
czym nie toleruje używania siły, skupia się jedynie na perspektywie ofi ar, a nie 
podmiotów interweniujących, oraz każdorazowo wymaga akceptacji dla swoich 
działać od Rady Bezpieczeństwa ONZ. Wspólną wartością podzielaną przez 
zwolenników R2P i interwencji humanitarnej jest podważanie suwerenności 
państw jako absolutnej wytycznej w działaniach międzynarodowych oraz 
popieranie redefi nicji dotychczasowej idei suwerenności, tak by uwzględniała 
prawa jednostek (Evans, 2008).

Przy określonej na nowo idei suwerenności swoistej redefi nicji ulega również 
znaczenie praw człowieka. Wydają się one teraz warunkami, które mogą wyzna-
czać suwerenność państwa. Innymi słowy, stanowią one powody, ze względu 

17 Krytyka zredefi niowanego pojęcia suwerenności państw, będącego kluczowym zabiegiem 
w ramach podejścia popierającego interwencję humanitarną, na przykład przez J. Mosesa (idem, 
2006).
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na które suwerenność państwowa może być kwestionowana, i to w kategoriach 
moralnych. Suwerenność jest tu rozumiana jako odpowiedzialność za przestrze-
ganie praw człowieka, są one zatem autorytetem określającym działania władz 
państwa. Wobec tego, w zredefi niowanym pojęciu suwerenności nie jest prze-
ciwstawiona prawom człowieka, ale czyni je warunkiem i gwarantem osiągania 
oraz utrzymywania suwerenności.

Państwa określające swoją suwerenność w zredefi niowanej wersji – w oparciu 
o przestrzeganie praw człowieka i dotrzymywanie warunków umowy społecznej 
– miałyby tę samą podstawę, która przysługuje koncepcji globalnego obywatel-
stwa. Globalne obywatelstwo jest bowiem ufundowane na międzynarodowym 
uznaniu praw człowieka18. Tak rozumiane obywatelstwo mogłoby praktycznie 
funkcjonować wśród obywateli różnych suwerennych państw. Interwencja huma-
nitarna byłaby wówczas postrzegana nie jako bezprawne wtargnięcie na obcy 
teren, choćby z pobudek moralnych, ale jako wyraz przestrzegania globalnego 
obywatelstwa – obrony jednostek w sytuacji naruszania praw człowieka.

Badając relacje między ideą suwerenności państw i prawami człowieka, 
nie wolno zapominać, że suwerenność państw może być nie tylko przeszkodą 
w realizacji praw człowieka, ale czasem także warunkiem ich przestrzegania. 
Dzieje się tak najczęściej w okolicznościach globalnego kapitalizmu, który dotyka 
najbiedniejszych państw trzeciego świata. Słabe, mało autonomiczne państwa, 
ulegając niekontrolowanym siłom globalnym, nie są w stanie wystarczająco chro-
nić praw swoich obywateli, a nawet przyczyniają się do ich łamania. Im mniej 
są niezależne, tym bardziej podatne na wyniszczające je globalne tendencje. 
Wówczas okazuje się, że to silne instytucje państwowe, wolne od zewnętrznych 
nacisków globalnych, mogą ustrzec obywateli przed wykorzystywaniem, i osta-
tecznie bronić ich praw (Benhabib, 2007). Należy zatem wyjść poza przyjęty dość 
powszechnie w analizach tematu aksjomat, że osłabienie suwerenności państw 
narodowych wiąże się ze wzmocnieniem przestrzegania praw człowieka na 
świecie. Obok wzmacniania instytucji wewnętrznych państwa należy równo-
cześnie rozwijać instytucje międzynarodowe kontrolujące przestrzeganie praw 
człowieka. Interwencja humanitarna w tym kontekście nie może być postrzegana 
jako podważanie niepodległości państwa, ale współdziałanie z państwem na 
rzecz wzmocnienia jego niezależności wobec sił rynków globalnych. Ostatecznie 

18 Zagadnienie globalnego obywatelstwa i jego stosunku zarówno do suwerenności, jak i praw 
człowieka ma własną obszerną literaturę (Dower, Williams, 2002; Benhabib, 2007; Fine, 2009).
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państwa trzeciego świata i instytucje międzynarodowe broniące praw człowieka 
mają ten sam cel – ochronę obywateli.

Uważam, że owa redefi nicja roli praw człowieka może mieć głębokie konse-
kwencje dla – w zależności jak będziemy ujmować międzynarodową scenę poli-
tyczną – globalnego systemu politycznego, międzynarodowego systemu państw 
narodowych, czy nawet dla wizji globalnego obywatelstwa. Przede wszystkim 
chodzi o możliwość powiązania, a nie traktowania wyłącznie, tendencji do samo-
realizacji państw, to znaczy nastawienia na obronę interesów narodowych, do 
czego potrzebna jest suwerenność, z uznaniem przez te państwa uniwersalnego 
statusu obowiązywania praw człowieka. Państwa nie traktują wówczas praw 
człowieka jako przeszkody w dążeniu do autonomii. Prawa człowieka stanowią 
nie absolutną, ale jedną z wielu instytucji obiektywizujących potrzeby i dążenia 
obywateli. Przykładem może być tu sądownictwo Unii Europejskiej, równoległe 
do sądownictwa państw narodowych. Systemy prawne uzupełniają się, ale jedne 
dają również ochronę przed drugimi na korzyść obywateli. Demokratyczne 
państwa z zasady ustrojowej nie powinny mieć tendencji do unieszczęśliwiania 
i niesprawiedliwego traktowania swoich obywateli, zatem jeśli istnieje możliwość 
legalnej, pozapaństwowej weryfi kacji działań państwa, tak by nie traciło ono 
jeszcze roszczenia do suwerenności, to dla wszystkich trzech stron – rządzących, 
obywateli i zewnętrznych aktorów – wydaje się dobrym rozwiązaniem. Prawa 
człowieka jako jeden z warunków suwerenności mogą nie tylko stanowić uspra-
wiedliwienie dla podejmowania interwencji humanitarnych – co traktowane jest 
jako ostateczność. Pierwotnie, stanowić mogą źródło weryfi kacji i ewentualnej 
korekty działań państwa, daleko wcześniej zanim potrzebna byłaby interwen-
cja humanitarna. W istocie bowiem warunkowe defi niowanie suwerenności 
w perspektywie nowej roli praw człowieka umożliwia także mniej inwazyjne 
interwencje19.
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— ABSTRAKT —

Celem artykułu jest zbadanie dyplomacji sporto-
wej pomiędzy Iranem a Stanami Zjednoczonymi, 
która stanowi przykład dyplomacji sportowej 
ukierunkowanej na zbliżenie nieprzychylnych 
względem siebie państw. Kraje te nie utrzymują 
bowiem stosunków dyplomatycznych, a ich wza-
jemne relacje można scharakteryzować jako wro-
gie. Pod koniec XX wieku dwa państwa zaczęły 
nawiązywać kontakty sportowe ukierunkowane 
na wspieranie zbliżenia.

W artykule podjęta została próba weryfi kacji 
hipotezy, zgodnie z którą dyplomacja sportowa 
pomiędzy USA i Iranem miała znaczenie jedynie 
wtórne i nie byłaby możliwa bez woli politycznej. 
Podjęta zostanie ponadto próba analizy doboru 
poszczególnych dyscyplin sportowych wykorzy-
stanych w ramach dyplomacji sportowej pomię-

— ABSTRACT —

Th e aim of the article is to investigate sports 
diplomacy between Iran and the United States, 
which is an example of sports diplomacy directed 
at bringing unfriendly states closer. Th e two 
countries do not have diplomatic relations and 
their mutual attitude can be described as hostile. 
At the end of the 20t century they started to 
establish sports exchanges aimed at supporting 
political rapprochement.

Th e article is aimed to verify a hypothesis 
stating that the signifi cance of sports diplomacy 
between Iran and the United States was second-
ary and it would not be possible without the 
political will of both sides. Also, an attempt to 
analyze the selection of sports disciplines used 
for sports diplomacy between the two states 
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WPROWADZENIE

Dyplomacja sportowa stanowi kategorię naukową, która obecnie dopiero uobec-
nia się w obiegu naukowym, szczególnie w Polsce. Z jej istotności jako części 
dyplomacji publicznej wydają się jednak zdawać sobie sprawę władze Polski, 
przykładowo zagadnieniu dyplomacji sportowej było poświęcone współorgani-
zowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Ministerstwo Spraw Zagra-
nicznych RP w październiku 2014 roku sympozjum naukowe (Polski Komitet 
Olimpijski, 2014), a także wspomniano o niej w raporcie MSZ poświęconym 
dyplomacji publicznej (Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, 2014). Wydaje 
się jednak, iż dyplomacja sportowa w dalszym ciągu pozostaje niewystarczająco 
doceniania jako narzędzie prowadzenia polityki międzynarodowej. Jest to 
bowiem pojęcie znacznie szersze niż tylko element budowania wizerunku i pre-
stiżu międzynarodowego państwa. Tymczasem w nauce światowej dyplomacja 
sportowa wydaje się pod tym względem bardziej doceniana i poświęcane są 
jej kolejne analizy. Istnieje w związku z tym potrzeba, aby badać zagadnienie 
dyplomacji sportowej i eksploatować jej potencjał jako narzędzia prowadzenia 
polityki międzynarodowej.

Dyplomacja sportowa jest pojęciem stosunkowo szerokim i rozumianym 
na wiele sposobów. Może obejmować wykorzystywanie sportu jako narzędzia 
zbliżenia między państwami bądź przeniesienia na grunt sportowy politycznych 
konfl iktów, a  także służyć kształtowaniu wizerunku międzynarodowego  – 
traktując sport jako jeden z elementów miękkiej siły państwa. Podmiotami 
dyplomacji sportowej mogą być zarówno państwa, jak i aktorzy niepaństwowi, 
np. organizacje zarządzające sportem, organizacje pozarządowe, sportowcy itp. 
Jest to więc pojęcie o niezwykle szerokim zakresie. Niniejszy artykuł dotyczy 
dyplomacji sportowej będącej narzędziem wspierania celów polityki zagranicznej 
państw, a zarazem tworzenia okoliczności dla zbliżenia politycznego pomiędzy 
państwami nieprzychylnymi względem siebie.

dzy Iranem a USA, jeśli chodzi o ich pozytywny 
bądź negatywny wpływ na jej skuteczność.

Słowa kluczowe: dyplomacja sportowa, stosunki 
USA–Iran, sport i polityka

concerning their positive or negative eff ect on its 
effi  ciency has been made.

Keywords: sports diplomacy, USA–Iran relations, 
sport and politics
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Badania podjęte w niniejszym artykule mają charakter studium przypadku 
poświęconego dyplomacji sportowej pomiędzy dwoma państwami, które z całą 
pewnością można uznać za nieprzychylne względem siebie, mianowicie Stanami 
Zjednoczonymi i Iranem. Casus ten posłuży do skonstruowania uogólnień doty-
czących dyplomacji sportowej jako narzędzia promowania zbliżenia pomiędzy 
wrogimi sobie państwami. Badanie będzie więc miało charakter empiryczny 
i oparte będzie na rozumowaniu indukcyjnym. Casus ten jest o tyle istotny, iż 
w ostatnim czasie doszło do pewnego przełomu dotyczącego stosunków pomię-
dzy dwoma krajami, którego symbolem jest porozumienie nuklearne z lipca 2015 
roku.

Celem badania jest dokonanie kompleksowej analizy przejawów dyplomacji 
sportowej, do jakich doszło na linii Stany Zjednoczone–Iran na przełomie XX 
i XXI wieku. Podjęta zostanie próba weryfi kacji hipotezy dotyczącej roli dyplo-
macji sportowej w kształtowaniu stosunków pomiędzy dwoma skonfl iktowanymi 
państwami, jakimi były Stany Zjednoczone i Iran, zgodnie z którą dyplomacja 
sportowa sama nie jest w stanie doprowadzić do politycznego przełomu – bez 
politycznej woli ku temu, jej znaczenie pozostaje zatem jedynie wtórne. Podjęta 
zostanie ponadto próba analizy doboru poszczególnych dyscyplin sportowych 
wykorzystanych w ramach dyplomacji sportowej pomiędzy Iranem a USA, jeśli 
chodzi o ich pozytywny bądź negatywny wpływ na jej skuteczność.

GENEZA DYPLOMACJI SPORTOWEJ IRAN–USA

W kontekście analizy dyplomacji sportowej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi 
a  Iranem niezwykle istotny jest kontekst historyczny związany z relacjami 
pomiędzy tymi krajami. Państwa te należały do bliskich sojuszników za czasów 
rządów w Iranie proamerykańskiego szacha Mohammeda Rezy Pahlawiego. 
Sytuacja uległa zmianie po obaleniu szacha w styczniu 1979 roku, natomiast do 
zerwania stosunków dyplomatycznych doszło w efekcie zajęcia ambasady Stanów 
Zjednoczonych w Teheranie przez radykalnych studentów islamskich i wzięcia 
przez nich zakładników. W efekcie 7 kwietnia 1980 roku USA zerwały stosunki 
dyplomatyczne z Iranem, kraje zaś silnie zantagonizowały się, a ich relacje stały 
się bardzo napięte. Stany Zjednoczone i Iran do chwili obecnej nie utrzymują 
formalnych stosunków dyplomatycznych.

Stosunki amerykańsko-irańskie po rewolucji islamskiej należałoby określić 
jako nieprzychylne i pełne braku zaufania (Kaussler, Newkirk, 2012). Sytuacja 
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zaczęła ulegać powolnej zmianie dopiero w drugiej połowie lat 90. Ze wzglę-
dów geostrategicznych prezydent USA Bill Clinton podjął bowiem starania, 
aby odnowić stosunki z Iranem. Do zmiany władzy doszło także w Teheranie, 
ponieważ w 1997 roku prezydentem wybrano bardziej postępowego polityka 
Mohammeda Chatamiego, co także wpłynęło na zwiększenie szans na zmianę 
w stosunkach dwustronnych (Amado, Amato, 2001). Właśnie wspomniana 
zmiana przywódców obu państw na bardziej skłonnych do porozumienia 
w głównej mierze przyczyniła się późniejszego zastosowania dyplomacji spor-
towej. Widać tu analogię także do innych przejawów dyplomacji sportowej, 
ukierunkowanej na zbliżenie między narodami pozostającymi w konfl ikcie, 
jak chociażby Armenią i Turcją, pomiędzy którymi doszło do tzw. dyplomacji 
futbolowej w następstwie objęcia władzy przez prezydentów Serzha Sarkisyana 
i Abdullah Güla.

Stopniowe wzajemne otwieranie się Iranu i USA oparte było przede wszyst-
kim na kontaktach oddolnych, tzw. międzyludzkich, na co nalegać miała przede 
wszystkim strona irańska. I tak prezydent Chatami po objęciu rządów stwierdzić 
miał w wywiadzie udzielonym Christianne Amanpour z CNN, że wymiana 
kulturalna pomiędzy USA a Iranem mogłaby pomóc w „zburzeniu ściany nie-
ufności”. Strona amerykańska zdawała się zaakceptować propozycję i już wkrótce 
rozpoczęto wymianę kulturalną, w dużej mierze opartą na wymianie sportowej 
(Milinski, 2010). Co prawda Amerykanie początkowo rozważali otwarcie za 
pośrednictwem tradycyjnych kontaktów dyplomatycznych – już we wskaza-
nym 1997 roku administracja Clintona zintensyfi kowała wysiłki w tym celu. 
W październiku tego roku za pośrednictwem ambasady Szwajcarii w Teheranie 
wystosowano bowiem propozycję spotkania bez warunków wstępnych, które 
miałoby się odbyć we wskazanym miejscu w Iranie. W spotkaniu mieliby wziąć 
udział trzej wysoko postawieni przedstawiciele Stanów Zjednoczonych, jednak 
Iran nie odpowiedział pozytywnie na tę propozycję. Z kolei w maju 1998 roku 
podczas wizyty w Arabii Saudyjskiej wiceprezydent USA Al Gore poprosił księcia 
Abdullaha o zorganizowanie bezpośrednich rozmów pomiędzy Teheranem 
a Waszyngtonem. Iran znów jednak odmówił, zaznaczając, iż przed otwarciem 
kontaktów międzyrządowych należy rozwijać kontakty typu people-to-people. 
Co prawda, kontakty międzyrządowe odbywały się, ale jedynie w środowisku 
multilateralnym, np. w Organizacji Narodów Zjednoczonych (Kriesberg, 2015). 
Chatami był bowiem zwolennikiem kontaktów międzyludzkich jako narzędzia 
przełamania lodów (Chehabi, 2001), nawołując zarazem do „dialogu cywilizacji” 
(Hauss, 2015, s. 383). Efektem takiej deklaracji były m.in. wymiany sportowe, 
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do których miało wkrótce dojść. Chociaż biorąc pod uwagę odrzuconą przez 
Iran możliwość politycznego otwarcia, można to uznać za jedynie częściowy 
progres, to trzeba pamiętać, iż we wcześniejszym okresie dwa państwa właściwie 
nie utrzymywały kontaktów. Biorąc to pod uwagę, nawiązanie nawet oddolnych 
wymian, w tym sportowych, należałoby jednak ocenić jako pewien przełom.

AMERYKAŃSKO-IRAŃSKIE WYMIANY ZAPAŚNICZE

W kontekście dyplomacji sportowej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem 
najczęściej analizowany jest mecz piłkarski, do którego doszło latem 1998 roku 
podczas odbywających się we Francji Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Jednak 
jeszcze zanim do niego doszło, miał miejsce inny akord dyplomacji sportowej 
pomiędzy dwoma krajami, bowiem doszło do wizyty amerykańskiej drużyny 
zapaśniczej w Iranie, gdzie wzięła udział w turnieju Takhti. Doszło do tego 
przy znaczącym udziale amerykańskiej organizacji pozarządowej Search for 
Common Ground, której celem było poszukiwanie kooperacyjnych sposobów 
rozwiązania impasu w stosunkach dwustronnych. Wizyta była jednocześnie 
pierwszą sytuacją od czasu zerwania stosunków dyplomatycznych, kiedy to na 
terytorium Iranu wywieszono amerykańską fl agę (Hauss, 2015; Kessler, 2009). 
Wspomniana organizacja odbyła wiele negocjacji z szeregiem instytucji w USA 
i Iranie dotyczących kwestii bezpieczeństwa, politycznych itp. Na skutek ich 
sukcesu udało się wysłać do Iranu drużynę pięciu zapaśników, którzy wzięli 
udział w turnieju jako jedna z 17 drużyn. Warto dodać, iż turniej ten był bardzo 
popularny w Iranie – był transmitowany przez narodową telewizję i budził duże 
zainteresowanie (Asgharirad, 2012). Fakt przyczynienia się do zorganizowania 
wyjazdu przez organizację pozarządową wydaje się w tym kontekście bardzo 
istotny, bowiem ewentualne fi asko inicjatywy nie wpływałoby niekorzystnie na 
prestiż w tym przypadku rządu Stanów Zjednoczonych. Dodawało to ponadto 
inicjatywie oddolnego charakteru, mimo że nie ulega wątpliwości, iż na kontakt 
sportowy musiały wydać zgodę polityczne władze obu krajów.

Do zaproszenia amerykańskiej drużyny zapaśniczej doszło w lutym 1998 
roku. Co ciekawe, nie była to pierwsza tego typu inicjatywa, jednak wcześniej 
ze względów bezpieczeństwa Amerykanie odmawiali wzięcia udziału w tych 
cyklicznych zawodach. Podczas turnieju Amerykanie byli bardzo dobrze odbie-
rani przez publiczność – 12 000 kibiców w hali Azadi Sports Hall miało ich 
entuzjastycznie dopingować.
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Generalnie trudno było dostrzec antypatie dwóch stron. Pojawiały się przy 
tym wzajemne gesty dobrej woli i sympatii, przykładowo jeden z amerykańskich 
zawodników, Zeke Jones, miał machać miniaturową fl agą Iranu, w odpowiedzi 
na co widzowie zaczęli skandować „America”. Symboliczny był też serdeczny, 
przedłużony uścisk po walce Melvina Douglasa i Abbasa Jedidiego (Kessler, 
2009). Co więcej, na trybunach pojawiły się też okrzyki popierające prezydenta 
Chatamiego, gdy w hali pojawił się konserwatywny polityk Ali-Akbar Nategh 
Nuri. Wskazywało to na głęboką przemianę tradycyjnie antyamerykańskiej 
opinii publicznej w Iranie. Wydawali się dostrzec to Amerykanie, bowiem kiedy 
drużynę zapaśników 13 marca 1998 roku przyjął prezydent Clinton, zachęcał 
także innych Amerykanów do uczestniczenia w wymianach z Iranem (Chehabi, 
2001). Wspomnieć w  tym miejscu warto, że zapasy należały do dyscyplin 
sportowych, w których wymiany amerykańsko-irańskie były szczególnie liczne, 
czego jednym z głównych powodów było zbliżenie się federacji zapaśniczych 
obu państw podczas Mistrzostw Świata w 1995 roku (Khanlari, 2014). Warto 
w tym miejscu zwrócić uwagę na potencjał dyplomacji sportowej, uznawanej za 
część dyplomacji publicznej, we wpływaniu na postawę społeczeństw. Poprzez 
często spontaniczne, pozytywne gesty zwykłych ludzi – sportowców czy kibiców 
– pomiędzy społeczeństwami może wywiązać się pewien rodzaj więzi, który 
może być trudny do osiągnięcia poprzez tradycyjne działania dyplomatyczne.

W opisanym wydarzeniu można zidentyfi kować pewien mechanizm odno-
szący się do wykorzystywania dyplomacji sportowej, a także szerzej dyplomacji 
publicznej, w staraniach zantagonizowanych państw odnośnie do poprawy stanu 
stosunków wzajemnych. Z uwagi na szereg uwarunkowań nie było wówczas 
możliwe nawiązanie otwartego dialogu. W związku z tym, jako swoisty gest ini-
cjujący zbliżenie, może być wykorzystane wystosowanie przez federację sportową 
zaproszenia do udziału w towarzyskiej rywalizacji sportowej. W tym przypadku 
widoczne było ponadto pozytywne nastawienie irańskich kibiców względem 
amerykańskich gości. To z kolei mogło być odczytane przez władze obydwu 
państw za oznakę gotowości Irańczyków do otwarcia na Stany Zjednoczone. 
Było to o tyle ważne, iż niekiedy w historii kontakty sportowe nie szły w parze 
z przemianami w społecznym postrzeganiu pewnych kwestii. Tym razem, jak się 
zdaje, oddolna gotowość na zbliżenie dwóch państw miała miejsce.

Zdaniem Davida Kesslera (2009) ów zapaśniczy epizod dyplomacji sportowej 
okazał się korzystny dla obu stron. Dla Amerykanów stanowił on możliwość 
ponownego zaprezentowania się ludowi Iranu, podczas gdy dla Irańczyków – 
szansę na zerwanie z „nieprzejednanymi ajatollahami uosabiającymi ich kraj” 
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(s. 41). Chociaż w tej wypowiedzi można dostrzec pewną przesadę, to zgodzić się 
trzeba z poglądem o przełomowości kontaktu – wobec niemal całkowitego braku 
takowych we wcześniejszych latach. Jednocześnie jednak trudno wyobrazić sobie 
możliwość takiej wymiany typu people-to-people, gdyby nie objęcie władzy w obu 
krajach przez bardziej skorych do dialogu przywódców. Mówiąc o przełomowo-
ści zainicjowania swoistej dyplomacji zapaśniczej, nie można zatem pominąć 
przede wszystkim znaczenia wcześniejszych gestów prezydenta Iranu.

Opisany kontakt w zapasach nie był jednorazowym przejawem dyplomacji 
sportowej, ale początkiem całej serii licznych kontaktów zapaśniczych, a z czasem 
także kontaktów w innych sportach. Zatem niedługo po turnieju Takhti, bo już 
w kwietniu 1998 roku, doszło do wizyty reprezentacji Iranu w zapasach w USA 
– przy okazji odbywającego się tam Pucharu Świata. Amerykanie nie odwza-
jemnili jednak gościnności Irańczyków, bowiem zapaśnicy z tego kraju musieli 
spędzić na lotnisku w Chicago dwie godziny podczas kontroli bezpieczeństwa. 
Wspomniana kontrola, mimo że Amerykanie twierdzili, iż są to standardowe 
procedury, została bardzo negatywnie odebrana w Iranie. Twierdzi się wręcz, iż 
mogło to ponownie pobudzić w tamtejszym społeczeństwie sentyment, zgodnie 
z którym „Amerykanom nie można ufać”. Incydent został także potępiony przez 
irańskie ministerstwo spraw zagranicznych. Aby załagodzić powstałe napięcie, 
Biały Dom zaprosił 18-osobową drużynę irańską na specjalne zwiedzanie 
Muzeum Powietrza i Przestrzeni Instytutu Smithsoniańskiego, prowadzone przez 
biegłą w języku perskim amerykańską Sekretarz Zdrowia i Opieki Społecznej 
Donnę Shalala’ę. Rozgoryczeni Irańczycy odrzucili jednak propozycję (Asgha-
rirad, 2012; Kessler, 2009). Mimo urazy udało się natomiast przekonać irańskich 
zapaśników do wzięcia udziału w odbywających się w Nowym Jorku w lipcu 
1998 roku Igrzyskach Dobrej Woli (Goodwill Games). Tym razem, jeszcze przed 
wizytą, poczyniono ustalenia, iż zawodnikom nie będą pobierane odciski palców 
na granicy, jednak także i podczas tej wizyty doszło do kontrowersji, bowiem 
w trakcie zawodów grupa emigrantów irańskich wykrzykiwała hasła skierowane 
przeciwko rządowi irańskiemu. Pomijając jednak ten incydent, drużyna Iranu 
pozytywnie odebrała wizytę, mówiono także „otwarciu dialogu” (Asgharirad, 
2012, s. 93).

Jak widać, pomimo znaczącego incydentu związanego z pobieraniem odci-
sków palców od delegacji irańskiej przez amerykańskie służby graniczne, udało 
się kontynuować „dyplomację zapaśniczą”. Oczywiście trudno dziwić się takiemu 
odbiorowi sytuacji przez stronę irańską. Pobieranie odcisków palców w sposób 
uniwersalny przywodzi na myśl traktowanie przestępców. Tymczasem stosunki 
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Iranu i Stanów Zjednoczonych, pomimo pewnego ocieplenia, wciąż były bardzo 
„delikatne” i „wrażliwe”. Wydaje się jednak, iż incydent nie zaprzepaścił w pełni 
wcześniejszych starań obu stron.

MECZ PODCZAS MISTRZOSTW ŚWIATA W PIŁCE NOŻNEJ 
W 1998 ROKU

Na szczególną uwagę w kontekście roli sportu w rozwoju relacji amerykańsko-
-irańskich zasługuje mecz piłkarski pomiędzy tymi krajami. Do spotkania 
takiego doszło podczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej, odbywających się 
we Francji w 1998 roku. Nie była to zatem inicjatywa żadnego z państw, ale 
efekt losowania grup mistrzostw. Znacznie ma w  tym przypadku również 
fakt, iż do spotkania sportowego doszło na terenie „neutralnym” – we Francji, 
nie zaś na terytorium któregoś z zainteresowanych państw. Istotna była także 
waga spotkania, bowiem Mistrzostwa Świata w piłce nożnej są najważniejszym 
wydarzeniem w tej dyscyplinie sportu i w pewnym sensie symbolem globalizacji 
(Miller, Lawrence, McKay, Rowe, 2001). Dla Iranu istotne było już samo zakwa-
lifi kowanie się do turnieju, co zostało w tym kraju przyjęte niemal z histeryczną 
radością (Amado, Amato, 2001), nawet bardziej entuzjastycznie niż pierwsze 
miejsce Iranu w Mistrzostwach Świata w zapasach w 1998 roku, które są przecież 
uznawane z a sport narodowy w tym kraju (Chehabi, 2006). Manifestacje radości 
przekształcały się zarazem w demonstracje poparcia dla Chatamiego (Chehabi, 
2001), co dodawało całemu wydarzeniu politycznego kolorytu.

Na skutek losowania grup Mistrzostw Świata, do którego doszło w grudniu 
1997 roku, oba zespoły trafi ły do grupy F. Na skutek tego w Iranie pojawiły się 
nastroje związane z chęcią wspierania bardziej normalnych relacji z resztą świata 
(Amado, Amato, 2001), w szczególności ze Stanami Zjednoczonymi. W związku 
z tym już pod koniec 1997 roku, a zatem zanim jeszcze doszło do wymian zapa-
śniczych, wiadomo było, iż będzie miał miejsce kontakt sportowy pomiędzy 
dwoma krajami. Niewiadomą pozostawało jedynie, czy zostanie on wykorzystany 
w celach politycznych, a jeśli tak, to czy jako element walki ideologicznej, czy też 
jako okazja do zbliżenia poprzez dyplomację sportową.

Po zakwalifi kowaniu się do turnieju fi nałowego Mistrzostw Świata w piłce 
nożnej wśród działaczy sportowych w  Iranie doszło do sporów w  kwestii 
podejścia do udziału w imprezie. Zwycięzcy okazali się zwolennicy prezydenta 
Chatamiego. Ustalono zatem, że udział w mistrzostwach będzie okazją do zmiany 
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międzynarodowego wizerunku tego kraju. W związku z tym zawodnicy irańscy 
otrzymali instrukcje, aby przystępowali do meczów w sposób schludny, mieli 
być dokładnie ogoleni oraz mieli wręczać przeciwnikom przed meczami bukiety 
kwiatów (Chehabi, 2001). W zachowaniu tym można dostrzec ważną funkcję 
dyplomacji sportowej, to jest przezwyciężanie stereotypów – poprzez schludny 
wygląd i grzeczne zachowanie irańscy piłkarze mieli uderzać w stereotyp Irań-
czyka jako „złośliwego i anty-zachodniego wojownika” (Kessler, 2009, s. 40). 
Przypadek ten można zatem analizować także jako sposób budowania wizerunku 
międzynarodowego państwa i narodu.

W związku z mającym się odbyć meczem USA–Iran służby dyplomatyczne 
obu krajów podjęły próby wykorzystania go w celu poprawy relacji. Takie 
nastawienie obu państw można było dostrzec np. w wypowiedziach polityków 
amerykańskich. Sekretarz stanu Madeleine Albright mówiła o chęci stworzenia 
„mapy drogowej prowadzącej do normalnych stosunków”, a także wspominała 
o dużym szacunku dla nauk moralnych islamu (Amado, Amato, 2001, s. 107) 
oraz o nadziei na „normalne stosunki” pomiędzy państwami. Z kolei prezydent 
Stanów Zjednoczonych Bill Clinton powiedział, że Iran zmienia się na lepsze 
oraz że Stany Zjednoczone chcą to wspierać. Kilka godzin przed samym meczem 
M. Albright powiedziała także, iż zrozumiałe jest, że Irańczycy czują rozgory-
czenie względem Stanów Zjednoczonych (Marlowe, 1998). W innej wypowiedzi 
prezydent Clinton zasugerował także, iż ma nadzieję, że mający się odbyć mecz 
piłkarski będzie „krokiem naprzód w celu zakończenia napięcia pomiędzy 
narodami”, po meczu zaś prezydent pogratulował zespołowi Iranu (Chehabi, 
2001, s. 99). Clinton powiedział także: „razem z prezydentem Chatami’m pra-
cowałem, aby zachęcić do wzmożenia wymian typu people-to-people, co może 
pomóc naszym obywatelom rozwinąć lepsze zrozumienie dla naszych bogatych 
cywilizacji” (Kessler, 2009, s. 42). Amerykański prezydent wspomniał przy tym, 
iż wiele dla niego znaczyło to, że odwiedzający Iran amerykańscy zapaśnicy byli 
traktowani z szacunkiem i przyjaźnią (Public Papers of the Presidents…, 1998). 
Jak widać, strona amerykańska wielokrotnie podkreślała, iż jej intencją jest 
otwarcie na Iran, mecz piłkarski był zaś dobrą do tego okolicznością.

Chociaż politycy irańscy nie wypowiadali się tak jednoznacznie, to ze strony 
tego kraju także można było dostrzec szereg gestów świadczących o chęci 
dyplomatycznego wykorzystania spotkania. I tak przed meczem strona irańska 
przygotowała dla każdego piłkarza obecnego na boisku podczas rozpoczęcia 
spotkania białą różę – symbol pokoju w Iranie (Billingham, 2014). Kwiaty, 
a także srebrna taca herbaciana zostały podarowane piłkarzom amerykańskim, ci 
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z kolei wręczyli Irańczykom tradycyjne proporczyki. Ponadto uściski dłoni były 
wyjątkowo długotrwałe (Marlowe, 1998; Amado, Amato, 2001). Przed meczem 
zawodnicy obu drużyn mieli być poinstruowani, aby grać w sposób kulturalny 
(Chehabi, 2001). Za pokojowy symbol spotkania uznano także fakt, iż obie 
drużyny, zamiast oddzielnie, pozowały do pamiątkowego zdjęcia wspólnie, obej-
mując się wzajemnie (Marlowe, 1998). Po meczu nastąpiła tradycyjna wymiana 
koszulek. Warto wspomnieć, iż dwa zespoły wspólnie otrzymały nagrodę fair play 
przyznaną przez FIFA w lutym 1999 roku (Chehabi, 2001). Sytuacja taka zapewne 
przynajmniej częściowo wynikała z instrukcji, jakie zawodnicy mieli otrzymać 
od swoich państw. Jednak można tu dostrzec także wpływ nastawienia samych 
sportowców na pokojową symbolikę widowiska. Jak powiedział jeden z ame-
rykańskich zawodników Eric Wynalda w kontekście meczu, był on „wspaniałą 
szansą aby piłka nożna zbliżyła dwa narody” oraz „pomiędzy dwoma krajami 
istniały oczywiste różnice polityczne, ale jako dyplomaci sportu możemy wyjść 
i pokazać, że są ważniejsze rzeczy, jak stosunki międzyludzkie” (Kianpour, 2014). 
Sytuacja ta była w pewnym sensie ponowieniem pozytywnego efektu kontaktu 
sportowego, do jakiego doszło wcześniej w  zapasach. Dzięki pożądanemu 
zachowaniu sportowców udało się bowiem wzbudzić pozytywne nastawienie 
pomiędzy dwoma tradycyjnie wrogimi narodami.

Mimo że można było dostrzec wyraźną chęć ze strony obu państw, aby 
wykorzystać fakt odbywania się pomiędzy nimi meczu mistrzostw świata w piłce 
nożnej do zbliżenia, pojawiały się także bardzo liczne trudności związane z jego 
przebiegiem, szczególnie ze strony irańskiej. Problemy pojawiały się na każdym 
kroku, poczynając od faktu, iż Iran został określony jako „Zespół B”, podczas 
gdy Stany Zjednoczone jako „Zespół A”. Zgodnie z regulaminem FIFA podczas 
przedmeczowego uściśnięcia dłoni zespół B podchodzi do zespołu A. Tymcza-
sem irański Najwyższy Przywódca Ali Chamenei zakazał drużynie podchodzenia 
do Amerykanów. Po negocjacjach prowadzonych przez obsługującego mecz 
z ramienia FIFA, urodzonego w Iranie, Mehrdada Masoudiego udało się ustalić, 
że to Amerykanie podejdą do Irańczyków. Pojawił się także problem z anty-
irańską organizacją fi nansowaną przez reżim Saddama Husseina – Mujahedin 
Khalq. Kupiła ona 7000 biletów na odbywający się w Lyonie mecz i planowała 
zorganizować protest. W związku z tym organizatorzy poinstruowali realizatorów 
transmisji, aby nie pokazywali wybranych części trybun (Billingham, 2014). Co 
ciekawe, w nawiązaniu do meczu Stany Zjednoczone zobowiązały się względem 
Iranu, że wprowadzą prawo zakazujące kontaktów z tą organizacją (Marlowe, 
1998).
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Jeżeli chodzi o przebieg meczu, był on korzystny dla Iranu. Irańczycy wyszli 
na prowadzenie 2 – 0 po golach strzelonych przez Hamida Estiliego i Mehdiego 
Mahdavikii. Amerykanom udało się, co prawda, strzelić gola kontaktowego 
(strzelcem był Brian McBride), jednak to Iran odniósł pierwsze w historii 
tego kraju zwycięstwo w fi nałach Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Wygrana 
z USA została w Iranie odebrana z wielką radością, podobnie jak wcześniej 
awans do fi nału Mistrzostw Świata po pokonaniu Australii (Billingham, 2014). 
Irańczycy, poza pewnymi wyjątkami, nie eksponowali jednak wyższości nad 
Amerykanami, a raczej „nowy wizerunek” i „powrót do normalności” (Amado, 
Amato, 2001, s. 108).

Po meczu, który wzbudził w USA spore zainteresowanie, mimo że w nor-
malnych okolicznościach piłka nożna jest w tym kraju sportem o stosunkowo 
małej popularności (Kianpour, 2014), pojawiły się opinie, iż uczynił on więcej dla 
naprawy relacji dwustronnych niż dekady dyplomacji (Billingham, 2014) oraz że 
miał wielki potencjał, jeśli chodzi o procesy tranzycyjne w kontekście stosunków 
amerykańsko-irańskich (Amado, Amato, 2001). Szczególną uwagę zwracano 
na jego funkcję humanizowania drugiego kraju. Jeden z obserwatorów miał 
stwierdzić, że dzięki meczowi „Amerykanie byli w stanie dostrzec w Irańczykach 
fanów sportu i ludzi, zamiast terrorystów” (Kessler, 2009, s. 42). W opiniach 
tych można dostrzec typowy dla dyplomacji publicznej i zarazem dyplomacji 
sportowej wpływ poszczególnych wydarzeń czy działań przede wszystkim na 
społeczeństwa. W kontekście wykorzystywania sportu do aranżowania zbliżenia 
pomiędzy wrogimi sobie państwami, element humanizowania wydaje się właśnie 
szczególnie istotny, bowiem często dochodzi do sytuacji, że na skutek działalności 
informacyjnej rządu społeczeństwo wrogiego kraju jest w takim państwie przez 
wiele lat dehumanizowane.

WYMIANY SPORTOWE PO 1998 ROKU

Opisany wyżej mecz piłkarski można traktować jako swego rodzaju moment 
przełomowy, jeżeli chodzi o  amerykańsko-irańską dyplomację sportową, 
podobnie jak wcześniejszą wizytę amerykańskich zapaśników w Iranie. Oby-
dwa wydarzenia w pewnym sensie stworzyły podwaliny pod kolejne wymiany 
sportowe. Zatem już 18 miesięcy po meczu mistrzostw świata, w 2000 roku, 
zorganizowano w Pasadenie w USA towarzyskie spotkanie pomiędzy repre-
zentacjami USA i Iranu w piłce nożnej. Jak stwierdził wspominany wcześniej 
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Masoudi z FIFA, mecz ten był jeszcze istotniejszy, ponieważ jego organizacja 
wymagała współpracy obu stron, a także że mogło do niego dojść wyłącznie 
dzięki sukcesowi spotkania we Francji (Billingham, 2014). Trudno nie zgodzić 
się szczególnie z tym pierwszym stwierdzeniem. Do meczu USA–Iran w ramach 
Mistrzostw Świata prawdopodobnie doszłoby nawet, gdyby nie przeprowadzono 
poprzedzających go negocjacji dotyczących kwestii spornych oraz gdyby dwa 
państwa chciały go wykorzystać nie do nawiązania współpracy, ale do udowod-
nienia wzajemnej wyższości. Organizacja meczu na terenie jednego z państw 
wymagała już jednak obustronnej woli, w tym politycznej.

Lokalizacja meczu w sąsiedztwie Los Angeles była nieprzypadkowa, bowiem 
w mieście tym mieszka największa populacja Irańczyków poza Iranem. Przed 
spotkaniem doszło oczywiście do szeregu ustaleń dotyczących kwestii bezpie-
czeństwa czy przekraczania granicy, w których uczestniczyli przedstawiciele 
obu narodowych federacji piłkarskich (Asgharirad, 2012). Wymiany sportowe 
wymagają bowiem licznych ustaleń, co jest jednak utrudnione w przypadku 
braku stosunków dyplomatycznych. Swoistym wybiegiem w takich sytuacjach 
jest prowadzenie negocjacji za pośrednictwem federacji sportowych, jak miało 
to miejsce w tym przypadku, czy organizacji pozarządowych, jak w przypadku 
wcześniejszych wymian w zapasach.

Mecz w Pasadenie zakończył się remisem 1  :  1 (Th e Oman Observer, 2013). 
Obok spotkania na poziomie reprezentacyjnym drużyna Iranu rozegrała także 
serię meczów z drużynami klubowymi (Khanlari, 2014), zatem wymianę tę 
powinno się raczej rozpatrywać jako serię spotkań, aczkolwiek największe zna-
czenie miał oczywiście mecz na poziomie reprezentacji. Był on odbierany jako 
sukces w kontekście dyplomatycznym, jednak okazał się niemal niedostrzeżony 
przez społeczeństwa obu państw – przykładowo nie był transmitowany w Iranie, 
w obawie przed antyrządowymi manifestacjami w jego trakcie. Ponadto twierdzi 
się, że ewentualne korzyści w kontekście dyplomacji publicznej z meczu zostały 
zaprzepaszczone w związku z wydarzeniami z 11 września 2001 roku, co można 
dostrzec chociażby w fakcie, iż nie doszło do planowanego wcześniej meczu 
rewanżowego (Asgharirad, 2012).

Okres pierwszej dekady XXI wieku charakteryzował się zahamowaniem 
procesu zbliżenia pomiędzy Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Było to widoczne 
także w kontekście wymian sportowych, aczkolwiek nie zostały one zakończone. 
Administracja George’a W. Busha kontynuowała chociażby rozpoczętą przez 
Clintona serię wymian zapaśniczych – 5 z 7 wizyt drużyny amerykańskiej 
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w Iranie było sponsorowane przez rząd (Asgharirad, 2012), ogólnie jednak 
był dostrzegalny silny regres wymian sportowych. Jeżeli chodzi o piłkę nożną, 
w 2004 roku amerykańska drużyna Los Angeles Galaxy zaprosiła reprezentację 
Iranu, aby zagrać wspólnie mecz towarzyski. Ustalenia były już bardzo zaawan-
sowane, jednak doszło do impasu w negocjacjach w kontekście pobierania od 
zawodników na granicy odcisków palców, wskutek czego do meczu nie doszło. 
W późniejszym okresie pojawiły się jeszcze inicjatywy odnośnie do organizacji 
meczów towarzyskich pomiędzy piłkarskimi drużynami klubowymi z obu kra-
jów, okazały się jednak nieskuteczne. Nieudane próby zorganizowania wymian 
sportowych dotyczyły też innych dyscyplin, takich jak kajakarstwo (Asgharirad, 
2012). Udało się natomiast zorganizować kontakty w tenisie stołowym i koszy-
kówce – przykładowo w lipcu 2008 roku reprezentacja Iranu w koszykówce 
odbyła treningi z zawodnikami ligi NBA w Salt Lake City (Baktiari, 2014). 
Generalnie wymiany sportowe stały się najbardziej popularną formą dyplomacji 
kulturalnej Stanów Zjednoczonych względem Iranu, aczkolwiek nie jedyną. Do 
innych należały chociażby wymiany studenckie – amerykańskie uczelnie starały 
się pozyskiwać studentów irańskich (Asgharirad, 2012; Rahman, Parvez, 2011), 
czy artystyczne – jak zaproszenie do USA irańskich muzyków w 2009 roku, aby 
uczyli się o amerykańskiej muzyce ludowej (Broder, 2015).

Mimo że różne formy dyplomacji sportowej pomiędzy USA a Iranem były 
kontynuowane, szanse na zbliżenie dwóch państw zmalały po wyborze na 
prezydenta Iranu bardziej konserwatywnego Mahmuda Ahmadineżada w 2005 
roku. Wcześniej jeszcze doszło do zwiększenia napięcia po tym, jak prezydent 
George W. Bush zaliczył Iran obok Iraku i Korei Północnej do „Osi Zła” – w 2002 
roku, gdy okazało się, że Iran rozwija instalacje nuklearne w miejscowościach 
Natanz i Arak (US-Iran relations: A brief guide, 2014). Bush określił także Iran jako 
zagrożenie dla światowego pokoju (Countrywatch, 2015). Sytuacja pozostawała 
stosunkowo niezmienna także po objęciu prezydentury w Stanach Zjednoczonych 
przez Baracka Obamę. Dalej dochodziło bowiem do pewnych wymian sporto-
wych, jednak pojawiały się także problemy przy ich organizacji. Przykładowo, 
amerykańskim zawodniczkom badmintona podróżującym do Iranu na zawody 
w 2009 roku odmówiono przyznania wiz (Asgharirad, 2012).
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INTENSYFIKACJA KONTAKTÓW SPORTOWYCH OD 2013 ROKU

Pewną intensyfi kację wymian sportowych (i generalnie dyplomacji publicznej 
na linii USA–Iran) można było dostrzec po objęciu prezydentury w Iranie przez 
Hasana Rouhaniego w 2013 roku. W tym samym roku Iran, Rosja i Stany Zjed-
noczone wzięły udział w historycznym wydarzeniu zapaśniczym w nowojorskiej 
Grand Central Station. W marcu 2014 roku Iran wziął udział w Pucharze Świata 
w Los Angeles, natomiast w czerwcu 2014 roku w turnieju w zapasach w stylu 
greko-romańskim Curby Cup. Z kolei w sierpniu 2014 roku, na zaproszenie ame-
rykańskiej federacji siatkarskiej USA Volleyball, reprezentacja Iranu rozegrała 
w USA cztery mecze towarzyskie: w Los Angeles, Anaheim, San Diego i Irvine. 
Organizacja meczów w aż czterech miejscach wymagała koordynacji i negocjacji 
z wieloma stronami. W ten sposób miano przełamać szereg barier pomiędzy 
Iranem a Stanami Zjednoczonymi (Baktiari, 2014; Slavin, 2015). Dochodziło 
także do wymian w podnoszeniu ciężarów czy piłce wodnej (Wiseman, 2015). 
Mimo że nie wszystkie inicjatywy dochodziły do skutku, dostrzec można było 
dużą intensyfi kację kontaktów sportowych pomiędzy krajami.

Ponowne wzmożenie kontaktów dyplomacji sportowej od 2013 roku szło 
niejako w parze z politycznym otwarciem Iranu. Na miesiąc po objęciu pre-
zydentury, we wrześniu 2013 roku, Hassan Rouhani wziął udział w obradach 
ONZ w Nowym Jorku. Wizyta w USA została zwieńczona rozmową telefoniczną 
z prezydentem Barackiem Obamą, co oceniano jako „potencjalny początek 
nowych stosunków pomiędzy Iranem a Stanami Zjednoczonymi” (Maloney, 
2013). Polityk swoją wizytą zrobił bardzo pozytywne wrażenia na Amerykanach. 
Wcześniej jeszcze Rouhani miał powiedzieć, iż podczas swojej wizyty w Nowym 
Jorku planuje wznowić rozmowy dotyczące irańskiego programu nuklearnego 
(Foroohar, Salehi, 2013).

Wydaje się, że bardzo istotny wpływ na rozwój dyplomacji sportowej 
i generalnie kontaktów pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem ma osoba 
sprawująca aktualnie władzę w Iranie, w większym stopniu niż ma to miejsce 
w przypadku prezydentów Stanów Zjednoczonych. Wymiany sportowe rozpo-
częły się za rzadów Chatamiego, potem zaś doszło do ich ograniczenia, kiedy 
władzę objął Ahemdineżad. Po wygraniu wyborów przez Rouhaniego znów 
można było zaobserwować intensyfi kację kontaktów sportowych ze Stanami 
Zjednoczonymi.

Największym punktem spornym w stosunkach pomiędzy Iranem a USA 
pozostawał irański program atomowy. Na skutek pewnej zmiany w podejściu 
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decydentów irańskich za prezydentury Rouhaniego rozpoczęto długotrwałe 
i trudne negocjacje, które zwieńczono porozumieniem, zgodnie z którym Iran 
nie będzie miał możliwości stworzenia broni atomowej, kontynuując jedno-
cześnie swój program dotyczący cywilnego wykorzystania energii atomowej. 
Układ został podpisany w Wiedniu 14 lipca 2015 roku przez przedstawicieli 
Iranu oraz Chin, Francji, Niemiec, Rosji, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczo-
nych (Joint Comprehensive Plan of Action, 2015). Na skutek porozumienia Rada 
Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych wydała rezolucję tworzącą 
podstawy do zniesienia nałożonych na Iran sankcji ekonomicznych. Rezolucja 
ta była wynegocjowana wraz ze wspomnianym wcześniej układem określanym 
jako Iran Nuclear Deal (Sengupta, 2015).

PODSUMOWANIE

Porozumienie w sprawie irańskiego programu atomowego z 2015 roku stanowi 
wielki przełom, jeżeli chodzi o stosunki amerykańsko-irańskie, aczkolwiek 
państwa w dalszym ciągu nie utrzymują stosunków dyplomatycznych. Pojawia 
się w związku z tym pytanie dotyczące wpływu dyplomacji sportowej na rozwój 
stosunków pomiędzy Iranem a Stanami Zjednoczonymi oraz na ewentualne 
możliwości dalszego zbliżenia? Wydaje się, że próba odpowiedzi wiąże się 
z koniecznością dostrzeżenia licznych trudności związanych z nawiązywaniem 
kontaktów i wzajemnym otwieraniem się państw, które tradycyjnie określały 
się wzajemnie jako wrogów. Nieufności polityków towarzyszy w takiej sytuacji 
niechęć do zmiany dominującej linii politycznej ze strony społeczeństw, w któ-
rych drugi kraj nierzadko podlegał wieloletniemu „demonizowaniu”. Zwykłe 
nawiązanie kontaktu może w takiej sytuacji wiązać się z oporem społecznym 
i obawą przywódców politycznych przed krytyką i ewentualną utratą twarzy 
w przypadku fi aska inicjatywy. Z pozoru apolityczny sport daje w takich sytu-
acjach politykom swoisty bufor bezpieczeństwa, w związku z pozorną apolitycz-
nością, a także zapewnia możliwość wysondowania obywateli i przygotowania 
ich na zmianę linii politycznej.

Intensywność wymian sportowych pomiędzy Iranem i Stanami Zjednoczo-
nymi była silnie skorelowana z osobami sprawującymi władzę w poszczególnych 
państwach, w szczególności w Iranie. Do intensyfi kacji dochodziło w okresach 
rządów bardziej liberalnych Chatamiego i Rouhaniego, natomiast podczas prezy-
dentury Ahemdineżada doszło do wyraźnego regresu, jeśli chodzi o dyplomację 
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sportową. Chociaż w mniejszym stopniu, to podobną zależność można także 
zaobserwować po stronie amerykańskiej, bowiem dyplomacja sportowa pomię-
dzy krajami „rozkwitała” za rządów uznawanych za bardziej liberalnych Clintona 
i Obamy. Obserwacja ta nasuwa wniosek, że dyplomacja sportowa pomiędzy 
Iranem i Stanami Zjednoczonymi możliwa była tylko w sytuacji politycznej 
woli zbliżenia, co potwierdza hipotezę odnośnie do jej wtórnego charakteru jeśli 
chodzi o kształtowanie stosunków dwustronnych. Trzeba jednak stwierdzić, iż 
dzięki oddolnemu charakterowi dyplomacja sportowa należy do wyjątkowych 
narzędzi jeżeli chodzi o możliwość wpływania na postawę z pozoru wrogich 
sobie społeczeństw, co wiąże się zapewne z istotą samego sportu.

Warto podjąć rozważania nad doborem dyscyplin sportowych, których 
dotyczyła amerykańsko-irańskia dyplomacja sportowa. Chociaż toczyła się 
ona z wykorzystaniem szeregu sportów, to szczególną rolę odgrywały wymiany 
w zapasach i piłce nożnej. Według Houchanga Chechabiego (2001) były to ide-
alnie dobrane sporty, ponieważ w zapasach w stylu wolnym oba narody należały 
do najlepszych na świecie, podczas gdy w piłce nożnej oba były stosunkowo 
słabe. Sytuacja taka gwarantowała, iż nie dojdzie do upokarzającej porażki 
żadnej ze stron. Mimo że w Iranie tradycyjnie popularne były zapasy i ten sport 
był preferowany przez Islamską Radę Rewolucyjną, w sposób niekontrolowany 
popularność zyskiwała też piłka nożna, szczególnie od lat 90. XX wieku. Tym-
czasem w Stanach Zjednoczonych piłka nożna tradycyjnie traktowana jest jako 
sport nieco niszowy w porównaniu z najbardziej popularnymi w tym kraju 
grami zespołowymi: futbolem amerykańskim, baseballem, koszykówką czy 
hokejem na lodzie. Fakt ten sprawił, iż o ile mecz mistrzostw świata wzbudził 
jeszcze spore zainteresowanie wśród Amerykanów, to już organizowane później 
towarzyskie kontakty w piłce nożnej nie. W związku z tym trzeba stwierdzić, iż 
dobór dyscyplin sportowych będących medium dyplomacji sportowej pomię-
dzy USA a Iranem był tylko częściowo adekwatny, aczkolwiek jako jego mocną 
stronę należy uznać stosunkowo niewielkie ryzyko pobudzania nacjonalistycz-
nych emocji, do czego mogłoby dojść w przypadku kontaktu w sporcie, który 
byłby uznawany za prestiżowy w obu państwach. Warto w tym miejscu zwrócić 
także uwagę na pewną specyfi kę dyplomacji sportowej Iran–Stany Zjednoczone, 
w której istotniejsze zdawały się „swoiste” otoczki kontaktów sportowych, obej-
mujące dobre traktowanie zawodników czy wymiany uprzejmości, niż wynik 
sportowy.
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— ABSTRAKT —

W artykule ukazano przeobrażenia, jakie prze-
szły granice Polski od okresu powojennego, gdy 
w wyniku arbitralnych decyzji państw trzecich 
zostały zmienione przedwojenne usytuowanie 
i zasięg państwa polskiego, aż do dnia dzisiejszego, 
gdy status i  funkcje granic III Rzeczpospolitej 
uległy gruntownej zmianie w wyniku członkostwa 
w UE i strefi e Schengen. Szczególny nacisk poło-
żono na analizę trzech zasadniczych zmian statusu 
politycznego i funkcji kontrolnych tych granic. 
Pierwsza odnosi się do ustanowienia typowych 
dla ówczesnych krajów komunistycznych restryk-
cyjnych zasad ochrony i przekraczania granic tak 
przez obywateli polskich, jak i obywateli państw 
trzecich. Druga związana jest z radykalną zmianą 
zasad ochrony i kontroli polskich granic wraz 
z transformacją ustrojową i gospodarczą Polski na 
początku lat 90. XX w., polegającą na względnym 
otwarciu wszystkich polskich granic na przepływ 

— ABSTRACT —

Th e paper presents transformations that the 
Polish border have passed, from the period 
aft er World War II, when the pre-war location 
and extent of the Polish state have changed as 
a result of arbitrary decision of the leaders of 
the Soviet Union, Britain, and the United States, 
until today, when the status and the functions of 
the border of the Th ird Republic were changed 
as a  result of Polish membership in the EU 
and the Schengen area. Th e emphasis is put on 
three modifi cations of the political status and 
the control function of borders. Th e fi rst one is 
related to establishing very restrictive rules of 
border protection and border crossing (typical 
for communist countries) not only by third 
country nationals (TCNs) but also by Polish 
citizens. Th e second one is an eff ect of a radical 
change of rules of border protection and control 
as a part of systemic and economic transforma-
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WPROWADZENIE

Dekadę po upadku „żelaznej kurtyny”, tryumfującym haśle „końca historii” 
i początku świata bez granic, w licznych pracach politologicznych ogłoszono 
powrót do terytorialności i wzrostu znaczenia granic państwowych w Europie1. 
Zauważono wówczas, że granice ponownie wracają na arenę międzynarodową, 
a nawet przeżywają swój prawdziwy renesans. Wzmacniają się ich rola i zna-
czenie w polityce krajowej i międzynarodowej, choć równocześnie funkcje 
pełnione przez granice podlegają licznym przeobrażeniom. Wydarzenia ostatnich 
dziesięciu lat pokazują, że procesy te nie słabną, a nawet się nasilają. W ostat-
nich latach zjawiska, takie jak: silna presja migracyjna do Unii Europejskiej, 
kryzys gospodarczy w wielu państwach członkowskich, a wraz z nim społeczne 
oczekiwanie ochrony krajowych rynków pracy, oraz wzrost skali i liczby aktów 
terrorystycznych, powodują, że granice państwowe umieszcza się w centrum 
zainteresowania politycznego i czyni kluczowymi instrumentami polityk bez-
pieczeństwa. Niemniej – jak podkreślają Hasting Donnan i Th omas M. Wilson 
(2007, s. 18) – współczesne granice międzypaństwowe „nie funkcjonują już w ten 
sam sposób jak kiedyś, a przynajmniej nie pod każdym względem. Globalizacja 

1 Zob. m.in. Andreas, Snyder (2000); Andreas (2003); Murray, Holmes (1998); O’Dowd (2001); 
Anderson, Bort (2001).

ludzi i  towarów. Trzeci proces przeobrażeń 
polskich granic stanowi efekt integrowania się 
Polski z UE i jej przystąpienia do strefy Schengen. 
Polega na dywersyfikacji polskich granic na 
granice wewnętrzne i zewnętrzne UE, co istotnie 
zmienia nie tylko ich funkcje kontrolne, ale także 
status polityczny. Ukazanie powyższych zmian 
uzewnętrznia zmieniającą się naturę polityczną 
polskiego państwa i jego suwerenności. Analizy 
prowadzone są w ujęciu politologicznym, w opar-
ciu o źródła instytucjonalno-prawne i literaturę 
przedmiotu.

Słowa kluczowe: granica państwowa, funkcje 
granic, kontrola granic, Unia Europejska, strefa 
Schengen

tion in Poland in the early 1990s. Th en the Polish 
border was open for liberal movement of people 
and goods. Th e third change of the Polish border 
is a result of the process of integration of Poland 
with the EU and the Schengen area. Generally 
speaking, the change meant the transformation 
of the Polish border in internal and external 
borders of the EU, what fundamentally trans-
formed its control function and political status. 
All these changes of the Polish state border 
highlight the changeable nature of Polish state 
and its sovereignty.

Keywords: state border, functions of borders, 
border control, European Union, Schengen area
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kultury, umiędzynarodowienie gospodarki i polityki, upadek groźnego mocar-
stwa i jego krajów satelickich z okresu zimnej wojny niewątpliwie zaowocowały 
otwarciem granic i osłabieniem kontroli państwowej, która ograniczała przepływ 
ludzi, dóbr, kapitału i idei”. W Europie na głębię i zakres transformacji granic 
międzypaństwowych silny wpływ wywarły przez wszystkim procesy integracyjne 
zachodzące w ramach Unii Europejskiej, w tym zwłaszcza powstanie strefy 
Schengen. Stąd też zarówno pogłębianie integracji w tym zakresie (m.in. poprzez 
stworzenie Kodeksu Granicznego Schengen, wspólnego kodeksu wizowego, stop-
niowe wdrażanie zintegrowanego systemu zarządzania granicami zewnętrznymi 
UE, a obecnie budowę wspólnej europejskiej straży granicznej i przybrzeżnej), 
jak i obecność tendencji przeciwnych, renacjonalistycznych (m.in. przywracanie 
kontroli na granicach wewnętrznych UE) gruntownie wpływają na status i funk-
cje pełnione przez granice międzypaństwowe w Europie. Zwłaszcza gdy spojrzy 
się na te procesy z szerszej i długofalowej perspektywy, uwidaczniają się zmiany, 
jakie zachodzą w naturze współczesnych granic oraz rolach, jakie one odgrywają 
w polityce, gospodarce i stosunkach społecznych. 

W niniejszym artykule podjęta zostanie próba ukazania przeobrażeń, jakie 
przeszły granice Polski od okresu powojennego, gdy w wyniku arbitralnych decy-
zji przywódców ZSRR, Wielkiej Brytanii i USA zostały zmienione przedwojenne 
usytuowanie i zasięg państwa polskiego, aż do dnia dzisiejszego, gdy status i funk-
cje granic III Rzeczpospolitej uległy gruntownej zmianie w wyniku członkostwa 
Polski w UE i strefi e Schengen. W artykule w syntetycznym ujęciu przedstawione 
zostaną trzy kluczowe transformacje tych granic. Należy przy tym zaznaczyć, że 
z uwagi na niezwykle szeroki zakres zagadnień związanych z przeobrażeniami 
granic międzypaństwowych w okresie od II wojny światowej do chwili obecnej, 
uwaga badawcza zostanie skoncentrowana jedynie na wybranych elementach 
tych procesów. Analizy obejmą w szczególności zmiany statusu politycznego 
i zasad funkcjonowania oraz realizacji funkcji kontrolnej na polskich granicach. 
Pozwoli to skoncentrować się na kluczowym w politologii rozumieniu granic 
w kategoriach dynamicznych instytucji politycznych, stanowiących integralny 
element wspólnoty politycznej, której zasięg wyznaczają, i odzwierciedlających 
zmiany, jakie dotykają jej instytucje i politykę.

U podstaw poniższych teoretycznych rozważań stoi bowiem defi niowanie 
granic zarówno w kategoriach instytucji, jak i procesów. Za Malcolmem Ander-
sonem (1996, s. 1) należy zaznaczyć, że granice są równocześnie dynamicznym 
przedmiotem polityki państwowej oraz instrumentem tej polityki. Jako instytucje 
granice wyznaczają i ograniczają suwerenność danego państwa oraz prawa 
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poszczególnych obywateli. Ustanawiane są przez decyzje polityczne i regulowane 
przez akty prawne. A żadne zasady organizujące życie gospodarcze, społeczne 
i polityczne społeczeństw nie mogą działać bez granic. W ujęciu procesualnym 
granice stają się instrumentami polityki państwa, którego rządy mogą podejmo-
wać próby zmian, zgodnie z własnymi oczekiwaniami, ich lokalizacji i funkcji. 
Z drugiej strony w ujęciu tym uwypukla się fakt, że polityka i działania rządu są 
wyraźnie ograniczane przez poziom rzeczywistej kontroli sprawowanej przez 
daną władzę na granicach państwowych w określonym czasie (tamże, s. 2). 
Związki te podkreślają dynamiczny charakter i zmienną naturę granic. Ponadto 
granice jako miejsca, w których koncentruje się zróżnicowana działalność pań-
stwa, mogą stać się swoistym wyznacznikiem charakteru danej państwowości, 
a także stosunków państwa z jego otoczeniem zewnętrznym. W tym sensie status 
polityczny (i prawny) konkretnych granic może ulegać modyfi kacjom, a ich 
funkcje (role, zadania) mogą podlegać zmianom. Ta sama granica może być 
w pewnym czasie i okolicznościach politycznych (lub geopolitycznych) barierą, 
zaporą, kordonem ochronnym, miejscem separacji, by w innym czasie stać się 
mostem, miejscem wymiany, kontaktu i współpracy.

Należy zaznaczyć, że poniższe analizy zmian funkcji kontrolnej polskich 
granic zostaną przeprowadzone przez pryzmat ich otwartości (openness) versus 
zamkniętości (closeness). Kategorie te „odnoszą się do stopnia, w jakim granice 
tworzą lub znoszą bariery w przepływie ludzi i towarów” (Langer, 1999, s. 5). 
Otwartość–zamkniętość wyznaczane są przez warunki i możliwości legalnego 
przekraczania granicy w przejściach granicznych. Na otwartość–zamkniętość 
granicy wpływają wymagane do jej przekroczenia dokumenty tożsamości 
i zezwolenia (np. paszport, dowód tożsamości, wiza, zezwolenie na pobyt stały 
lub tymczasowy), dokumenty dodatkowe (np. ubezpieczenie zdrowotne czy 
zaproszenie), a także procedury i praktyki kontrolne prowadzone na granicy 
przez służby graniczne. Wszystkie te czynniki realnie wpływają na możliwości 
przekraczania granicy i uwarunkowane są obowiązującymi przepisami admini-
stracyjnymi poszczególnych państw, regulacjami prawnymi odnoszącymi się do 
konkretnych granic i przejść granicznych, a także bilateralnymi i multilateral-
nymi umowami międzynarodowymi zwieranymi przez poszczególne państwa. 
Pewnym uzupełnieniem analiz otwartości granic jest wskazanie na jej przenikal-
ność rozumianą jako praktyczne możliwości nielegalnego przekraczania granic 
przez czynniki niepożądane na i między przejściami granicznymi. Na stopień 
przenikalności granicy wpływają cała jej infrastruktura techniczna, środki 
fi zyczne i nowoczesne technologie służące jej kontroli i ochronie w zapobieganiu 
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i wykrywaniu nielegalnego przekraczania granicy. Analizy z wykorzystaniem 
tych kategorii badawczych pozwolą pokazać rzeczywisty obraz zmieniających 
się zasad funkcjonowania polskich granic. 

Artykuł podzielony został na trzy części, w których kolejno scharakteryzo-
wane zostały, zgodnie z przyjętym założeniem badawczych, trzy kluczowe trans-
formacje polskich granic państwowych. Pierwsza z transformacji związana jest 
z tworzeniem nowego powojennego porządku w Europie, obejmującego zmiany 
wielu granic międzypaństwowych oraz podział Europy (i świata) na dwa wrogie 
ideowo, polityczne i gospodarczo bloki państw, rozdzielone od siebie tzw. żelazną 
kurtyną. Druga wynika z procesów transformacji politycznej oraz gospodarczej 
w Europie Środkowej i Wschodniej na przełomie lat 80. i 90. XX w., związanych 
z upadkiem bloku państw komunistycznych na czele z ZSRR. Trzeci proces prze-
obrażeń polskich granic stanowi efekt integrowania się Polski z Unią Europejską 
i jej przystąpienia do strefy Schengen. Ukazanie tych trzech transformacji statusu 
politycznego i funkcji kontrolnych polskich granic państwowych pozwoli ukazać 
zmieniającą się naturę polityczną polskiego państwa i jego suwerenności.

PRZEBIEG I SPECYFIKA POLSKICH GRANIC 
PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ/DO 1989 R.

Przebieg obecnych polskich granic został ustalony jeszcze w latach II wojny 
światowej w trakcie konferencji pokojowych Wielkiej Trójki (trzech mocarstw 
koalicji antyhitlerowskiej: Wielkiej Brytanii, USA i ZSRR). Kluczowe rozstrzy-
gnięcia dotyczące usytuowania polskich granic na wschodzie, a po części także 
na zachodzie zapadły już w Teheranie w 1943 r. (Roszkowski, 2007, s. 125). Bez 
udziału przedstawicieli polskiego rządu emigracyjnego zdecydowano wówczas 
o usytuowaniu nowego polskiego państwa między linią rzeki Odry na zachodzie 
i tzw. linią Curzona2 (tj. linia rzeki Bug z włączeniem Białostocczyzny, Suwalsz-
czyzny oraz Rzeszowszczyzny do Polski) na wschodzie. Te ogólne ustalenia 
zostały doprecyzowane oraz uzupełnione o ustalenie przebiegu polskich granic 
także na północy i południu na kolejnych konferencjach w Jałcie i Poczdamie. 

2  Linia Curzona, której nazwa pochodzi od nazwiska ministra spraw zagranicznych Wielkiej 
Brytanii, była linią przebiegu polskiej granicy na wschodzie, którą Brytyjczycy proponowali Rosji 
Radzickiej w 1920 r. Propozycja ta nie została zrealizowana. Przebieg granicy polskiej na wschodzie 
był efektem wygranej przez Polskę wojny z ZSRR i usankcjonowany traktatem ryskim z 1921 r.
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W efekcie tych arbitralnych i narzuconych Polsce decyzji3 pozostawiono poza 
polskim terytorium należące do II Rzeczypospolitej ziemie wschodnie: Polesie, 
Podole, Wołyń i Wileńszczyznę z dwoma ważnymi polskimi miastami: Lwowem 
i Wilnem. Z kolei tytułem rekompensat przyznano Polsce część południową 
Prus Wschodnich (bez Królewca) z byłym Wolnym Miastem Gdańskiem oraz 
tzw. Ziemie Zachodnie, należące do polskiego państwa w czasach średniowiecza, 
na których w 1945 r. większość ludności stanowili Niemcy. Ówczesne zmiany 
terytorialne pociągnęły za sobą masowe i przymusowe przesiedlenia przede 
wszystkim ludności polskiej z terenów dawnej II Rzeczpospolitej oraz ludności 
niemieckiej z terenów przyznanych po II wojnie światowej Polsce. W rezultacie 
tych bezprecedensowych w XX w. wędrówek ludów, trwających do początku 
lat 50. XX w., Polska stała się państwem niemal jednolitym narodowościowo, 
w którym mniejszości narodowe stanowiły około 2% ludności (tamże, s. 158). 

Zarówno sam sposób ustanowienia, jak i wyznaczony zasięg terytorium 
Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, nowego i pozbawionego pełnej niepodległości 
państwa polskiego, który politycznie, gospodarczo i ideowo powiązany został 
z ZSRR, istotnie wpłynęły na cechy ówczesnych polskich granic. Przebieg nowych 
granic Polski w znacznym stopniu oparto na czynnikach naturalnych. Granice 
te wyznaczono zgodnie z przebiegiem rzek: na zachodnie wzdłuż Odry, na 
wschodzie wzdłuż Bugu, na południu wzdłuż łańcuchów górskich, zaś na pół-
nocy granicę w przeważającej mierze wyznaczało Morze Bałtyckie. Odwołując 
się do klasycznego podziału granic, były to więc granice fi zyczne, wyznaczone 
przez przyrodę. Jedynie na północnym-wschodnie ich przebieg ma charakter 
geometryczny (linia prosta, sztucznie wytyczona na mapie) i tylko w nielicz-
nych odcinkach są to granice złożone, rozumiane jako linie kompromisowe. 
Takie usytuowanie granic Polski oznaczało, że nie były to granice historyczne, 
ale całkowicie nowe, nieistniejące poprzednio, granice polityczne. Część z tych 
granic wytyczono w poprzek dawnych, historycznych i kulturowych regionów, 
zwłaszcza na Północny i Wschodzie, czego najbardziej ewidentnym przykładem 
była granica przecinająca dawne Prusy Wschodnie. Praktycznie żadna z nowych 

3  Należy zaznaczyć, że przedstawiciele polskiego rządu emigracyjnego z premierem Mikołajczy-
kiem na czele nie uzyskali nawet możliwości przedstawienia swojego stanowiska na temat przebiegu 
granic przyszłego państwa polskiego podczas konferencji Wielkiej Trójki. Z kolei już w lipcu 1944 r. 
rząd ZSRR doprowadził do podpisania umowy granicznej sankcjonującej przebieg polskiej granicy 
wschodniej zgodnie z linią Curzona z komunistycznym Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodo-
wego, samozwańczym ośrodkiem władzy wykonawczej jako alternatywą dla rządu RP na uchodźstwie 
(Eberhardt, 1993).
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granic Polski nie miała charakteru granicy antropogeografi cznej, tj. stanowiącej 
granice historycznego regionu zachowujących swoistą odrębność kulturową, 
językową, etniczną i religijną, ale też pewną spójność ekonomiczną i infrastruk-
turalną. Sytuacja ta oznaczała, że pierwotnie powojenne granice Polski nie były 
wyraziste ani kulturowo, ani ekonomicznie. Ową wyrazistość kulturowo-etniczną 
budowano szczególną polityką państwa wobec pograniczy i ludności je zamiesz-
kującej (głównie poprzez osiedlanie na pograniczach wschodnich i północnych 
ludności z centralnej Polski, zaś na ziemiach zachodnich polskich przesiedleńców 
z terenów zajętych przez ZSRR), ukierunkowaną na to, aby struktura etniczna 
pograniczy odpowiadała wizji homogenicznego narodowo i etnicznie państwa 
polskiego. Z kolei wytyczenie granic z pominięciem spójności infrastrukturalnej 
i gospodarczej regionów wiązało się z marginalizacją i zubożeniem polskich 
terenów przygranicznych zarówno na wschodzie, jak i zachodzie kraju, pozba-
wionych wielu szlaków komunikacyjnych i odciętych od dotychczasowych 
ośrodków rozwoju. Sytuacja ta doprowadziła do upadku wielu miast, zwłaszcza 
mniejszych, a w efekcie oznaczała nadanie terenom przygranicznym charakteru 
peryferyjnego.

Mając na uwadze fakt, że jednym z kluczowych determinantów charakteru 
i funkcji pełnionych przez granice są stosunki z państwami sąsiednimi, należy 
wskazać na ówczesną przynależność Polski do grupy krajów komunistycznych 
pod protektoratem ZSRR. Oznaczało to, że teoretycznie Polska sąsiadowała 
wyłącznie z państwami, z którymi utrzymywała przyjacielskie stosunki i żadne 
z  tych państw nie zgłaszało roszczeń terytorialnych pod adresem Polski, 
a dodatkową gwarancję nienaruszalności tych granic stanowiła potęga ZSRR4. Na 
zachodzie Polska sąsiadowała z Niemiecką Republiką Demokratyczną, powstałą 
w miejsce radzieckiej strefy okupacyjnej w Niemczech po II wojnie światowej. 
Zaś na południu Polska graniczyła z Republiką Czechosłowacką (od 1960 r. 
przemianowaną na Czechosłowacką Republikę Socjalistyczną), rządzoną przez 
komunistyczne władze także podporządkowane Moskwie. Wreszcie granica 
wschodnia i północno-wschodnia była granicą z ZSRR. Polska w nowych gra-
nicach po 1945 r. miała więc tylko tych trzech sąsiadów (w stosunku do siedmiu 

4  Wprawdzie ustalenie przebiegu granicy polsko-czechosłowackiej odbywało się w sytuacji 
konfl iktu politycznego, a nawet groźby konfl iktu militarnego, spowodowanego roszczeniami teryto-
rialnymi obu stron do siebie nawzajem, to konfl ikt ten zażegnała autorytarna i bezdyskusyjna decyzja 
Stalina z czerwca 1945 r. Radziecki dyktator zdecydował wówczas, że granica ta uzyska przebieg 
sprzed 1937 r., co przekreśliło roszczenia Polski do Śląska Zaolziańskiego oraz Czechosłowacji do 
Ziemi Kłodzkiej i Raciborskiej (Dominiczak, 1997, s. 331 – 333). 
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w okresie przedwojennym), co diametralnie zmieniło jej układy sąsiedzkie 
w stosunkach międzynarodowych. 

Wydawać by się mogło, że sąsiedztwo innych państw bloku komunistycznego, 
połączonych ideowo, politycznie, wojskowo i gospodarczo, powinno wpłynąć 
na wysoki poziom bezpieczeństwa i otwartości granic PRL, wyrażający się 
w liberalnych zasadach przekraczania tych granic i niskim systemie ich fi zycz-
nych zabezpieczeń. Paradoksalnie jednak ówczesne granice Polski, w sensie 
fi zycznym i w zakresie poziomu ich otwartości, nie odbiegały od granic, jakie 
budowały między sobą państwa wykazujące do siebie wrogość. „Na granicach 
państw «wspólnoty socjalistycznej» powstały po obu stronach silne wojskowe 
kordony, które nie tylko zredukowały do niezbędnego minimum ruch graniczny 
z państwami kapitalistycznymi, lecz także komunistycznymi” (Dominiczak, 1997, 
s. 334). Granice strzeżone były przez formację wojskową, tzw. Wojska Ochrony 
Pogranicza, a nasycenie pasu granicznego (o szerokości 30 km od granicy w głąb 
kraju) wojskiem było bardzo duże. Na zielonych odcinkach granicy wzniesiono 
zapory z drutu kolczastego, zainstalowano wieże obserwacyjne oraz stworzono 
zaorany i zabronowany pas ziemi jako element kontrolny, ułatwiający wykry-
wanie ewentualnych przypadków nieuprawnionego przekroczenia granicy. 
Dodatkowo na granicach zachodnich i południowych wznoszono wysokie 
płoty z siatki drucianej, a wszystkie przepusty, ujścia rzek, kanały, wąwozy itp. 
przecinające granice zagrodzono drutem kolczastym. Wprowadzono też szereg 
uciążliwych przepisów dla ludności zamieszkujących tereny nadgraniczne. 
Złagodzenie obostrzeń w ochronie granicy oraz przepisów dotyczących strefy 
nadgranicznej nastąpiło po 1956 r. wraz z przemianami politycznymi w ZSRR, 
a następnie całym bloku wschodnim. 

W okresie PRL-u sposób funkcjonowania polskich granic i wysoki poziom 
ich szczelności stały w sprzeczności z ofi cjalnie głoszoną doktryną dobrosą-
siedzkich stosunków w grupie państw komunistycznych. Legalny wjazd do kraju 
sąsiedniego wiązał się z szeregiem trudności (m.in. w pozyskaniu paszportu, 
konieczności posiadania wielu zaświadczeń i zaproszenia, zakupie waluty itp.), 
a nielegalne przekroczenie granicy przez ludność zamieszkującą tereny przygra-
niczne, nawet w celu odwiedzenia rodziny czy grobów swoich przodków, było 
surowo karane. Paradoksalnie najwyższy poziom zamkniętości utrzymywano 
na granicy ze ZSRR, przede wszystkim z uwagi na wysoce restrykcyjną politykę 
wjazdową tego kraju i pełną kontrolę osób wjeżdżających do ZSRR. Przez cały 
okres PRL-u granica z ZSRR była jedną z najpilniej strzeżonych linii granicz-
nych w Europie (Sadowski, 2001). Niechęć władz radzieckich do „otwierania” 
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granic i przemieszczania się ludności wynikała przede wszystkim z obawy przed 
przenikaniem na terytorium ZSRR poglądów, wartości i idei odmiennych od 
głoszonych ofi cjalnie, a tym samym uznawanych za wrogie i niebezpieczne dla 
trwałości systemu komunistycznego. I nawet po 1956 r., gdy stopniowo libera-
lizowano przepisy paszportowe i wizowe oraz wprowadzano umowy o małym 
ruchu granicznym, nie dotyczyło to granicy z ZSRR.

Z uwagi na krępujące wolność człowieka i swobodę przemieszczania się, 
restrykcyjne przepisy dotyczące wyjazdów z kraju5 ruch graniczny w PRL-u był 
zredukowany do minimum. Po okresie masowych powojennych wędrówek 
ludności, licznych wysiedleni i repatriacji, od końca lat 40. XX w., zaostrzano 
reżim kontrolny na granicach, wprowadzając drobiazgową kontrolę dokumentów 
oraz szczegółowe przeszukania towarów i pojazdów w tzw. granicznych punktach 
kontrolnych, a także tworząc liczne zabezpieczenia przed nieuprawnionymi 
przekroczeniami granicy na jej odcinkach zielonych. W ciągu 10 pierwszych lat 
(1946 – 1955) granicę przekroczyło niecałe 50 mln ludzi (łącznie z repatriantami). 
Od lat 60. XX w. ruch graniczny stopniowo wzrasta wraz z zawieranymi z krajami 
sąsiednimi umowami o uproszczonym ruchu granicznym dla wycieczek, osób 
zamieszkujących tereny przygraniczne czy w zakresie kontaktów gospodarczych 
i kulturalnych. 

Największa liberalizacja w zakresie ruchu granicznego i zasad przekraczania 
granic w okresie PRL-u miała miejsce w latach 1972 – 1980. Wówczas to wpro-
wadzono ruch bezpaszportowy w całym bloku komunistycznym, utrzymując 
jednak wymóg posiadania zaproszeń w podróżach do ZSRR. Dodatkowo władze 
polskie złagodziły politykę paszportową z krajami zachodnimi, podpisały umowy 
o ruchu bezwizowym z wybranymi krajami (Szwecją, Austrią, Finlandią), uru-
chomiły nowe przejścia na granicy zachodniej i południowej, a nawet umożliwiły 
przekraczanie granicy z NRD na podstawie pieczątki w dowodzie osobistym. Na 
skutek tych działań nastąpił znaczący wzrost natężenia ruchu granicznego, także 
w zakresie przyjazdów obcokrajowców do Polski. Nadal jednak istniało wiele 
ograniczeń w przekraczaniu polskich granic, związanych zarówno z limitowa-
niem wymiany walut dla osób wyjeżdżających, restrykcjami w zakresie polityki 
celnej i uciążliwymi praktykami kontrolnymi na granicach, a nawet ogranicze-
niami transportowymi (niewystarczająca liczba połączeń, trudności z kupieniem 

5  Należy przypomnieć, że wyjazd z kraju był uzależniony od możliwości uzyskania paszportu, 
a decydentami w tej sprawie byli funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa. Stąd m.in. liczne w całym 
okresie PRL-u ucieczki z kraju przez tzw. zieloną granicę, głównie drogą morską.
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biletów itd.). W związku z wprowadzeniem stanu wojennego w grudniu 1981 r. 
granice zostały zamknięte, a wszystkie wcześniejsze ułatwienia w ruchu gra-
nicznym zostały zawieszone. Dopiero po 1983 r. stopniowo znoszono pewne 
ograniczenia paszportowe, zachowując jednak część – w latach poprzednich 
zniesionych – wymogów, jak konieczność posiadania zaproszenia, czy też ogra-
niczenia w wywozie dewiz. Paradoksalne było wówczas to, że dużo liberalniejsze 
zasady obowiązywały w ruchu z wybranymi państwami zachodnimi niż z kra-
jami sąsiednimi, w podróżach, do których obowiązywał, np. wymóg posiadania 
zaproszenia tylko od członka najbliższej rodziny. Pomimo tych ograniczeń ruch 
graniczny przez całą dekadę lat 80. XX w. stopniowo wzrastał.

Ograniczona suwerenność Polski w okresie PRL i zależność polskiej polityki 
wewnętrznej i zewnętrznej od dyktatu ZSRR wyraźnie rzutowały na status 
ówczesnych polskich granic, zasady dotyczące ich funkcjonowania i wypełniania 
funkcji kontrolnej. Mając na uwadze, że cały okres PRL-u nie był jednorodny, 
jeżeli chodzi o obowiązujące wówczas zasady przekraczania granic, to pomimo 
pewnych okresów większej liberalizacji w tym zakresie, granice te, analogicznie 
do pozostałych granic międzypaństwowych w bloku państw komunistycznych, 
charakteryzowały się wysokim stopniem szczelności i nieprzepuszczalności. 
Wyróżniało je tworzenie przez władze licznych ograniczeń prawnych w ruchu 
granicznym, piętrzenie trudności administracyjnych w zakresie polityki pasz-
portowej, wizowej, dewizowej oraz ograniczeń infrastrukturalnych w ruchu 
międzynarodowym, zarówno z krajami ofi cjalnie sojuszniczymi, jak i z pań-
stwami zachodnimi. Ponadto kontrola graniczna i  ochrona granic państw 
socjalistycznych, w tym granic Polski, choć nie sąsiadowała ona bezpośrednio 
z żadnym państwem zachodnioeuropejskim, były w pełni zmilitaryzowane 
i prowadzone przez specjalne formacje wojskowe. Działania te służyć miały 
utrzymaniu jak najwyższego stopnia nieprzepuszczalności tych granic dla 
wszystkiego, co ówczesne władze uznały za zagrażające nie tyle bezpieczeństwu 
kraju, co stabilności i trwałości jego ustroju politycznego i gospodarczego. Były to 
więc granice polityczne izolujące kraj od wpływów zewnętrznych, ograniczające 
ruch obywateli (a co za tym idzie także wymianę myśli i poglądów) oraz wszelką 
współpracę gospodarczą, kulturalną i społeczną nie tylko z krajami o innym 
ustroju, ale także z państwami sąsiednimi.
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„OTWIERANIE” GRANIC PO 1989 R.

Gruntowna zmiana statusu politycznego i zasad funkcjonowania polskich granic 
nastąpiły wraz z przemianami demokratycznymi przełomu lat 80. i 90. XX w. 
zachodzącymi w całej Europie Wschodniej i Środkowej. Wprawdzie w wyniku 
tych transformacji zmianie nie uległa lokalizacja polskich granic, co nastąpiło 
w innych krajach bloku wschodniego, jednak granice całkowicie zmieniły swój 
status, znaczenie geopolityczne oraz pełnione funkcje. 

Przede wszystkim w wyniku rozpadu ZSRR i ogłoszenia niepodległości przez 
sąsiadujące z Polską republiki Białorusi, Litwy, Rosji i Ukrainy, a także rozpadu 
Czechosłowacji oraz przyłączenia NRD do RFN Polska zyskała sześciu całko-
wicie nowych sąsiadów. Do końca 1992 r. mapa polityczna Europy Środkowej 
i Wschodniej uległa bowiem gruntowanej przebudowie. Na zachodnie graniczyła 
teraz z Republiką Federalną Niemiec (granica o długości 489,37 km), na północ-
nym-wschodzie z Federacją Rosyjską (granica z Obwodem Kaliningradzkim 
o długości 232,04 km), zaś jej wschodnimi sąsiadami zostały: Republika Litewska 
(z granicą o dł. 104,28 km), Republika Białorusi (z granicą o dł. 418,24 km) 
oraz Ukraina (z granicą o dł. 535,18 km). Na południu Polska zyskała granice 
z Republiką Słowacką (granica o dł. 541,06 km) i Republiką Czeską (granica o dł. 
796,04 km). Ze wszystkimi nowymi sąsiadami Polska na nowo musiała ułożyć 
relacje międzynarodowe, określić zasady współpracy politycznej, gospodarczej 
i społeczno-kulturowej, w tym także ustalić kwestie dotyczące wspólnych granic. 
Zadanie to nie było łatwe z uwagi na odmienne interesy i polityki zagraniczne 
nowych państw sąsiednich Polski, a w efekcie skutkowało znaczącym zróżnico-
waniem stosunków z jej sąsiadami.

W tym szczególnym okresie tworzenia się nowego geopolitycznego ładu 
w Europie priorytetem polskiej polityki zagranicznej pierwszego niekomuni-
stycznego rządu polskiego, z premierem Tadeuszem Mazowieckim na czele, stały 
się dążenie do zbudowania w Europie systemu bezpieczeństwa zbiorowego, rów-
noważenie stosunków z dwoma kluczowymi sąsiadami: rozpadającym się ZSRR 
i jednoczącymi się Niemcami, oraz współpraca regionalna z krajami Europy 
Środkowej i Wschodniej6. Polska, sąsiadując teraz z RFN, stała się tym samym 
państwem granicznym Wspólnot Europejskich, a następnie Unii Europejskiej, 

6  Priorytet kreowania współpracy w regionie Europy Środkowej na różnych płaszczyznach został 
urzeczywistniony m.in. w zawiązaniu kilku formuł współpracy międzynarodowej, jak Grupa Wy-
szehradzka, Środkowo-Europejska Strefa Wolnego Handlu i Inicjatywa Środkowoeuropejska. 
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co w znacznym stopniu wpłynęło na jej dalsze wybory priorytetów politycznych. 
W kolejnych latach zostały one skonkretyzowane jako dążenie do uczestniczenia 
w europejskich i euroatlantyckich procesach integracji (w ramach NATO i UE). 

W kwestii granic pożądane było przede wszystkim zapewnienie ich nienaru-
szalności oraz zerwanie z dotychczasowym izolacjonizmem, całkowicie sprzecz-
nym z interesem społeczeństwa i wolnorynkowej gospodarki. Sytuacja była 
o tyle dla Polski korzystna, że już w pierwszych latach 90. XX w., nowe państwa 
sąsiednie potwierdziły formalnie nienaruszalność polskich granic, czemu dano 
wyraz w podpisanych umowach o relacjach dobrosąsiedzkich (Szymański, 2014, 
s. 9 – 12). Dla polskich granic z Czechami, Słowacją i Litwą, których przebieg 
potencjalnie mógł okazać się problematyczny z uwagi na obciążenia historyczne, 
poza gwarancją traktatową7 istotną gwarancją stabilizacji wspólnej linii gra-
nicznej okazały się wybory geopolityczne, jakich dokonano w tych państwach. 
Państwa te, tak jak Polska ukierunkowując swoje poczynania międzynarodowe 
na udział w strukturach NATO i UE, w pełni zaakceptowały fundamentalne 
zasady integralności terytorialnej i nienaruszalności granic wpisane w podstawy 
traktatowe procesu integracji europejskiej.

Jednak dla bezpieczeństwa polskich granic kluczowe były przede wszystkim 
relacje z dwoma największymi sąsiadami: RFN i Federacją Rosyjską. Bez wątpie-
nia sukcesem było to, że już w 1990 r. doszło do podpisania traktatu z Republiką 
Federalną Niemiec, w którym potwierdzono przebieg wspólnej granicy na 
Odrze i Nysie. Traktat ten został uzupełniony podpisanym w Bonn 17 czerwca 
1991 r. Traktatem o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy8, w którym m.in. 
podkreślono znaczenie pokojowego ułożenia stosunków polsko-niemieckich dla 
jedności europejskiej oraz zainicjowano na szeroką skalę płaszczyznę współ-
pracy kulturalnej między krajami. W kolejnych latach wyraźnie rosła dynamika 
współpracy polsko-niemieckiej, zwłaszcza w obszarze gospodarczym oraz na 
płaszczyźnie współpracy regionalnej, poprzez tworzenie zinstytucjonalizowa-
nych regionów transgranicznych. 

7  Por. Układ między Rzecząpospolitą Polską a Czeską i Słowacką Republiką Federacyjną o do-
brym sąsiedztwie, solidarności i przyjacielskiej współpracy sporządzony w Krakowie dnia 6 paździer-
nika 1991 r. (Dz. U. 1992 nr 59 poz. 296); Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską 
o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy, sporządzony w Wilnie dnia 26 kwietnia 
1994 r. (Dz. U. 1995, nr 15, poz. 71). 

8  Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie 
i przyjaznej współpracy, podpisany w Bonn dnia 17 czerwca 1991 r. (Dz. U. 1992 nr 14, poz. 56).
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W 1992 r. Polska podpisała także traktat z Federacją Rosyjską, w którym obie 
strony uznały swoją wspólną granicę za nienaruszalną i potwierdziły, że nie mają 
i mieć nie będą w przyszłości żadnych roszczeń terytorialnych do siebie nawza-
jem9. Niemniej rzeczywisty wymiar stosunków politycznych z Rosją nie ułożył się 
już tak pomyślnie jak relacje polsko-niemieckie, z uwagi na silnie ugruntowany 
i nieprzezwyciężony przez nowe władze rosyjskie tradycyjny imperializm tego 
kraju, od lat 90. silnie umacniany przez wzrost tendencji nacjonalistycznych. 
Tendencje te wyrażały się w  przyjętej przez Federację Rosyjską doktrynie 
„bliskiej zagranicy”, która była w istocie wyrazem braku rosyjskiej zgody na 
akceptację przebiegu jej nowych granic. Doktryna ta polegała na przyznaniu 
sobie szczególnych praw w relacjach z krajami powstałymi na bazie dawnych 
republik radzieckich, które wybiły się na niepodległość i niezależność. Oznaczała 
ona de facto traktowanie tych państw jako obszaru zastrzeżonego dla rosyjskich 
poczynań na arenie międzynarodowej. W ten sposób Rosja podchodziła do 
trzech bezpośrednio sąsiadujących z Polską krajów: Białorusi, Litwy i Ukrainy, 
co od początku stanowiło potencjalne źródło zagrożeń dla bezpieczeństwa 
i stabilności polskich granic na wschodzie10. 

O ile Litwie, podobnie jak pozostałym krajom bałtyckim, pomimo prób roz-
bijania ich spójności państwowej przez Rosję przy pomocy znaczącej liczbowo 
mniejszości rosyjskiej, udało się wyjść spod rosyjskiej kurateli, o tyle pozostałym 
krajom sąsiadującym z Polską: Białorusi i Ukrainie, się to nie udało. Białoruś już 
od 1995 r. weszła w zasięg ścisłej zależności politycznej i gospodarczej od Rosji, 
usankcjonowanej podpisaną wówczas Umową o przyjaźni, dobrosąsiedztwie 
i współpracy pomiędzy Republiką Białorusi i Federacją Rosyjską oraz powoła-
niem w 1997 r. Związku Białorusi i Rosji. Zależność tę umacniano i poszerzano 

9  Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską o przyjaznej i dobrosąsiedzkiej 
współpracy, sporządzony w Moskwie dnia 22 maja 1992 r. (Dz. U. 193 nr 61 poz. 291).

10  Należy zauważyć, że w swojej polityce zagranicznej Federacja Rosyjska od początku w szcze-
gólny sposób traktowała też kraje zaliczane do tzw. imperium zewnętrznego ZSRR (jak określano 
strefę jej wpływów w ramach rosyjskiej imperialnej doktryny w wydaniu komunistycznym), w tym 
Polskę. Oznaczało to postrzeganie krajów Europy Środkowej jako swojej przyrodzonej strefy wpły-
wów i wyrażało się w działaniach na rzecz hamowania procesów integracji tych państw ze strukturami 
Zachodu, tj. NATO i UE (Rościszewski, 1997). Obserwując obecne poczynania władz rosyjskich 
wobec Europy Środkowej i Wschodniej, już od ponad 10 lat stanowiącej część UE, wydaje się, że Rosja 
nie zrezygnowała z głównych założeń swojej doktryny geopolitycznej. Nadal bowiem nie ustaje 
w działaniach zmierzających do rozbijania kruchej jedności europejskiej i antagonizowania państw 
Europy Środkowej z państwami tzw. starej UE.
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w kolejnych latach. W odniesieniu do kwestii granicznych jej wyrazem była 
praktycznie pełna otwartość granicy rosyjsko-białoruskiej, na której nie wpro-
wadzono kontroli ruchu granicznego (z wyjątkiem samochodów ciężarowych), 
i która w niektórych miejscach nie została nawet wyznaczona w terenie. Sytuacja 
ta w naturalny sposób rzutowała na konieczność wzmożenia działań kontrolnych 
na granicach Polski z obydwoma tymi krajami. 

Odmiennie od Białorusi ułożyły się relacje Rosji z Ukrainą, rzutujące na 
bezpieczeństwo i nienaruszalność polskiej granicy z Ukrainą. Ukraina począt-
kowo opierała się rosyjskiemu imperializmowi dzięki silnemu poczuciu własnej 
państwowości i nacjonalizmowi, tworząc własne niezależne i suwerenne państwo. 
Jednak rosyjska presja ekonomiczna (głównie w zakresie dostaw surowców 
energetycznych) stopniowo doprowadziła do dezorganizacji części ukraińskiej 
gospodarki i w konsekwencji umacniania politycznych wpływów ugrupowań 
prorosyjskich w tym kraju. A gdy w odpowiedzi na tę presję część elit politycz-
nych i ukraińskiego społeczeństwa zwracała się w kierunku Zachodu, presja 
rosyjska rosła, aż po aneksję Krymu w 2014 r. i interwencję zbrojną na wschod-
niej Ukrainie. W obliczu takiej polityki rosyjskiej działania władz polskich wobec 
Ukrainy były od początku uzyskania przez nią niepodległości konsekwentnie 
ukierunkowane na wspieranie europejskich aspiracji tego kraju, zarówno poprzez 
włączenie jej w struktury bezpieczeństwa NATO, jak i stopniowe integrowanie 
z obszarem wspólnego europejskiego rynku. 

Pomimo przedstawionej powyżej złożoności i zróżnicowania stosunków 
politycznych z nowymi krajami sąsiednimi na wszystkich polskich granicach po 
1989 r. nastąpił radykalny zwrot w kierunku liberalizacji przepisów dotyczących 
przekraczania granic. Przede wszystkim nowe polskie władze, podobnie jak inne 
kraje regionu, zlikwidowały uciążliwe i restrykcyjne przepisy dotyczące uzyska-
nia paszportu i nabywania obcych walut. Wprowadzono też ruch bezwizowy 
pomiędzy krajami Europy Środkowej oraz krajami bałtyckimi i Ukrainą. Od 
początku lat 90. stopniowo wiele krajów europejskich (m.in. Niemcy, Francja, 
Włochy, Belgia, Holandia, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Finlandia) znosiło 
też obowiązek wizowy dla polskich obywateli. Ważnym wyrazem ówczesnego 
otwierania granic były podpisane z Niemcami (w 1992 r.), Czechami (w 1995 r.) 
i Słowacją (w 1996 r.) umowy o małym ruchu granicznym, ułatwiające prze-
kraczanie granic przez ludność zamieszkującą pogranicza. Z kolei na granicy 
wschodniej i północno-wschodniej w 1993 r. uruchomiono kilkanaście przejść 
granicznych o  uproszczonym trybie przekraczania granicy dla obywateli 
zamieszkujących tereny przygranicze.
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Zmiany te przyniosły dynamiczny wzrost ruchu granicznego. Już w 1991 r. 
ruch osobowy zwiększył się o  40% w  porównaniu do roku poprzedniego. 
W 1994 r. odprawiono w przejściach granicznych ponad 217 mln osób i ponad 
65 mln środków transportu (Dominiczak, 1996, s. 383). Największą inten-
sywnością ruchu granicznego odznaczała się granica zachodnia, a w drugiej 
kolejności granica południowa. W kolejnych latach wzrósł też ruch graniczny 
na granicy wschodniej. W 1997 r. osobowy ruch graniczny na całym odcinku 
granicy wschodniej (wraz z granicą z FR) wynosił 29 mln osób, co stanowi wzrost 
o 74,3% w porównaniu do roku 1991 (Sytuacja na granicy, 1998). 

Gwałtowny wzrost ruchu granicznego osobowego i towarowego obnażył 
całkowity brak przystosowania infrastruktury granicznej do nowej sytuacji. 
Konieczne okazały się olbrzymie zmiany w tej infrastrukturze i organizacji 
punktów kontrolnych. W efekcie zmodyfi kowano wiele starych i otworzono 
wiele nowych przejść granicznych drogowych i kolejowych oraz unowocze-
śniono i zinformatyzowano infrastrukturę graniczną. Dzięki temu na granicy 
polsko-czeskiej średnie odległości między przejściami granicznymi wyniosły 
zaledwie 7 km, zaś na granicy polsko-niemieckiej ok. 12 km (Sobczyński, 2008, 
s. 51). Łącznie „w 2004 r. funkcjonowało w Polsce 259 przejść granicznych, w tym 
z 92 przejścia z Czechami, 52 ze Słowacją i 38 z Niemcami” (Sobczyński, 2008, 
s. 49). Duże zmiany wprowadzono też na granicy wschodniej. W 1990 r. na całym 
odcinku tej granicy istniało tylko pięć przejść granicznych, w tym dwa drogowe 
i trzy kolejowe. Dla przykładu na najdłuższym odcinku granicy wschodniej, tj. 
z Ukrainą, gdzie przed 1989 r. istniało tylko przejście w Medyce, otworzono 
przejścia w Dorohusku (w 1990 r.), Hrebennem (w 1991 r.), Krościenku i Zosinie 
(w 1994 r.) oraz w Korczowej w 1998 r. Równolegle zwiększano też liczbę przejść 
na granicy z Białorusią i Rosją, a także z Litwą, chociaż nadal odczuwalny był 
niedorozwój infrastruktury granicznej na granicy wschodniej.

W latach 90. nastąpił też proces całkowitej transformacji systemu patrolowa-
nia, kontrolowania i zarządzania polskimi granicami. W 1990 r. wprowadzono 
ustawę o ochronie granicy państwowej (Ustawa, 1990), która określiła nowe 
zasady jej ochrony, kontroli ruchu granicznego, wykrywania i ściągania prze-
stępstw transgranicznych. Zliberalizowano zasady zamieszkiwania i przebywania 
w strefi e nadgranicznej, ograniczając ją do szerokość do 15 km od linii granicz-
nej. Zadania ochrony granicy i kontroli ruchu granicznego powierzono nowo 
zorganizowanej (na wzór formacji przedwojennej) Straży Granicznej, zmieniając 
dotychczasowy charakter formacji granicznej z wojskowego na cywilno-woj-
skowy. Wprowadzono szereg nowych przepisów kontroli ruchu granicznego 
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oraz zwalczania i wykrywania przestępczości transgranicznej. Trzeba bowiem 
pamiętać, że wraz z intensyfi kacją ruchu granicznego bardzo wzrosła też liczba 
i skala przestępczości granicznej, w tym zwłaszcza przemyt towarów. Na granicy 
wschodniej i północno-wschodniej powszechnym procederem był drobny 
przemyt towarów akcyzowych, z których utrzymywali się mieszkańcy rejonów 
przygranicznych. Równocześnie rozwijała się też poważna przestępczość mię-
dzynarodowa, zajmująca się przemytem na olbrzymią skalę (w tym imigrantów), 
dla której Polska była przede wszystkim krajem tranzytowym. 

Po przemianach ustrojowych i geopolitycznych w całej Europie Środkowej 
i Wschodniej „nowe” polskie granice stały się bez wątpienia granicami tętniącymi 
ruchem granicznym oraz stopniowo wzrastającą w swojej skali i intensywności 
lokalną i regionalną współpracą transgraniczną11. Skutkowało to stopniowym 
przełamywaniem zacofania i peryferyjności terenów przygranicznych, które 
zyskały nowe możliwości rozwoju gospodarczego, społecznego, a także kultu-
ralnego. Granice polskie w okresie lat 90. XX w. charakteryzowały się stosun-
kowo wysokim stopniem ich otwartości, zwłaszcza w zakresie obowiązywania 
minimalnych wymogów formalno-prawnych przekraczania granic. Główne 
ograniczenia obecne wówczas w ruchu graniczny wynikały z niewystarczającej 
liczby przejść granicznych i defi cytów w zakresie praktyk kontrolnych, które 
powodowały piętrzenie się kolejek w przejściach granicznych. Należy też pod-
kreślić, że po 1989 r. Polska powróciła do roli kraju tranzytowego w odniesieniu 
do szlaków komunikacyjnych zarówno istotnych w handlu międzynarodowym, 
jak i przemieszczaniu się ludności. Poza wynikającymi z tego pozytywnymi, 
prorozwojowymi tendencjami, skutkowało to też ujawnieniem stosunkowo 
wysokiego stopnia przepuszczalności polskich granic i pojawieniem się na 
nich przestępczości transgranicznej, która stanowiła nowe wyzwanie dla służb 
granicznych. 

11  Współpraca transgraniczna rozwijała się dynamicznie zwłaszcza na granicy z Niemcami, gdzie 
powstały Euroregiony, dysponujące możliwościami fi nansowania projektów na rzecz tej współpracy 
z funduszy UE. W ramach tych działań realizowano wspólne inicjatywy infrastrukturalne, nie tylko 
z zakresu infrastruktury podstawowej (dróg, mostów, przejść granicznych, oczyszczalni ścieków), 
a także poprzez budowę wspólnych szkół, a nawet uniwersytetu (Uniwersytet Europejski Viadrina 
we Frankfurcie nad Odrą).
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GRANICA POLSKI A AKCESJA DO UE I STREFY SCHENGEN

Gruntowne zmiany statusu polskich granic i pełnionych przez nie funkcji 
kontrolnych następowały w ramach procesu akcesyjnego Polski do UE, dosto-
sowującego polskie prawodawstwo do standardów i rozwiązań unijnych, także 
w zakresie ochrony granic i kontroli ich przekraczania12. Przystąpienie do UE 
oznaczało bowiem konieczność przyjęcia przez Polskę wszystkich rozwiązań 
instytucjonalno-prawnych oraz zasad i procedur kontroli granicznej uregulowa-
nych w prawie Schengen. Z jednej strony obywatele polscy uzyskali możliwość 
w pełni swobodnego podróżowania po całym obszarze Schengen, z drugiej 
obligowało to Polskę do uszczelnienia jej wschodniej granicy.

Akcesja Polski do strefy Schengen nie nastąpiła automatycznie z dniem 1 maja 
2004 r., ale na podstawie decyzji Rady, potwierdzającej wdrożenie przepisów 
Schengen oraz skuteczne wypełnianie wszystkich zobowiązań wynikających 
z tych przepisów przez polskie służby. Zgodnie z tymi procedurami włączenie się 
Polski do strefy Schengen (wraz z 8 innymi nowymi państwami członkowskimi 
UE) nastąpiło z dniem 21 grudnia 2007 r., gdy zniesiono kontrole na lądowych 
i morskich granicach Polski z innymi krajami strefy Schengen. Od 30 marca 
2008 r. swobodą przekraczania tych wspólnych granic objęto także granice 
powietrzne.

Jednak aby to było możliwe, już na kilka lat przed formalną akcesją Polski do 
UE rozpoczął się proces przekształceń, polegający na stopniowym dywersyfi ko-
waniu funkcji i znaczeń poszczególnych odcinków polskich granic. Dotychcza-
sowe granice z Czechami, Litwą, RFN i Słowacją13 miały bowiem wkrótce stać 
się granicami wewnętrznymi UE (i strefy Schengen), zaś granice z Białorusią, 
Federacją Rosyjską i Ukrainą miały być granicami zewnętrznymi UE (i strefy 
Schengen). Podział na granice wewnętrzne i zewnętrzne UE wiązał się z peł-
nieniem całkowicie odmiennych funkcji przez te granice w strefi e Schengen 
i oznaczał konieczność przygotowania części polskich granic do całkowitego 

12  Za początek tego procesu przyjąć można datę 20 marca 1997 r., kiedy to rząd RP złożył 
w Brukseli memorandum wyrażające wolę dostosowania poziomu bezpieczeństwa na granicach 
zewnętrznych do obowiązujących w UE.

13  Początkowo przygotowania do przejęcia statusu i funkcji wewnętrznych granic UE i strefy 
Schengen przez część polskiej granicy nie dotyczyły granicy ze Słowacją i Litwą, które nie znalazły 
się w grupie krajów, którym UE w grudniu 1997 r. wyznaczyła termin rozpoczęcia negocjacji akce-
syjnych. Sytuacja ta zmieniła się dopiero po 1999 r., gdy Unia na szczycie w Helsinkach zgodziła się 
rozpocząć negocjacje także ze Słowacją, Litwą oraz Łotwą, Bułgarią, Rumunią i Maltą.
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zniesienia prowadzonych na nich standardowych kontroli granicznych, zaś na 
pozostałych odcinkach wprowadzenia wzmocnionych działań kontrolnych 
w przejściach granicznych oraz skutecznej ochrony granicy między przejściami. 
Ogólnie rzecz biorąc, na granicach z RFN, Czechami, Słowacją i Litwą koncen-
trowano się na wprowadzaniu uproszczeń w ruchu granicznym (jednak przy 
formalnym zachowaniu kontroli i ochrony tych granic aż do grudnia 2007 r.), zaś 
na granicach z Białorusią, Rosją i Ukrainą podwyższano stopień ich szczelności 
i nieprzepuszczalności tak, aby skutecznie pełniły wszystkie funkcje kontrolne 
jako granice zewnętrzne UE.

W ramach tych procesów stopniowo europeizowano polskie prawodawstwo 
w zakresie kontroli granicznej i warunków wjazdu cudzoziemców na terytorium 
RP (Trojanowska-Strzęboszewska, 2014). Najistotniejsze w tym zakresie były 
zmiany przepisów o ochronie granicy państwowej14, straży granicznej, a także 
ustawy o cudzoziemcach15 i konieczność dostosowania polskiej polityki wizowej 
do standardów UE16. 

W zakresie przepisów dotyczących ochrony granicy państwowej i Straży Gra-
nicznej przyjęto podstawowe regulacje schengeńskie, takie jak podział na zadania 
realizowane w przejściach granicznych oraz na ochronę granicy poza przejściami 
granicznymi, a także podział na kontrolę graniczną, odprawę graniczną, ochronę 
granicy oraz kontrolę drugiej linii. 

Wdrożono system kontroli granicznej, wypracowany w  ramach strefy 
Schengen, odbiegający od zasad i praktyk kontrolnych, stosowanych dotąd na 

14  Gruntowana nowelizacja ustawy o ochronie granicy państwowej miała miejsce w czerwcu 
2007 r. i była związana z koniecznością uporządkowania zasad przekraczania granicy oraz kontroli 
granicznej i dostosowania ich do przyjęcia Kodeksu granicznego Schengen. 

15  Kluczowe zmiany polegające na transpozycji wspólnotowych zasad regulujących przepływ 
osób przez granice wprowadzono na mocy Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach. Ustawa 
ta określiła zasady i warunki wjazdu na terytorium RP, przejazdu przez to terytorium, pobytu na nim 
i wyjazdu cudzoziemców z tego terytorium, tryb postępowania oraz organy właściwe w tych sprawach, 
zgodnie z acquis Schengen. W latach 2003 – 2013 ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana, z uwagi 
na stale rozwijające się prawodawstwo unijne w tym zakresie. W dniu 12 grudnia 2013 r. przyjęto 
całkowicie nową ustawę o cudzoziemcach, która weszła w życie 1 maja 2014 r. (Ustawa z dnia 12 
grudnia 2013 r., 2013).

16  Kluczowe były w tym zakresie wprowadzenie 1 października 2003 r. obowiązku wizowego dla 
obywateli Federacji Rosyjskiej, Republiki Białorusi i Ukrainy oraz likwidacja uproszczonego ruchu 
granicznego z tymi krajami. W środowiskach eksperckich wyrażano obawy, że zmiana ta wpłynie nie 
tylko negatywnie na funkcjonowanie społeczności przygranicznych, żyjących z handlu przygranicz-
nego, ale także w perspektywie długofalowej odbije się negatywnie na stosunkach między Polską a jej 
wschodnimi sąsiadami (Gromadzki, 2001).
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polskich granicach. System ten różnicował kontrole graniczne na stałe i wyryw-
kowe, szczegółowe i  uproszczone, dedykowane konkretnym typom granic 
(zewnętrznym lub wewnętrznym) oraz stosowane wobec określonych kategorii 
cudzoziemców17.

Zmianom tym towarzyszył proces przekształceń Straży Granicznej, który 
rozpoczął się w 2000 r. i przebiegał dwutorowo: obejmując z  jednej strony 
alokację sił wynikającą ze zmiany statusu poszczególnych odcinków polskich 
granic, z drugiej zaś modyfi kację wewnętrznej struktury organizacyjnej i zarzą-
dzania formacją. Alokacja zasobów kadrowych SG oznaczała zmniejszanie 
stanu liczebnego funkcjonariuszy na granicach wewnętrznych i ich zwiększenie 
na granicach zewnętrznych UE18. Przy czym „na wschodzie i północy kraju 
skoncentrowane zostały siły i środki służące fi zycznej ochronie granicy i kon-
troli ruchu granicznego, podczas gdy na południu i zachodzie skupiono się na 
pracy operacyjnej i dochodzeniowej oraz na lotnych wyrywkowych kontrolach 
dokonywanych w głębi kraju” (Pietraszczyk, 2008, s. 65). Innym elementem tego 
procesu było uzawodowienie Straży Granicznej, wzmocnienie potencjału kadro-
wego tej formacji oraz przeprowadzanie szkoleń przygotowujących strażników 
do wykonywania nowych zadań (m.in. wykrywania nielegalnej imigracji czy 
zwalczania terroryzmu) i sprostania standardom kontroli stosowanym w strefi e 
Schengen (zwłaszcza niedopuszczanie do korupcji wśród strażników). Efektem 
końcowym tych przekształceń była całkowita transformacja SG (do 2015 r.) 
w nowoczesną służbę graniczno-imigracyjną o charakterze policyjnym, przy 
uwzględnieniu takiego podziału sił i środków, który odpowiadałby podziałowi 
na granice wewnętrzne i zewnętrzne UE. 

Równocześnie przeprowadzano szereg zmian w zakresie infrastruktury 
granicznej, dostosowujących polską granicę do funkcji pełnionych w systemie 
Schengen. Na granicach lądowych z Czechami, Litwą, Niemcami i Słowacją 

17  Zgodnie z Kodeksem granicznym Schengen obywatele krajów trzecich muszą przechodzić przy 
wjeździe „szczegółową i ujednoliconą odprawę”, bez względu na to, czy obowiązuje ich posiadanie 
wizy czy nie. Odprawa ta każdorazowo obejmuje kontrolę dokumentu podróży, ustalenie celu 
i długości pobytu oraz sprawdzenie, czy dana osoba posiada dostateczne środki utrzymania, spraw-
dzenia tej osoby w SIS i krajowych bazach danych pod kątem stwarzania zagrożeń. Jedynym odstęp-
stwem w tym zakresie są procedury uproszczonej odprawy stosowane wobec osób korzystających 
z małego ruchu granicznego. Z kolei obywatele UE zarówno przy wjeździe, jak i wyjeździe przechodzą 
„odprawę minimalną”, polegającą na zbadaniu dokumentów podróży w celu weryfi kacji tożsamości. 
(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 562/2006 z dnia 15 marca 2006 r.).

18  W 2009 r. przyjęto, że docelowo infrastruktura SG obejmować będzie 95 placówek SG, w tym 
79 ulokowanych na granicy zewnętrznej (Straż Graniczna, 2009).
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zmiany polegały na likwidacji wszystkich przeszkód utrudniających swobodny 
przejazd przez granicę. W tym celu likwidowano infrastrukturę graniczną lub 
zmieniano jej przeznaczenie (np. na cele szkoleniowe). W okresie od stycznia 
2004 r. do 31 grudnia 2008 r. z systemu ochrony odcinków granicy państwowej, 
będących granicą wewnętrzną UE, wyłączono 56 placówek SG. W tym samym 
czasie stopniowo rozbudowywano i modernizowano dotychczasową infrastruk-
turę graniczną na granicy z Białorusią, Rosją i Ukrainą. W 2005 r. funkcjono-
wało 12 przejść granicznych (drogowych i kolejowych) na granicy z Ukrainą, 6 
z Rosją (i jedno dodatkowe przeznaczone wyłącznie dla uproszczonego ruchu 
granicznego) i 13 z Białorusią (w tym jedno rzeczne) (Moraczewska, 2008) Do 
2015 r. otworzono jeszcze to dwa nowe przejścia drogowe z Ukrainą. Ponadto 
zmianami objęto też infrastrukturę graniczną w portach lotniczych, gdzie 
wprowadzono rozróżnienie na ruch pasażerski prowadzony w strefi e Schengen 
i poza nią. Ale przede wszystkim z uwagi na dużą skalę ruchu granicznego 
na całej polskiej granicy zewnętrznej UE skoncentrowano się na działaniach 
zwiększających płynność ruchu granicznego przy równoczesnym wzmocnie-
niu skuteczności działań kontrolnych zarówno w przejściach granicznych, jak 
i między nimi. 

Pomimo wielu zmian wprowadzonych już w  latach 90., konieczna była 
też dalsza modernizacja sprzętu, a zwłaszcza zakup nowoczesnych urządzeń, 
niezbędnych do wykonywania całkiem nowych zadań Straży Granicznej (takich 
jak działania związane z nielegalnym pobytem i zatrudnianiem cudzoziemców, 
wykonywanie analiz kryminalistycznych i analiz ryzyka, walka z terroryzmem). 
Do końca 2007 r. szczególnym wyzwaniem było też dostosowanie polskich służb 
granicznych do najnowocześniejszych rozwiązań teleinformatycznych, w tym 
podłączenie wszystkich placówek granicznych do bazy Systemu Informacyjnego 
Schengen II. Straż Graniczna, by skutecznie wykonywać swoje zadania kontrolne, 
musiała bowiem zyskać szybki dostęp do zbioru danych osób i towarów (m.in. 
skradzionych, poszukiwanych, niepożądanych w UE) oraz zapewnić najwyższy 
poziom ochrony tych poufnych informacji. Zmiany te wymiernie skróciły czas 
oczekiwania i przeprowadzania odpraw granicznych na granicach wschodnich, 
a także wyraźnie usprawniły pracę funkcjonariuszy w walce z przestępczością 
transgraniczną. 

Pierwotne obawy, że przystąpienie Polski do UE i strefy Schengen, a wraz 
z tym przyjęcie unijnego prawodawstwa w zakresie polityki wizowej, zasad 
przekraczania granic i ich kontroli negatywnie odbiją się na dynamice ruchu 
granicznego na nowych granicach zewnętrznych UE, nie potwierdziły się. 
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Znaczący, ale krótkotrwały spadek ruchu granicznego odnotowano jedynie po 
wprowadzeniu obowiązku wizowego dla obywateli Ukrainy, Białorusi i Rosji 
w 2003 r., co wynikało z dostosowań polskiego prawa wizowego do rozwiązań 
unijnych. Największy spadek odnotowano wówczas na granicy z Ukrainą, ale 
już od 2004 r. ponownie odnotowano wzrost ruchu na tej granicy. Dane doty-
czące ruchu granicznego pokazują, że łącznie w 2004 r. na granicy wschodniej 
przeprowadzono 33 mln odpraw w osobowym ruchu granicznym, co stanowiło 
spadek tylko o 1,4% w porównaniu do roku ubiegłego (cyt. za Trojanowska-
-Strzęboszewska, 2005, s. 32). W kolejnych latach natężenie ruchu granicznego 
utrzymywało się na podobnym poziomie, z wahaniami raz w jedną bądź drugą 
stronę, w zależności od zmieniających się szczegółowych przepisów regulujących 
zasady przekraczania granic przez osoby i towary. 

Władze polskie, aby ograniczyć ewentualne negatywne konsekwencje 
uszczelnienia granicy wschodniej w związku przejęciem przez nią roli granicy 
zewnętrznej strefy Schengen, skorzystały z pewnej elastyczności przepisów 
schengeńskich i wprowadziły liberalizację przepisów dotyczących przekraczania 
tej granicy przez wybrane kategorie osób. Kluczowe w tym aspekcie było pod-
pisanie z krajami sąsiednimi umów o małym ruchu granicznym, odnoszących 
się do mieszkańców terenów przygranicznych (strefy sięgającej do 30 km od 
granicy, a w szczególnych przypadkach nawet do 50 km). W 2009 r. taka umowa 
weszła w życie z Ukrainą, a w 2012 r. z Rosją. Na mocy tych umów obywatele obu 
państw zamieszkujący w strefi e przygranicznej uzyskali możliwość wielokrot-
nego przekraczania granicy z powodów społecznych, kulturalnych, rodzinnych, 
ekonomicznych (z wyłączeniem zarobkowych) na uproszczonych zasadach, tj. np. 
bez konieczności posiadania paszportu, wizy, określonej sumy środków pienięż-
nych. W odniesieniu do umowy z Ukrainą, że przepisy te mają większe znaczenie 
dla obywateli tego kraju niż Polski, gdyż Polacy mogli też wcześniej podróżować 
i przebywać na terytorium Ukrainy do 90 dni bez konieczności posiadania wiz. 
Należy podkreślić, że zarówno mały ruch graniczny z Ukrainą, jak i z Rosją jest 
„korzystniejszy od uproszczonego ruchu granicznego, realizowanego na granicy 
wschodniej przed przystąpieniem Polski do UE” (Parol, 2014, s. 203).

Innym ułatwieniem w przekraczaniu polskiej granicy było wejście w życie 
w 2008 r. ustawy o Karcie Polaka. Zapewniła ona obywatelom państw byłego 
ZSRR, posiadającym polskie pochodzenie i przyznającym się do polskości, 
m.in. bezpłatne otrzymanie długoterminowej wizy pobytowej, umożliwiającej 
wielokrotne przekraczanie granicy z Polską (poza innymi prawami jak prawo 
pobytu i zatrudnienia oraz nauki na terytorium polskim). W ciągu trzech i pół 
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roku obowiązywania tej ustawy o przyznanie Karty Polaka wystąpiło ponad 75 
tys. osób, z czego ponad 88% stanowili obywatele Ukrainy i Białorusi (Wołłejko, 
2011).

Dotychczasowe badania pokazują, że wprowadzenie ułatwień w przekracza-
niu granicy, zwłaszcza dzięki małemu ruchowi granicznemu, wywarło korzystny 
wpływ na zwiększenie ruchu granicznego, ale też wielkość wydatków ponoszo-
nych przez cudzoziemców w polskiej strefi e przygranicznej (Główny Urząd 
Statystyczny, 2015). Miało to, i nadal ma, ważne pozytywne konsekwencje dla 
ekonomicznego wymiaru funkcjonowania polskich regionów przygranicznych, 
zwłaszcza wobec społecznych obaw, że uszczelnienie wschodnich granic jako 
granic strefy Schengen negatywnie odbije się na życiu społeczności przygra-
nicznych.

Niemniej wprowadzone rozwiązania ułatwiające przekraczanie granic 
wschodnich będących teraz granicami zewnętrznymi UE nie zniwelowały 
olbrzymiej dysproporcji w funkcjonowaniu poszczególnych odcinków pol-
skich granic, który stał się faktem od 2009 r. Zasadniczy podział polskich 
granic na wewnętrzne i zewnętrzne granice UE i strefy Schengen różnicuje 
te granice pod wieloma względami. Po pierwsze, odzwierciedla się on w skali 
ruchu granicznego na tych dwóch typach granic. W 2014 r. natężenie ruchu 
granicznego na polskich granicach wewnętrznych UE było 6-krotnie wyższe 
niż na granicach zewnętrznych (tamże, s. 73). Wynika to przede wszystkim 
z braku jakichkolwiek ograniczeń w swobodzie przepływu osób na granicach 
wewnętrznych, przy równoczesnym wprowadzeniu szeregu obostrzeń dotyczą-
cych warunków przekraczania granic zewnętrznych UE i możliwości uzyskania 
wizy schengeńskiej oraz prawa pobytu w strefi e Schengen przez obywateli 
państw trzecich. Po drugie, odmienne są zasady patrolowania i kontroli na 
tych odcinkach granic. Na granicy zewnętrznej UE są prowadzone systema-
tyczne i szczegółowe kontrole graniczne, wzmocnione dodatkowo środkami 
kontrolnymi w ramach procedur wizowych czy azylowych prowadzonych na 
terytoriach krajów trzecich. Zaś na granicach wewnętrznych zabronione jest 
prowadzenie działań mających znamiona kontroli granicznych i zastępuje się je 
działaniami policyjnymi, prowadzonymi na równych zasadach na całym tery-
torium strefy Schengen. Po trzecie, o ile na granicach wewnętrznych wyraźnie 
zaciera się namacalny, infrastrukturalny wymiar funkcjonowania granicy, na 
co wpływ mają też liczne przedsięwzięcia transgraniczne (jak wspólne szlaki 
komunikacyjne czy obiekty infrastruktury podstawowej), o tyle na granicach 
zewnętrznych UE zyskuje on na sile, a same granice stają się wyraźne w prze-
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strzeni fi zycznej oraz odgrywają istotną rolę w działaniach i wyobrażeniach 
mieszkańców terenów przygranicznych.

Reasumując, wraz członkostwem Polski w UE i strefi e Schengen intensywnej 
transformacji poddano zwłaszcza organizację i zarządzanie polskimi granicami, 
które dostosowano do standardów i  rozwiązań instytucjonalno-prawnych 
unijnego zintegrowanego systemu zarządzania granicami zewnętrznymi 
UE. Tym gruntownym zmianom funkcjonalnym polskich granic towarzyszyła 
też fundamentalna zmiana ich statusu. Obecnie są to bowiem nie tylko granice 
międzypaństwowe, ale także granice (wewnętrzne lub zewnętrzne) szczególnej 
wspólnoty politycznej. Powoduje to, że w odniesieniu do odcinków polskiej 
granicy, które stały się wewnętrznymi granicami UE i na których wprowadzono 
pełną swobodę przepływu osób, pojęcie granica państwowa traci aspekt prak-
tyczny, zachowując jednak wymiar symboliczno-polityczny. Z kolei na odcinkach 
granic wschodnich i południowych, które przejęły funkcję granicy zewnętrznej 
UE, „pojęcie granicy państwowej wzmacnia się w wymiarze praktycznym, zaś 
w wymiarze symboliczno-politycznym poddawane jest redefi nicji w kierunku 
granicy o charakterze wspólnotowym, tj. odnoszącej się do sui generis terytorial-
nie zorganizowanej wspólnoty politycznej” (Trojanowska-Strzęboszewska, 2014, 
s. 324). Polskie granice, które zyskały status zewnętrznej granicy UE, przestają 
pełnić funkcje istotne jedynie z punktu widzenia ochrony i bezpieczeństwa 
polskiego państwa i społeczeństwa, ale stają się także granicami strefy Schengen, 
biorąc na siebie współodpowiedzialność za kontrolę i ochronę bezpieczeństwa 
wewnętrznego wszystkich państw członkowskich. To też oznacza zaakceptowanie 
przez Polskę faktu, że rozstrzygnięcia formalno-prawne określające zasady i pro-
cedury kontroli oraz ochrony polskiej granicy powstają przy udziale wszystkich 
członków strefy Schengen. Innymi słowy, członkostwo Polski w UE obok licznych 
korzyści ekonomicznych i społecznych wynikających z funkcjonowania strefy 
Schengen, przyniosło też pewne ograniczenia dla swobodnego kształtowania 
polityki państwowej w zakresie zarządzania granicami, kontroli przepływu osób 
i ochrony granic przed przestępczością transgraniczną. 

PODSUMOWANIE

Ponieważ granice stanowią integralną część państwa, zmiany granic są swoistym 
miernikiem natury danej państwowości, zakresu jego suwerenności i władzy. 
Stąd też zmieniające się status polityczny i funkcje kontrolne polskich granic 
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stanowią też soczewkę, w której skupiają się fundamentalne zmiany polskiej 
państwowości. Powyższe analizy widocznie potwierdziły tezę, że „granice są 
znakami suwerenności i stanu posiadania państwa oraz znakami pokojowych 
lub wrogich relacji między państwem a jego sąsiadami” (Donnan, Wilson, 2007, 
s. 32). Przeobrażenia, jakim poddano polskie granice od okresu powojennego 
do lat dzisiejszych, uwypuklają fundamentalne zmiany, jakie przeszło polskie 
państwo w zakresie suwerenności w polityce wewnętrznej i zewnętrznej oraz 
jego roli i znaczenia w polityce międzynarodowej.

Ograniczona suwerenność polskiego państwa w okresie PRL przełożyła się 
na poddanie polskich granic zasadom funkcjonowania narzuconym przez ZSRR 
całemu blokowi wschodniemu. Cechowało je hermetyczne wręcz izolowanie oby-
wateli własnego państwa od wpływów zewnętrznych, nie tylko ze świata zachod-
niego, ale także z pozostałych państw komunistycznych. Wraz z przemianami 
politycznym, demokratyzacją i odzyskaniem pełnej suwerenności zmieniły się też 
zasady funkcjonowania granic III Rzeczpospolitej. Z jednej strony nie były one 
już barierą w mobilności dla polskich obywateli, ale z drugiej stopniowo stawały 
się instytucjami kontroli przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa wewnętrznego 
płynącymi z zewnątrz. Trzecia, pełzająca transformacja, związana z europeizacją 
polskich granic rozumianą jako przyjmowanie unijnego dorobku prawnego oraz 
standardów i praktyk kontrolnych, zdywersyfi kowała polskie granice na granice 
wewnętrzne i zewnętrzne UE, zgodnie z tym, że Polska, będąc państwem człon-
kowskim, przyjęła też zadania kraju granicznego Unii. Polscy, obywatele stając się 
równocześnie obywatelami UE, uzyskali prawo do swobodnego podróżowania 
po całym obszarze strefy Schengen, a przekraczając zewnętrze granice UE, objęci 
zostali uproszczonymi procedurami kontroli. Z kolei wobec obywateli państw 
trzecich rozumianych odtąd jako obywatele państw niebędących członkami 
UE i strefy Schengen wprowadzono wzmocnione i systematyczne kontrole tak 
przy wjeździe do, jak i wyjeździe z UE. Przy czym zasadniczym instrumentem 
realizacji owych funkcji kontrolnych i ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego 
całej UE stały się także polskie odcinki granic zewnętrznych UE. W tym sensie 
fakt członkostwa Polski w UE, wywierając olbrzymi wpływ na status polityczny 
i funkcje kontrolne polskich granic, stanowi część fundamentalnej wręcz zmiany 
natury polskiej państwowości polegającej na byciu państwem członkowskim 
UE. Oznacza to, że to właśnie od natury politycznej tej wspólnoty, zakresu jej 
uprawnień oraz typu terytorialności, na jakim się ona opiera, zależą także status 
i funkcje, jakie zarówno obecnie, jak i w przyszłości pełnić będą polskie granice.
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— ABSTRAKT —

Celem niniejszej analizy jest wskazanie roli, 
jaką w systemie zapobiegania zagrożeniom na 
terenach transgranicznych odgrywa Górskie 
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Kolejno 
zostaną omówione Górskie Ochotnicze Pogo-
towie Ratunkowe, jego miejsce wśród grup dys-
pozycyjnych i strategii bezpieczeństwa państwa 
oraz rola w procesie zapobiegania zagrożeniom 
w regionach transgranicznych.

Słowa kluczowe: grupy dyspozycyjne, regiony 
transgraniczne, współpraca, zapobieganie

— ABSTRACT —

Th e purpose of this analysis is to identify the role 
that Mountain Volunteer Ambulance Service 
plays in the system of risk prevention in the areas 
of cross-border. Th e discussion concerns mainly 
the Mountain Volunteer Ambulance Service, its 
place among groups of disposable and security 
policy of the state and a role in the prevention of 
risks in cross-border regions.

Keywords: dispositional group, cross-border 
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WPROWADZENIE

Celem artykułu jest wskazanie znaczącej, chociaż niedocenionej w pełni, roli, jaką 
w systemie zapobiegania zagrożeniom na terenach transgranicznych odgrywa 
Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. System zarządzania kryzysowego 
jest strukturą złożoną, którą wypełniają grupy dyspozycyjne działające zgodnie 
z obowiązującym prawem. Przyjmuje się założenie, że system jest zdolny do 
reakcji w przypadku sytuacji kryzysowych, a także w obszarze zapobiegania 
zagrożeniom na terenach przygranicznych, a jego poszczególne części, zwłaszcza 
cywilne grypy dyspozycyjne związane z wolontariatem, mogą również wpływać 
pozytywnie na więzi społeczne. System ten stanowi jednocześnie integralną 
część systemu obronności RP. Artykuł ma charakter wprowadzenia do szerszego 
opracowania, które jest w przygotowaniu, dotyczącego funkcjonowania GOPR 
w systemie bezpieczeństwa państwa. Jednocześnie jest próbą zwrócenia uwagi 
na wolonatriackie grupy dyspozycyjne, które mogą się stać ważnym i bardziej 
docenianym elementem zintegrowanego systemu bezpieczeństwa państwa oraz 
zapobieganiu zagrożeniom.

Warto w tym miejscu nadmienić, że niewiele jest opracowań dotyczących 
GOPR, mają one w głównej mierze charakter wspomnieniowy, opisowy, zawierają 
sprawozdawczość z działalności. Pierwszym polskim autorem piszącym na temat 
ratownictwa w górskiego był inicjator i twórca TOPR, Mariusz Zaruski, który 
w wielu artykułach i notatkach, publikowanych w latach 1908 – 1913 na łamach 
Zakopanego, Taternika oraz Pamiętnika Towarzystwa Tatrzańskiego, wskazywał na 
potrzebę powołania pogotowia ratunkowego dla gór. W okresie międzywojennym 
publikował Ignacy Bujak, zamieszczał sprawozdania z działalności TOPR w kolej-
nych rocznikach Wierchów od 1927 r. do roku 1938, a jego działalność sprawoz-
dawczą kontynuowali Tadeusz A. Pawłowski, Michał Jagiełło i Krystyna Sałyga 
[-Dąbkowska], natomiast od końca lat 80. Adam Marasek. Działalność ratownicza 
był omawiane szerzej na łamach Taternika przez Michała Jagiełłę, Eugeniusza 
Strzebońskiego, Andrzeja Paczkowskiego, Piotra Malinowskiego oraz Krystynę 
Sałygę [-Dąbkowską]. Duże zasługi w popularyzacji prac ratownictwa górskiego 
ma Wawrzyniec Żuławski, który w swoich publikacjach, takich jak: Niebieski krzyż 
(Warszawa 1946), Sygnały ze skalnych ścian (Warszawa 1954), Tragedie tatrzańskie 
(Warszawa 1956), poruszał te kwestie. Należy również wspomnieć o ważnych 
pracach poświęconych ratownictwu górskiemu autorstwa Michała Jagiełły: Czekać 
spokojnie. Idziemy! (Warszawa 1975), Wołanie w górach (Warszawa 1979 i wydania 
kolejne), Wypadki i akcje ratunkowe w Tatrach, Gałązka kosodrzewiny. Najdaw-
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niejsze wypadki tatrzańskie w piśmiennictwie polskim (Warszawa 1999, II wyd. 
2000, III wyd. 2001). Ważnymi pracami zbiorowymi poświęconymi ratownictwu 
górskiemu są również 50 lat ratownictwa górskiego. Zarys historii i działalności 
Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (Zakopane 1959) z tekstami 
Walerego Goetla, Tadeusza Pawłowskiego, Jerzego Hajdukiewicza i Jana Alfreda 
Szczepańskiego. Następną pracą jest książka Sygnały z gór. Z dziejów minionych 
sześćdziesięciu lat działalności Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 
PTTK (Warszawa 1973). Kolejną publikacją jest Błękitny krzyż, pod reakcją 
Stefana Maciejewskiego (Kraków 1981). Ważną podsumowującą pozycją jest 
praca „Na każde wezwanie…” pięćdziesiąt lat działalności Górskiego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego 1952 – 2002, pod red. Adama Jonaka (Kraków 2002), gdzie 
autorzy podjęli się opisu historii ratownictwa górskiego. Kolejną ważną pracą jest 
publikacja Piotra Millera Konstruowanie, tożsamości ratownika górskiego, Przegląd 
Socjologii Jakościowej …monografi e… 2010, Tom VI, Numer 1, w której opisuje on 
ważne kwestie działania w ratownictwie górskim. Inną ważną pracą autorstwa 
Kazimierza Mrozowicza jest Czynnik ludzki w górskim pogotowiu ratunkowym. 
Analiza osobowościowych uwarunkowań zachowań organizacyjnych ratowników 
górskich (Mrozowicz, 2013), w której podejmuje rozważania dotyczące psycho-
społecznych uwarunkowań zachowań organizacyjnych ratowników GOPR, 
z uwzględnieniem charakterystyki zachowań ratowniczych w obrębie odgrywa-
nej przez nich roli społecznej. Obecnie tematyka gór, turystyki górskiej, historii 
i ratownictwa górskiego jest poruszana na łamach kwartalników turystycznych 
W górach czy Wierchy, Ratownik górski GOPR, prowadzonych z dużą starannością 
i mających swoje wydania internetowe, co znacznie rozszerza krąg czytelników. 

GRUPY DYSPOZYCYJNE I ICH ROLA 
W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA

Grupy dyspozycyjne są defi niowane jako „kategorie osób, które czerpią środki 
swej egzystencji z przygotowania do ochrony i bezpośredniego sprawowania 
ochrony dóbr ważnych dla całego systemu społecznego i poszczególnych osób 
przez posługiwanie się lub zagrożeniem posłużenia się w imieniu państwa 
środkami przymusu fi zycznego lub przez bezpośrednie oddziaływanie bodźca-
mi”(Morawski, 1999, s. 18).

Natomiast J. Maciejewski stwierdza, że „grupy dyspozycyjne są takimi zespo-
lonymi w sposób rozmyślny strukturami społecznymi, o których dyspozycyjności 
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możemy mówić w wąskim znaczeniu ze względu na ich wyspecjalizowany i spe-
cyfi czny charakter działań w stosunkowo ograniczonym zakresie (Maciejewski, 
2014, s. 54). Podkreśla, że grupy dyspozycyjne są usytuowane „w strukturze 
społecznej, podlegają transformacjom na makro-, mezo- i mikropoziomie. 
Praktyczny wymiar tych przemian przejawia się w procesach transformacyj nych” 
(Maciejewski, 2010, s. 11).

Dyspozycyjność ogólnie defi niowana jest z kolei jako „gotowość dostoso-
wania się do czyjejś dyspozycji. Zawiera aspekt poddania się woli nadrzędnego 
decydenta bądź ogólnemu rozwojowi sytuacji, a także aspekt potencji i niepew-
ności” (Jarmoszko, 2006, s. 35.). Omawiając dyspozycyjność, należy odnieść się 
do różnych kategorii dyspozycyjności, związanych z posiadanymi uprawnieniami 
lub przygotowaniem i gotowością do podejmowania czynności i specjalistycz-
nych zadań. Najczęściej są to aktywności wyspecjalizowane, związane z zabez-
pieczaniem różnych obszarów życia zbiorowego czy jednostkowego w sytuacji 
niebezpieczeństwa lub realnego już zagrożenia.

Dyspozycyjność formacji uzbrojonych i mundurowych odnosi się głównie 
do reprezentowania interesów państwa i obywateli zgodnie z prawem i dla jego 
bezpieczeństwa. Ich role, cele, funkcje i  zadania, jakie wykonują w systemie 
bezpieczeństwa państwa, są jasno określone. Natomiast formacje nieuzbrojone 
znajdują swoje miejsce w obszarze działań o charakterze ochronnym. Jak wska-
zuje dokument Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 
z roku 2014 w pkt 88 „podstawowym zadaniem ochronnym są działania związane 
z ratowaniem życia, zdrowia, mienia i środowiska przed klęskami żywiołowymi lub 
spowodowanymi działalnością człowieka oraz innymi miejscowymi zagrożeniami. 
Wiodącą rolę w tym zakresie odgrywa Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz 
Państwowa Straż Pożarna […]. Ważnym wsparciem w tym zakresie jest współpraca 
ze wszystkimi służbami i podmiotami ratowniczymi, uwzględniająca również pod-
mioty niezaliczone do sektora fi nansów publicznych (w tym organizacje pozarzą-
dowe, takie jak ochotnicze straże pożarne, podmioty uprawnione do ratownictwa 
górskiego i wodnego), a ustawowo uprawnione do realizowania działań z zakresu 
ratownictwa w Polsce”(Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP, 2014).

Zapis ten wskazuje na wagę udziału cywilnych wolontariackich grup dyspo-
zycyjnych w strategii obrony kraju, ich rolę i zadania, jakie mają do wykonania, 
oraz daje możliwość wykorzystania ich specjalistycznych zasobów, w tym przede 
wszystkim kapitału ludzkiego i specjalistycznego sprzętu.

W typologii grup dyspozycyjnych i ich systematyzacji zaproponowanych 
przez J. Maciejewskiego, gdzie jako główne wymienia grupy dyspozycyjne 
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militarne, paramilitarne i cywilne – cywilne wolontariackie znajdują szcze-
gólne miejsce (Maciejewski, 2014, s. 66). W cywilnych grupach dyspozycyjnych 
wymienia dwa typy: jedne funkcjonują w administracyjnej strukturze państwa, 
a drugie jako specjalistyczne grupy w strukturach samorządowych, mogące 
mieć również charakter dobrowolnych zrzeszeń. Ochotnicze grupy dyspozy-
cyjne, nazywane przez J. Maciejewskiego również wolontariackimi grupami 
ratunkowymi, skupiają osoby realizujące swoje zainteresowania i pasję, dzięki 
którym w znaczącym stopniu jest wspomagany system ratownictwa. To cenne 
działania, przydatne i ważne w sytuacji zagrożeń, katastrof, ale także w warun-
kach, kiedy potrzebne jest współdziałania do organizowania bezpiecznej 
przestrzeni. Tym bardziej że osoby zaangażowane w działanie ochotniczych 
grup dyspozycyjnych posiadają wiedzę, doświadczenia, a w wielu przypadkach 
specjalistyczne uprawnienia, nierzadko również sprzęt do niesienia pomocy 
ratowniczej. Ponadto ważnym aspektem jest, to, że w skład tych grup w dużej 
mierze wchodzą członkowie lokalnej społeczności, rozpoznawalni przez nią 
i obdarzani zaufaniem. Grupy te cieszą się zaufaniem społecznym, co w sytu-
acji akcji ratowniczych ułatwia im pozyskanie dodatkowej pomocy ze strony 
lokalnej społeczności.

Kierując się tą typologią i wątkiem społecznego podziału pracy, można 
stwierdzić, że wymienione w tytule artykułu Górskie Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe jest cywilną, ochotniczą grupą dyspozycyjną, usytuowaną w struk-
turach samorządowych, jej działanie jest regulowane za pomocą odrębnych 
przepisów i pełni ważną funkcję w społecznej przestrzeni, niosąc wyspecjalizo-
waną pomoc w zakresie ratownictwa na terenach górskich oraz pełnią funkcje 
związane z zapobieganiem zagrożeniom. Ponadto członkowie zespołu posiadają 
specjalistyczną wiedzę i umiejętności, doświadczenie w obszarze ratownictwa. 
Należy nadmienić, że jest to grupa, a nawet bardziej zespół zadaniowy, gotowa 
do szybkich i doraźnych działań, niosąca wyspecjalizowaną pomoc.

GOPR W SYSTEMIE GRUP DYSPOZYCYJNYCH

Wzrost zagrożeń i ich zmienność oraz wielorakość we współczesnym świecie 
powodują potrzebę przeciwdziałania. Powołane do tego systemy za swoje główne 
zadanie przyjmują ratownictwo w sytuacjach kryzysowych, usuwanie skutków 
katastrof, przeciwdziałanie wydarzeniom, których sprawcą może być tak czło-
wiek, jak i siły natury.
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Naturalną odpowiedzią na wzrost zagrożeń, jak podkreśla J. Maciejewski, staje 
się specjalizacja również w cywilnych grupach dyspozycyjnych, a ich kryterium 
podziału wynika „z terenu działań i niezbędnego wyposażenia w sprzęt ratowniczy, 
do którego obsługi potrzebna jest specjalistyczna wiedza oraz ciągłe szkolenie 
w posługiwaniu się nim” (Maciejewski, 2014, s. 72). Następnie – uszczegóławiając 
określenie przedmiotu badań socjologii grup dyspozycyjnych – wskazuje na okre-
ślenie różnic między grupami dyspozycyjnymi w obrębie systemów militarnych, 
paramilitarnych i cywilnych, wymieniając w tych ostatnich te, które funkcjonują 
w agendach państwowych jak np. Straż Pożarna, czy w strukturach samorządo-
wych, jak np. Tatrzańskie Górskie Pogotowie Ratunkowe (Maciejewski, 2014, s. 57).

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jest jedną z organizacji wymie-
nianych w Strategii Bezpieczeństwa Państwa, w części dotyczących działań 
ochronnych. GOPR jest polską organizacją powstałą w Zakopanem w 1952 roku, 
prowadzącą działania o charakterze ratowniczym, zapobiegającym wypadkom 
w górach oraz przygotowaną do szkoleń w tym zakresie. W jej strukturach działa 
też TOPR (Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe). Zarówno GOPR, 
jak i TOPR są organizacjami o charakterze zamkniętym. Ratownicy tych orga-
nizacji przechodzą intensywne szkolenia i posiadają umiejętności teoretyczne 
oraz praktyczne, dobrą sprawność fi zyczną i kondycję psychofi zyczną, wiedzę 
medyczną, wiedzę z zakresu topografi i terenu, umiejętność jazdy na nartach itp. 
Korzystają z nowoczesnego sprzętu ratowniczego, chociaż potrzeba dalszego ich 
doinwestowania jest konieczna oraz niezbędna dla sprawnego funkcjonowania 
w systemie ratownictwa i dla możliwości podawania stałej, realnej pomocy 
poszkodowanym. To organizacja budząca zaufanie i wielokrotnie podziw dla 
rzadkich umiejętności i odwagi wykazywanej w ratowaniu innych z narażeniem 
własnego życia i zdrowia.

Ratownictwo górskie i  narciarskie podlega MSW, a  zadania w  zakresie 
nadzoru nad ratownictwem górskim realizuje Minister Spraw Wewnętrznych 
na podstawie zapisów Ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na 
zorganizowanych terenach narciarskich, która weszła w życie od początku 2012 
roku  (Nadzór nad Ratownictwem Górskim i Wodnym). Z ratownictwem górskim 
bezpośrednio łączy się ratownictwo narciarskie, które ma odrębne regulacje, 
o których warto wspomnieć przy opisie tej tematyki.

W myśl Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie i ratownictwie 
w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich, która weszła w życie 31 
grudnia 2011 roku, dokonano podziału na ratownictwo górskie i ratownictwo 
na zorganizowanych terenach narciarskich (ratownictwo narciarskie), określając 
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legalne defi nicje tych pojęć. Zgodnie z ustawą ratownictwo narciarskie to pod-
mioty odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym 
na zorganizowanych terenach narciarskich. Odpowiedzialność za zapewnienie 
warunków bezpieczeństwa osobom przebywającym na zorganizowanych tere-
nach narciarskich ustawodawca nałożył na osobę fi zyczną, osobę prawną lub 
jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będącą właścicie-
lem, użytkownikiem, najemcą, dzierżawcą lub posiadającą inny tytuł prawny do 
zorganizowanego terenu narciarskiego lub urządzeń transportu linowego lub 
taśmowego przeznaczonych do transportu osób, przy których znajduje się zor-
ganizowany teren narciarski, to jest na zarządzającego zorganizowanym terenem 
narciarskim (art. 19 ust. 1 ustawy). Rozwiązuje to kwestie odpowiedzialności 
m.in. za bezpieczeństwo na trasach narciarskich.

Natomiast zapewnienie bezpieczeństwa polega w szczególności na: przygo-
towaniu, oznakowaniu, zabezpieczeniu terenów, obiektów i urządzeń służących 
do uprawiania narciarstwa i  snowboardingu oraz bieżącej kontroli stanu 
zabezpieczeń, oznaczeń i warunków narciarskich; zapewnieniu ratownictwa 
narciarskiego; określeniu i upowszechnieniu zasad korzystania z danego terenu, 
obiektu i urządzenia; informowaniu o warunkach narciarskich i ich zmianach; 
prowadzeniu działalności profi laktycznej i informacyjnej dotyczącej bezpieczeń-
stwa podczas uprawiania narciarstwa i snowboardingu. To również rozwiązania 
w zakresie przekazywaniu informacji i tworzeniu ułatwień szczególnie istotnych 
dla potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, przebywającymi na 
zorganizowanych terenach narciarskich. Ustawa podaje też podmioty upraw-
nione do wykonywania ratownictwa na zorganizowanych terenach narciarskich 
i zakres ich obowiązków oraz zasady fi nansowania ratownictwa narciarskiego 
(Nadzór nad…).

Z kolei samo ratownictwo górskie ma odrębne rozwiązania prawne. W myśl 
przepisów podmiotami uprawnionymi do wykonywania ratownictwa górskiego 
(na postawie zgody Ministra Spraw Wewnętrznych na wykonywanie ratownic-
twa górskiego) są Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz Tatrzańskie 
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Natomiast odpowiedzialność za bezpieczeństwo w górach ponoszą minister 
właściwy do spraw wewnętrznych, organy jednostek samorządu terytorialnego, 
na terenie których wykonywane jest ratownictwo górskie, dyrekcja parków naro-
dowych i krajobrazowych położonych na obszarze gór, a także osoby fi zyczne, 
osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej 
prowadzące w górach zorganizowaną działalność w zakresie sportu, rekreacji lub 
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turystyki. Przepisy mają też wymiar praktyczny w wymiarze fi nansowym, np. 
co prawda niewielki, ale ważny procent części opłat pochodzących ze wstępów 
do parków narodowych przeznaczanych jest na ratownictwo górskie (GOPR).

Zgodnie z ustawą zapewnienie warunków bezpieczeństwa w górach polega 
w szczególności na: oznakowaniu terenów, obiektów i urządzeń służących do 
uprawiania sportu, rekreacji lub turystyki; ustaleniu zasad korzystania z danego 
terenu, obiektu lub urządzenia; zapewnieniu podmiotom uprawnionym do 
wykonywania ratownictwa górskiego warunków do organizowania pomocy oraz 
ratowania osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo 
utraty życia lub zdrowia; ogłaszaniu komunikatu lawinowego.

Ustawa podaje, że ratownictwo mogą wykonywać GOPR, TOPR oraz inne 
podmioty, jeżeli uzyskały zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych 
i stały się podmiotami uprawnionymi do wykonywania ratownictwa górskiego. 
W ramach ratownictwa górskiego są podejmowane działania ratownicze, pole-
gające w szczególności na: przyjęciu zgłoszenia o wypadku lub innym zdarzeniu; 
dotarciu na miejsce wypadku z wyposażeniem ratowniczym; udzieleniu kwali-
fi kowanej pierwszej pomocy; zabezpieczeniu i ewakuacji osób przebywających 
w górach z terenów stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia; transporcie 
osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia 
lub zdrowia do miejsca, gdzie jest możliwe podjęcie medycznych czynności 
ratunkowych przez jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Zadania z zakresu ratownictwa górskiego powierzane i fi nansowane są przez 
ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz przez jednostki samorządu 
terytorialnego w ramach dotacji celowych (Nadzór nad…). Dotacje mogą być 
udzielane z pominięciem otwartego konkursu ofert i mogą być udzielone na: 
utrzymanie gotowości ratowniczej; prowadzenie działań ratowniczych; organi-
zowanie i prowadzenie szkoleń ratowników górskich oraz psów ratowniczych, 
w tym psów lawinowych; opracowywanie i udostępnianie komunikatu lawino-
wego; utrzymanie śmigłowca ratowniczego wraz z załogą lotniczo-techniczną 
będącego w dyspozycji podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa 
górskiego, przeznaczonego w szczególności do działań ratownictwa górskiego 
w Tatrach oraz na terenie południowej Małopolski; prowadzenie dokumentacji 
wypadków (Nadzór nad…). Rozwiązania w tym zakresie są jasne i klarowne, nie-
mniej nie rozwiązują w sposób zadowalający kwestii dofi nansowania tych służb, 
niezbędnych przy podejmowaniu ratownictwa życia i zdrowia osób narażonych 
na niebezpieczeństwo w górach. Tym bardziej że osoby korzystające z różnych 
form ratownictwa nie ponoszą jego kosztów, a utrzymanie tych służb wymaga 
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nakładów fi nansowych. Ustawa reguluje również obowiązki osób przebywają-
cych w górach, nakładając na nie obowiązek do zachowania należytej staranności 
w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób (Nadzór nad…).

Zadania i wyzwania spoczywające na GOPR i TOPR, nałożone na nie przez 
ustawodawcę, są duże i wymagają określonego fi nansowania. Ze względu na cel 
artykułu i jego obszerność nie jest zasadne przytaczanie konkretnych sum, jakimi 
dysponowały te podmioty, ale warto na nie spojrzeć (Komórki organizacyjne 
Ministerstwa współpracujące z organizacjami pozarządowymi) i porównać ich 
szczupłość z wielością oraz znaczeniem realizacji celów i zadań. Warto również 
docenić z tej perspektywy wagę tych podmiotów w systemie zarządzania kryzy-
sowego i obronności RP.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że badania w tych grupach mają swoją spe-
cyfi kę, ze względu na dostęp do informacji ograniczony klauzulami poufności lub 
tajności. Stąd zazwyczaj sfera jawna jest w zasadzie dostępna, natomiast dostęp 
do informacji niejawnych jest reglamentowany. Z tego wynika pewna trudność 
w badaniu grup dyspozycyjnych i pojawia się nam w sposób naturalny tzw. 
trudny respondent (Mazur, 2014, s. 315). W nieco mniejszym stopniu dotyczy 
to GOPR, TOPR i WOPR, niemniej badania w tych grupach również wymagają 
sporego nakładu czasowego i zaangażowania ze strony osób badających. Tym 
bardziej że jest to teren badawczy mało opisany, a ze względu na swoją wagę, 
specyfi kę i rolę w strategii bezpieczeństwa państwa bardzo ważny.

Warto w tym miejscu nadmienić, że GOPR jest ważnym, chociaż nie w pełni 
docenianym podmiotem, wymienianym nie tylko w systemie grup dyspozycyj-
nych, ale także w systemie zarządzania kryzysowego. W defi nicjach zarządzania 
podkreśla się traktowanie tegoż zarządzania jako procesu, wymieniając przy 
tym jego cykle i fazy, jak np.: planowania, reagowania oraz odbudowy. Zakoń-
czenie sytuacji kryzysowej jest związane z przygotowaniem się do reakcji na 
kolejną, do której włączyć można nie tylko odtwarzanie zniszczeń fi zycznych, 
ale także edukację do bezpieczeństwa, prowadzoną często równolegle z fazą 
zapobiegania.

Zapisy ustawy, która defi niuje zarządzanie kryzysowe jako „działalność 
organów administracji publicznej będącą elementem kierowania bezpieczeń-
stwem narodowym i która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, 
przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych 
działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu 
ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej” (Ustawa 
o zarządzaniu kryzysowym), wskazują na niezbędność udziału wolonatriackich 
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grup dyspozycyjnych. Znaczenie tych grup podkreślono również w Strategii 
Bezpieczeństwa RP z roku 2014. Stąd istnieje nie tylko potrzeba ich dogłębnego 
badania i opisu, ale i wskazania na wagę roli, jaką pełnią w systemie bezpieczeń-
stwa państwa zarówno w stanie wojny, jak i pokoju. Tym bardziej że opracowań 
dotyczących GOPR jest niewiele i wymagają uzupełnienia, zarówno ze strony 
nauk o zrządzaniu, socjologii, psychologii, jak i nauk o bezpieczeństwie.

GOPR jest organizacją mocowaną w opisie grup dyspozycyjnych w grupie 
wolontariackich cywilnych grup dyspozycyjnych. Organizacje pozarządowe, 
w grupie których możemy lokować GOPR, defi niuje się zwykle jako podmioty, 
których działanie nie jest nastawione na zysk i nie stanowią elementu aparatu 
państwowego. Wymieniane są jako „organizacje społeczne, obywatelskie, poza-
rządowe, non governmental organization – NGO, niedochodowe, non profi t 
– NPO, użyteczności społecznej, charytatywne, pomocowe, woluntarystyczne, 
niezależne itp.”(Schmidt, 2012, s. 14). Funkcjonowanie tych organizacji gwaran-
tuje Konstytucja RP w art. 12 (zapewnia wolność tworzenia i działania związków 
zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, 
ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji, a w art. 58 
w ust. 1 – Każdemu zapewnia się wolność zrzeszania się).

Z kolei Ustawa z 7 kwietnia 1989 r. – prawo o stowarzyszeniach – podaje, że 
stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach 
niezarobkowych; wyróżnia też kategorię organizacji pożytku publicznego (OPP). 
W informacji zawartej na stronie departamentu Pożytku Publicznego można 
przeczytać „stosownie do przepisów uchwalonej w dniu 24 kwietnia 2003 r. 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 
873) oraz przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 874) organizacje pozarządowe oraz inne 
podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą od dnia 1 stycznia 
2004 r. uzyskiwać szczególny status organizacji pożytku publicznego. Ze statusem 
tym związane są szczególne uprawnienia, ale też i obowiązki takich organizacji. 
Głównym celem ich utworzenia było stworzenie pewnej elity wśród podmio-
tów zaliczanych do trzeciego sektora. Elity prowadzącej działalność społecznie 
użyteczną na rzecz ogółu społeczności, której cechą charakterystyczną jest trans-
parentność zarówno w momencie rejestracji, jak i w całym okresie działania” 
(Organizacje posiadające status OPP).

O status organizacji pożytku publicznego mogą ubiegać się również „orga-
nizacje prowadzące działalność w zakresie ratownictwa i ochrony ludności oraz 
pomocy ofi arom katastrof, klęsk żywiołowych, konfl iktów zbrojnych i wojen 
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w kraju i za granicą” (Organizacje posiadające…). GOPR można więc z powo-
dzeniem, ze względu na prowadzoną działalność i jej charakter, umieścić również 
w grupie Organizacji Pożytku Publicznego.

GOPR W NOWEJ STRATEGII OBRONNOŚCI RP

W Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 2014 
GOPR – jako wolontariacka cywilna grupa dyspozycyjna – pełni ważną rolę 
w działaniach ochronnych. Autorzy tej strategii wskazują na potrzebę optymal-
nego wykorzystania na potrzeby bezpieczeństwa wszystkich zasobów pozosta-
jących w dyspozycji państwa w sferze obronnej, ochronnej, społecznej i gospo-
darczej. W strategii określony został potencjał bezpieczeństwa narodowego oraz 
ocena środowiska bezpieczeństwa Polski w wymiarze globalnym, regionalnym 
i krajowym, a także prognozy i ich trendy rozwojowe. Przedstawione zostały 
działania państwa konieczne do osiągnięcia zdefi niowanych interesów i celów 
oraz kierunki oraz sposoby przygotowania systemu bezpieczeństwa narodowego 
(Strategia Bezpieczeństwa Narodowego…).

W Strategii zostały wymienione cele strategiczne w dziedzinie bezpieczeństwa 
powszechnego, a w nich „doskonalenie krajowego systemu ratowniczo-gaśni-
czego oraz systemu monitorowania, powiadamiania, ostrzegania o zagrożeniach 
i likwidowania skutków klęsk żywiołowych oraz katastrof (…), doskonalenie 
i rozwój krajowego systemu zarządzania kryzysowego w kierunku zapewnie-
nia jego wewnętrznej spójności i integralności (…), pogłębianie świadomości 
społecznej w sferze bezpieczeństwa oraz zwiększanie kompetencji obywateli 
pozwalających na właściwe reagowanie w sytuacjach kryzysowych” (Strategia 
Bezpieczeństwa Narodowego…).

Następnie wskazuje się na potrzebę koordynacji działań z uwzględnieniem 
cywilnych grup dyspozycyjnych, w tym organizacji pozarządowych, a zwłaszcza 
wskazuje się na społeczne organizacje ratownicze (Strategia Bezpieczeństwa 
Narodowego…). Ze względu na ich kapitał zarówno ludzki, techniczny, jak i inte-
lektualny, włącza się je w system obronny, który może być dobrym zapleczem 
pomocowym dla militarnych i paramilitarnych grup dyspozycyjnych. Dobrym 
przykładem tego typu jest Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, które 
ze względu na jego aspekt ochotniczy i wysokie kwalifi kacje ratowników jest 
znaczącym elementem systemu działającego w sytuacjach kryzysowych. Ponadto 
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ich dodatkowym atrybutem jest duży potencjał edukacyjny i kapitał zaufania, 
jakimi obdarzane są GOPR i TOPR, co zwiększa ich możliwości uzyskiwania 
dodatkowej pomocy ze strony lokalnych społeczności w sytuacjach kryzysowych.

O  wadze ochotniczych cywilnych grup dyspozycyjnych świadczy zapis 
w rozdziale III Strategii, opisujący Koncepcje działań strategicznych, strategię 
operacyjną, gdzie w punkcie 88, wskazuje się na potrzebę zapewnienia bezpie-
czeństwa powszechnego (w tym ratownictwa i ochrony ludności). Przewodnią 
rolę w tym obszarze stanowi Państwowe Ratownictwo Medyczne, Państwowa 
Straż Pożarna, a „ważnym wsparciem jest współpraca ze wszystkimi służbami 
i podmiotami ratowniczymi, uwzględniająca również podmioty niezaliczone do 
sektora fi nansów publicznych (w tym organizacje pozarządowe, takie jak ochot-
nicze straże pożarne, podmioty uprawnione do ratownictwa górskiego i wod-
nego), a ustawowo uprawnione do realizowania działań z zakresu ratownictwa 
w Polsce” (Strategia Bezpieczeństwa Narodowego…). Organizacje te, wchodzące 
w system ochotniczych cywilnych grup dyspozycyjnych, włączone w system 
działań ochronnych, stają się znaczącymi podmiotami w strategii bezpieczeństwa 
państwa. Ważne są w tej sytuacji również współpraca i sprawne komunikowanie 
się tych podmiotów, pozwalające na pełne wykorzystanie posiadanych zasobów.

Ważną przesłanką jest zharmonizowanie wszelkich działań oraz dbałość 
realizatorów w przygotowaniu podsystemów wsparcia, w których mieszczą 
się działania ochotniczych cywilnych grup dyspozycyjnych. Przedsięwzięcia 
te wymagają spójności w zarządzaniu kryzysowym, dopracowania wspólnych 
obszarów i planów zarządzania kryzysowego oraz operacyjnego wszelkich 
szczebli i dostosowania ich do działań.

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego jest odzwierciedleniem głównych 
założeń operacyjnych i preparacyjnych, która przewiduje również w swoich 
wątkach doskonalenie standardów w obszarze ratowniczym i uwzględnienie 
domen współpracy poszczególnych podmiotów, w tym ochotniczych cywilnych 
grup dyspozycyjnych, w obszarze których umocowane jest działanie GOPR.

GOPR i TOPR we wszystkich tych sferach pełnią rolę znaczącą, ale mało jesz-
cze docenianą i opisaną. Stąd istnieje istotna potrzeba objęcia badaniami cywil-
nych grup wolontariackich, których wyniki mogłyby być ważnym elementem nie 
tylko oceny ich działania, ale przede wszystkim możliwości wykorzystania ich 
potencjału w systemie obronności kraju oraz w sytuacjach kryzysowych.
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GOPR JAKO UCZESTNIK W PROCESIE ZAPOBIEGANIA ZAGROŻENIOM 
W REGIONACH TRANSGRANICZNYCH

Chcąc mówić o GOPR w procesie zapobiegania zagrożeniom we współpracy 
transgranicznej, należy w pierwszej kolejności przybliżyć problematykę eurore-
gionów, ponieważ jest to formalna struktura współpracy transgranicznej. W tym 
kontekście szczegółowiej należałoby przedstawić problematykę euroregionów.

Euroregion w literaturze przedmiotu to „formalna struktura współpracy 
transgranicznej skupiająca przedstawicieli szczebla lokalnego i regionalnego, 
a także w uzasadnionych przypadkach partnerów społecznych. Są to podmioty 
prawne, które stawiają przed sobą cele i posiadają rozległe możliwości działa-
nia” (Euroregiony w Polsce). Obszarami współpracy euroregionalnej są tereny 
przygraniczne (graniczne, nadgraniczne); obszar i strefa, obszar pograniczny, 
pogranicze, obszar transgraniczny, region, region przygraniczny (graniczny, 
nadgraniczny), region transgraniczny, euroregion. Z kolei obszar pograniczny, 
pogranicze i obszar transgraniczny są pojęciami o zbliżonym zakresie znacze-
niowym i rozumieć go można jako obszar położony w sąsiedztwie (pobliżu) 
granicy po obu jej stronach (Euroregiony…). Współpraca w tych regionach jest 
traktowana jako jeden z priorytetów UE.

Na pograniczu Polski euroregiony reprezentują w  większości lokalny 
model współpracy, polegający na działaniu stowarzyszeń samorządowych po 
obu stronach granicy – są to związki celowe gmin. „Euroregion staje się zatem 
dobrowolnym zrzeszeniem stowarzyszeń skupiających lokalne jednostki samo-
rządowe. Obejmuje swym obszarem gminy i powiaty będące członkami związ-
ków celowych, a więc działa na terytorium członków, sygnatariuszy porozumień” 
(Sanetra-Półgrabi, 2015, s. 10). Warunkiem uczestnictwa w strukturze eurore-
gionu jest uzyskanie członkostwa w związku celowym gmin. Euroregiony nie 
mają osobowości prawnej, ale posiadają stowarzyszenia, mają też samorządowy 
model współpracy, co sprzyja podejmowaniu wspólnych działań. „Pod względem 
normatywnym są to zatem właściwe podmioty współpracy transgranicznej 
zrzeszające gminy czy powiaty i, co za tym idzie, społeczności lokalne wokół 
wspólnych wartości, celów i przekonań, a jednocześnie struktury odpowiedzialne 
za prowadzenie współpracy w rozmaitych dziedzinach” (Sanetra- Półgrabi, 2015, 
s. 10).

Struktury transgraniczne są zazwyczaj przykładem instytucji, a procesy 
instytucjonalizacji są obserwowalne i  w  sytuacji powodzenia w  realizacji 
wspólnych celów mogą być i są przykładem dobrych praktyk. Instytucjonalizacja 
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defi niowana jest w socjologii jako „proces przejścia od niesformalizowanych 
i nie uregulowanych sposobów zachowania do względnie stałych i społecznie 
usankcjonowanych form aktywności wewnątrz układu społecznego (grupy spo-
łecznej, społeczeństwa)” (Olechnicki, Załęcki, 1997, s. 85). Instytucje społeczne 
w węższym znaczeniu rozumie się jako „zorganizowany i utrwalony zespół dzia-
łań ludzkich, zakładający istnienie zasady naczelnej (celu instytucji), personelu, 
norm, środków materialnych, funkcji i rzeczywistej działalności, nakierowanych 
na zaspokojenie określonych potrzeb; w szerszym znaczeniu – względnie trwały 
układ społecznie ustanowionych sposobów i reguł zachowania, usankcjonowa-
nych przez normy społeczne…”(Olechnicki, Załęcki, 1997, s. 85). Natomiast 
termin instytucja w naukach o organizacji rozumiany jest jako sformalizowana 
organizacja, a w naukach prawnych jako zespół norm prawnych (Bankowicz, 
1999, s. 88).

Realizacja zadań w euroregionie w dużej mierze zależy od stopnia profe-
sjonalizacji instytucji, sposobów realizacji wyznaczonych celów i aktywności 
w realizacji wyznaczonych we współpracy transgranicznej zadań. Ponadto 
spoiwem wspólnych działań jest spory obszar wspólnych potrzeb i problemów, 
w tym w zakresie ratownictwa górskiego. Realizacji tych przedsięwzięć sprzyjają 
przyjęte rozwiązania, jak np. Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicz-
nych (SERG), do zadań którego należy realizowanie wspólnych programów 
i projektów, wnioskowanie o środki fi nansowe, współudział w rozwiązywaniu 
problemów transgranicznych, wspieranie ważnych inicjatyw, przygotowanie 
i realizacja wspólnych akcji, rozbudowa centrum europejskich regionów gra-
nicznych i transgranicznych.

W czasie ostatnich kilkunastu lat na granicach Polski powstało 16 eurore-
gionów, w tym siedem na granicy południowej, są to polsko-czeskie eurore-
giony Glacensis, Pradziad, Śląsk Cieszyński i Silesia, polsko-czesko-słowacki 
Euroregion Beskidy, polsko-słowacki Euroregion Tatry oraz położony na 
styku pogranicza wschodniego i południowego polsko-słowacko-ukraińsko-
-rumuńsko-węgierski Euroregion Karpacki. Wśród wielu zadań, dotyczących 
współpracy w różnych obszarach, jest również współpraca w rozwiązywaniu 
wspólnych problemów w dziedzinach transportu, komunikacji i  łączności, 
bezpieczeństwa obywateli, rozwoju potencjału ludzkiego i podniesienia jakości 
życia mieszkańców euroregionu, wspierania konkretnych projektów i planów, 
będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, identyfi kowania potencjal-
nych obszarów wielostronnej współpracy pomiędzy członkami, pośredniczenia 
i ułatwiania współpracy członków z organizacjami, agencjami i instytucjami 
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(Stan współpracy euroregionalnej…). W wymienionych zadaniach mieszczą 
się również rozwiązania dotyczące współpracy GOPR z innymi podmiotami 
w zakresie zapobiegania zagrożeniom związanymi z (chociażby) zagrożeniem 
lawinowym, bezpieczeństwem narciarzy (zwłaszcza poza rejonem wyznaczonych 
tras narciarskich) i turystów górskich.

W analizie współpracy wskazuje się na pojawiające się bariery dotyczące 
skomplikowanych procedur realizacji i rozliczania projektów, trudność w zna-
lezieniu partnera zagranicznego, bariera językowa, zmiana zasad funkcjonowania 
programu w trakcie realizacji projektów, asymetrie potencjałów uczestników 
współpracy (Stan współpracy euroregionalnej…). Dotyczy to również działania 
i zapobiegania zagrożeniom ze strony GOPR, chociaż są podejmowane w ostat-
niej dekadzie kroki zmierzające do znacznej poprawy tej sytuacji.

We współpracy transgranicznej w  euroregionach występują niebezpie-
czeństwa związane z zagrożeniem zdrowia, życia i mienia ze strony zarówno 
człowieka, jak i natury. Zagrożenia przeciwko zdrowiu, życiu i mieniu związane 
są głównie z przekroczeniem prawa. Natomiast te związane pośrednio lub 
bezpośrednio z naturą to zagrożenia, które wymagają działań ratowniczych ze 
strony służb ratowniczych, takich jak GOPR, TOPR. Do zagrożeń tych można 
zaliczyć również wszelkie ich formy związane z turystyką górską, narciarstwem, 
które wynikają raczej z nieostrożności i braku przestrzegania obowiązujących 
norm (niekoniecznie mających charakter naruszenia norm prawa). Znaczącą 
rolę w zapobieganiu drugiego typu zagrożeń, tj. niezwiązanych z przestępczo-
ścią, ma GOPR ze względu na umiejętności, wiedzę, doświadczenie i posiadane 
wyposażenie specjalistyczne, nieocenione, biorąc pod uwagę teren pogranicza 
Polski, Słowacji i Czech, na którym prowadzi działania. Funkcje i zadania GOPR 
są zawarte w statucie i odnoszą się głównie do ratownictwa, które z powodzeniem 
można określić jako specjalistyczne.

Pierwsza i główna sfera tych działań odnosi się do ratownictwa górskiego 
i zadania w tej sferze są realizowane na bieżąco w zależności od potrzeb. W tym 
zakresie podejmowane są inicjatywy w pasie przygranicznym dotyczące współ-
działania służb niosących pomoc w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia, które są 
regulowane przepisami krajowymi, jak i poprzez porozumienia, umowy między 
Polską i Słowacją oraz Polską i Czechami. Jako przykład można podać deklarację 
podpisaną 1 lipca 2014 roku w Zakopanem – memorandum wzajemnej współ-
pracy organizacji ratownictwa górskiego z Polski, Słowacji i Czech, którego celem 
jest bliższe współdziałanie w ramach szkoleń i ustalanie jednorodnych zasad 
prowadzenia wspólnych działań ratowniczych. Jednym z celów jest zbudowanie 
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wspólnego systemu ratownictwa śmigłowcowego do poszukiwań i ratownictwa 
w górach oraz opracowywanie i wykorzystanie informacji o zagrożeniach lawi-
nowych. Zadeklarowano również wzajemne wsparcie w kształceniu i szkoleniu 
oraz opracowywanie procedur działania i zasad wspólnych akcji ratowniczych 
(Ratownicy górscy Polski, Czech i Słowacju chcą ścisłej współpracować). Takie 
działania dają możliwość niesienia aktywnej pomocy poszkodowanym. Mają 
charakter współpracy, a w niej wykorzystanie posiadanych aktywów po obu stro-
nach granicy. Ponadto pozwalają na strategiczne planowanie przyszłych działań.

Należy tutaj nadmienić, że specyfi ka pogranicza Polski, Słowacji i Czech 
odnosi się głównie do ukształtowania terenu. Góry, jakkolwiek mające duże 
walory krajobrazowe i turystyczne, wymagają sporych nakładów związanych 
z bezpieczeństwem i pojawiającymi się tam zagrożeniami. Należą do nich 
zarówno lawiny, jak i zagrożenia związane z lekceważeniem przez turystów 
podstawowych zasad przebywania w górach. Pośrednio mogą być też (i są) 
związane z przestępczością transgraniczną, dotyczącą chociażby nielegalnej 
migracji, chociaż głównym celem jest tutaj ratowanie zdrowia i życia człowieka, 
bez względu na jego status prawny czy przekroczenie norm prawnych.

Kolejne zagrożenia związane są z uprawianymi sportami, typu narciarstwo, 
wspinaczka, czy zwykła turystyka górska. Obowiązki zabezpieczenia tras nar-
ciarskich i szlaków turystycznych oraz ich stałego utrzymania są, co prawda 
oddzielone przez ustawodawcę od zadań wykonywanych przez GOPR, niemniej 
w praktyce wymagają stałego monitorowania i utrzymania ich w należytym 
stanie, który nie będzie zagrażał bezpieczeństwu oraz zapewni pomoc ratow-
niczą dla narciarzy w sytuacji zagrożenia ich życia i zdrowia. Realizacja funkcji 
i zadań GOPR wspomaga zapobieganie zagrożeniom, a przez to wzmacnianiu 
bezpieczeństwa, które „jest pierwotną, egzystencjalną i naczelną wartością 
i potrzebą każdego człowieka, warunkującą przeżycie i rozwój jednostki i grup 
społecznych. W celu wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa ludzie jednoczą się 
(stowarzyszają) oraz powołują państwo, jako najwyższą formę organizacyjną, 
gwarantującą bezpieczeństwo” (Skrabacz, 2006, s. 19).

Odnosi się to również bezpośrednio do kwestii związanych z łączeniem sił 
i środków pozwalających na zapobieganie zagrożeniom. Jako przykład można 
podać przedsięwzięcie „w ramach współpracy z Euroregionem TATRY z roku 
2014, gdzie w ramach realizacji mikroprojektu ze środków unijnych z programu 
pt. Wzmocnienie działań z dziedziny usług turystycznych i ochrony środowiska na 
pograniczu polsko-słowackim poprzez większą integrację i skuteczniejsze zapewnie-
nie bezpieczeństwa przez służby porządkowe i ratownicze został zakupiony pojazd 
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terenowy typu quad wraz z zestawem GPS i goglami noktowizyjnymi” (Jedyna 
taka jednostka policji). Dzięki takiemu przedsięwzięciu zespoły poszukiwawcze 
mogą być monitorowane, ich pozycje przekazywane zdalnie do punktu dowodze-
nia, co pozwala osobie prowadzącej akcję ratowniczą na pełną kontrolę nad tym 
co dzieje się w terenie w rzeczywistym czasie. To także możliwość wykorzystania 
technologii mobilnych pozwalających na zdalne rozdzielanie zadań w terenie 
i ich modyfi kację oraz komunikację między punktem dowodzenia i patrolami. 
Usprawnienia pojawiły się również w pracy przewodników psów, którzy zostali 
wyposażeni w urządzenia lokalizujące i zapisujące pracę ich psów w terenie. 
Taka inwestycja bardzo ułatwia czynności ratownicze i dowodzenie nimi. Warto 
w tym miejscu przypomnieć, że ratownictwo (w dziedzinie bezpieczeństwa 
powszechnego) defi niowane jest jako „działalność prowadzoną na wszelkich 
szczeblach organizacji państwa w czasie pokoju, kryzysu i wojny, za pomocą 
różnych metod, sił i środków, w celu ratowania zdrowia i życia ludzkiego oraz 
(lub) dóbr materialnych” (Jedyna taka…), a ze względu na specyfi kę środowiska, 
w jakim prowadzone są działania ratownicze, wyróżniamy ratownictwo: górskie, 
wodne, jaskiniowe, wysokościowe, drogowe oraz powodziowe (Skrabacz, 2004, 
s. 121). Można więc stwierdzić, że nie tylko samo ratownictwo, ale i związane 
z nim działania o charakterze zapobiegawcze stanowią całość, której nie można 
rozdzielać.

Druga sfera dotycząca zapobiegania zagrożeniom odnosi się raczej do ich 
zapobiegania przez edukację do bezpieczeństwa. Edukacja do bezpieczeństwa 
wspiera działania związane z zapobieganiem zagrożeniom w kilku warstwach, 
takich jak wiedza o bezpieczeństwie w kontakcie z naturą, zapobieganie wypad-
kom i niekorzystnym zdarzeniom oraz sposoby komunikowania się w sytuacji 
zagrożenia na trasach górskich, szacunek dla przyrody i  jej poszanowanie, 
pierwsza pomoc itp. To ważny aspekt działań o charakterze zapobiegawczym, 
zwłaszcza w odniesieniu do turystyki górskiej i uprawiania sportów w górach.

Trzecia sfera odnosi się do realizacji wytycznych zawartych w porozumie-
niach o współpracy w euroregionach i dotyczy zarówno pracy na rzecz rozwoju 
i bezpieczeństwa lokalnych społeczności w tych rejonach, jak i propagowania 
dobrych praktyk. Podpisywanie deklaracji, porozumień, umów o charakterze 
dwu- lub trójstronnym między organizacjami tego typu pozwala na działania 
zgodnie z przyjętymi procedurami. To szczególnie ważne w sytuacji zarówno 
udzielania pomocy, jak i jej fi nansowania, czy lokowania tych działań w przy-
jętych rozwiązaniach prawnych poszczególnych państw. Należy pamiętać, że 
działanie w strefi e przygranicznej łączy się z wchodzeniem w skomplikowane 



112 ATHENAEUM
Polskie Studia Politologiczne

vol. 53/2017

systemy prawne, fi nansowe czy pomocowe, które w sytuacjach zagrożeń zdrowia 
i życia są konieczne, a wiedza o nich jest ważna zarówno w trakcie podejmowa-
nia działań ratowniczych, jak i później w trakcie wyjaśniania podejmowanych 
trudnych decyzji.

Współpraca GOPR tak w zakresie ratownictwa, jak i zapobiegania zagroże-
niom z podobnymi podmiotami z terenu Słowacji i Czech odbywa się na pod-
stawie uregulowań prawnych poszczególnych państw oraz uregulowań między 
państwami graniczącymi ze sobą, w tym wypadku są to osobne porozumienia 
polsko-słowackie i polsko-czeskie.

Najważniejszym celem statutowym GOPR jest niesienie pomocy ofi arom 
wypadków w górach oraz poszukiwanie osób zaginionych w górach. Wyznaczone 
cele są realizowane poprzez organizowanie i prowadzenie służby ratowniczej oraz 
prowadzenie działalności zapobiegawczej. W wymiarze ratownictwa ratownicy 
GOPR ratują życie innym, często narażając własne, udzielają pomocy uczest-
nikom górskich wędrówek, ratując w sytuacjach, gdzie inna pomoc byłaby nie-
możliwa. Specjalistyczne przygotowanie i sprzęt pozwalają na realizowanie tego 
głównego celu. Ratownicy prowadzą również instruktaże i szkolenia w zakresie 
udzielania pierwszej pomocy, przygotowania się do wyjścia w góry, radzenia 
sobie w sytuacjach trudnych i ekstremalnych, dobierania sprzętu turystycznego 
i narciarskiego – zapobiegają zagrożeniom, wykorzystując możliwości edukacji 
do bezpieczeństwa.

Możliwości działania GOPR w zapobieganiu zagrożeniom są więc stosun-
kowo duże, na co wpływa zarówno doświadczenie zdobywane przez wiele 
dekad, jak i specjalistyczne przygotowanie, powiązane ściśle z ideą niesienia 
bezinteresownej pomocy. Ponadto GOPR, przynależąc do grupy organizacji 
pozarządowych, nie ogranicza się wyłącznie do działań w trzecim sektorze, ale 
sięga znacznie szerzej, przyczyniając się do dobrobytu społeczeństwa (Moroń, 
2012, s. 11).

Dodatkowo można stwierdzić, że GOPR – mimo znaczącej roli w zapobiega-
niu zagrożeniom – jest organizacją w sposób mało znaczący opisaną w literaturze 
dotyczącej zarówno organizacji non profi t, jak i współpracy transgranicznej 
realizowanej między innymi w formie euroregionów. To temat wart podjęcia 
jako nowe pole badawcze oraz w szerszej analizie współpracy transgranicznej 
w obrębie zapewnienia bezpieczeństwa.
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WNIOSKI

Podsumowując przedstawiony tekst, należałoby zwrócić uwagę na to, że GOPR 
jest jedną z grup dyspozycyjnych w procesie zapobiegania zagrożeniom w rejo-
nach transgranicznych. Specyfi ka GOPR w zapobieganiu zagrożeniom polega 
na kilku sferach działalności. Do podstawowych należałoby zaliczyć działania, 
takie jak: 1. w zakresie niesienia pomocy w sytuacji zagrożenia lawinowego czy 
katastrof wymagających udziału tej specjalistycznej grupy; 2. działania zwią-
zane z ratowaniem życia i zdrowia osób przebywających na terenach górskich, 
a zwłaszcza turystów i narciarzy; 3. to również cała sfera edukacyjna związana 
z wyposażeniem w wiedzę z zakresu bezpieczeństwa poruszania się po terenach 
górskich, kontaktu z przyrodą i bezpiecznych zachowań oraz radzenia sobie 
w sytuacjach trudnych w górach; 4. współdziałanie z innymi służbami w opera-
cjach o charakterze ratowniczym.

Ponadto GOPR w Strategii Bezpieczeństwa Państwa pełni ważną rolę w sferze 
obronnej, ochronnej, społecznej i gospodarczej, chociaż mało jeszcze docenianą 
i opisaną. Stąd istnieje istotna potrzeba objęcia badaniami tych grup, których 
wyniki mogłyby być ważnym elementem oceny ich działania i możliwości 
wykorzystania ich potencjału w systemie obronności kraju oraz w sytuacjach 
kryzysowych.

Wyzwania cywilizacyjne niosą ze sobą nowe zagrożenia wymagające nowej 
wiedzy, która pozwoli na jej wykorzystanie w warunkach i sytuacjach trudnych, 
wymagających działania innowacyjnego. Stąd istnieje potrzeba ciągłego wspo-
magania tej grupy poprzez szkolenia i dofi nansowanie.
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— ABSTRAKT —

Głównym celem artykułu jest przedstawienie 
cech charakterystycznych, funkcji oraz podziału 
współczesnych legend miejskich. W  tekście 
przytoczone zostały modele znanych badaczy 
miejskiego folkloru: Czubali, Brunvanda, Gaj-
dzińskiego, Barbera. Opisowi głównych kate-
gorii legend miejskich towarzyszą odpowiednie 
przykłady, takie jak: historia o krwawym haku, 
zabójcy na tylnym siedzeniu, śląskich wampirach, 
złodziejach organów, trupim jadzie oraz o fałszy-
wym policjancie.

Słowa kluczowe: legendy miejskie, folklor 
miejski, mity miejskie, kultura bezpieczeństwa, 
bezpieczeństwo społeczne

— ABSTRACT —

An article Silesian vampires and dangerous 
strangers – how does urban legends arise? is 
raising a question about a modern myths, which 
can form safety culture of society. Th ey are 
also a challenge for service in charge of public 
security. Th e main functions of urban legends are: 
warning about a danger, entertaining, explaining 
incidents, propaganda or marketing. Th eories 
and categories of urban legends in article are 
pictured by following stories: bloody hook, killer 
on the backseat, silesian vampires, organs thieves, 
cadaveric poison and fake pol iceman. Th is is only 
a small part of urban folklore, but it is worth to 
investigate how does the stories evolve.

Keywords: urban legends, urban folklore, urban 
myths, safety culture, social security
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„Nie strasz mnie, nie boję się
Czarów, klątw, biurowych mątw.
Matki, siostry i psa, ojca z zaświatów i lwa
I czarnej Wołgi”

HEY, Muka

W jednym z opowiadań Agaty Christie metaforyczną rolę hydry lernejskiej 
pełniła plotka. Cechą charakterystyczną mitologicznego potwora było to, że po 
odcięciu jednej głowy w jej miejscu wyrastały kolejne. Podobnie jak z plotką – 
dementowanie powoduje wytworzenie się kolejnych pogłosek.

Niemal każdy człowiek zetknął się kiedyś z legendą miejską. Mógł usłyszeć 
historię od kogoś znajomego, dowiedzieć się o niej z mediów, a nawet prze-
kazywać ją dalej lub wręcz tworzyć. To zjawisko tak powszechne, że Wojciech 
Orliński określa je mianem „elementu zbiorowej świadomości” (2007). Karolina 
Domagalska ujmuje zagadnienie legend miejskich jako swego rodzaju „popkul-
turową mitologię”. Jedn ocześnie uczula – to „wyzwanie dla rozsądku” (2008). 
Takie stwierdzenie wydaje się słuszne, jeżeli popatrzymy na liczbę wersji, jakie 
posiadają niektóre historie. Czasem każda z odsłon wydaje się coraz mniej 
prawdopodobna, a jednak jest dalej przekazywana przez ludzi i dociera do coraz 
szerszego grona odbiorców.

W niniejszym artykule zostaną zaprezentowane cech charakterystyczne, 
funkcje oraz podział współczesnych legend miejskich. Sposób ich działania 
zostanie zobrazowany konkretnymi przykładami, takimi jak: historia o krwawym 
haku, zabójcy na tylnym siedzeniu, śląskich wampirach, złodziejach organów, 
trupim jadzie oraz o fałszywym policjancie.

Żadna dziedzina ludzkiej działalności nie jest wolna od powielanych 
i utrwalanych plotek, domysłów. W ten sposób urban legends stają się niezwykle 
interesującą dziedziną do badań interdyscyplinarnych. Dionizjusz Czubala 
(2005), jeden z czołowych poszukiwaczy legend miejskich, wymienia następujące 
kategorie, w których można dopatrzeć się makroplotek: medyczne; seksualne; 
merkantylne (związane z rynkiem); polityczne; religijne; rodzinne; patologiczne; 
odnoszące się do niezwykłych wydarzeń.

Skąd wziął się termin „legendy miejskie ”? Uznaje się, że po raz pierwszy został 
zastosowany w 1968 roku przez amerykańskiego badacza Richarda Dorsona. 
Zamiennie można stosować także następujące określenia: folklor miejski, mity 
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miejskie, makroplotki. Wśród innych nazw Dionizjusz Czubala (1996) przytacza 
sformułowanie Doroty Simonides „opowieści z życia” czy Czesława Hernasa 
„legenda faktu”. Warto również zauważyć, że urban legends i ich odkrywanie 
mają początki na terenie Stanów Z jednoczonych. Dopiero później poszukiwanie 
lokalnych historii przeniosło się na inne państwa. Także Polska może poszczy-
cić się własnym zbiorem miejskiego folkloru, jaki stanowią chociażby plotki 
o porwaniu Anny Jantar do haremu, czarnej wołdze czy historia o żarówce. 
Lokalna specyfi ka to niezwykle ważny atrybut legend miejskich.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE LEGEND MIEJSKICH

„(…) przyczyniały się do jego popularności. Rosła ona przez 
całe lato i  mało brakowało, żeby Gatsby stał się bohaterem 
sensacyjnego artykułu. Współczesne legendy, jak na przykład 
legenda o „podziemnych kontaktach z Kanadą”, same do niego 
przylgnęły; uparcie też powtarzano, że jego dom to wcale nie 
dom, tylko wielki statek, który potajemnie krąży wzdłuż brzegów 
Long Island”

Francis Scott Fitzgerald, Wielki Gatsby

Legendy miejskie składają się z kilku charakterystycznych elementów, które 
umożliwiają ich wyróżnienie i zbadanie. Analizując zebrane materiały doty-
czące tego zagadnienia, można zaobserwować, że niektóre punkty pojawiają się 
u wszystkich badaczy, inne zaś są wymieniane tylko prz ez niektórych. Zniknął 
sztywny podział między osobami, które zajmują się profesjonalnym zbieraniem 
legend. Obecnie każdy może wnieść swój wkład w katalogowanie i zbieranie 
legend. Wystarczy przejrzeć fora oraz strony internetowe skupiające się na współ-
czesnych mitach i zobaczyć, ile wersji danego przekazu istnieje. Warto także 
zauważyć, że nic nie chroni ludzi przed uwierzeniem w legendę miejską – ani 
odpowiednie pochodzenie, ani wykształcenie czy wrodz ony sceptycyzm. Wie-
lokrotnie pada argument: „Ale ta historia jest prawdziwa, bo znam ją od mojego 
znajomego” albo: „Tak, to są legendy miejskie, ale ta historia jest prawdziwa, 
ponieważ…”.

Jak powstają legendy miejskie? Najprościej można powiedzieć, że dowiadu-
jemy się o nich od kogoś, kto dowiedział się od kogoś, kto wie o wszystkim 
od kogoś… i tak w nieskończoność. Praktycznie niemożliwe jest prześledzenie 
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szlaku informacyjnego takiej plotki, a wszelkie próby dotarcia do źródła kończą 
się niepowodzeniem. Niekiedy pomocne są w tym przekazy prasowe, ponieważ 
zdarza się, że legenda jest przekazywana przez dziennikarzy w formie realistycz-
nej historii. Wtedy badacze potrafi ą odnotować jej wystąpienie, dzięki czemu 
wiemy, kiedy dana wersja się pojawiła i jak się zmieniała.

Bohater współczesnych mitów to zwykły człowiek uczestniczący w niezwy-
kłych wydarzeniach. W opowieściach często pojawiają się na przykład matka 
i jej dzieci, studenci, a także nieokreślone dokładniej kobiety i mężczyźni. Cel 
takiego zabiegu jest prosty – taka historia może spotkać każdego z nas i nikt nie 
powinien czuć się do końca bezpieczny.

Można rozróżnić dwa rodzaje przekazów: tradycyjny, czyli ustny, oraz 
nowoczesny, czyli wykorzystujący zdobycze technologiczne. Każda z  tych 
metod charakteryzuje się ważną cechą – wiarygodnością. Nie zawsze posiadamy 
odpowiednie narzędzia pomagające nam zweryfi kować prawdziwość zasłyszanej 
historii, a trudno w nią nie uwierzyć, jeśli słyszymy ją z ust znajomego lub jeśli 
czytamy odpowiedni artykuł w gazecie. Media potrafi ą dać legendzie „drugie 
życie” i odpowiadają za jej masowe rozprzestrzenianie się. Czasem legenda potrafi  
rozprzestrzeniać się spontanicznie także bez udziału środków masowego prze-
kazu. Ma to często miejsce w przypadku wydarzeń wzbudzających powszechny 
niepokój – wtedy potrafi  być przekazywana „z ust do ust” w szerokim kręgu 
odbiorców.

Jako przykład wpływu mediów na kształtowanie się opinii publicznej – 
zarówno na uspokajanie niepokojów społecznych, jak i nakręcanie spirali 
strachu – chciałabym opisać sprawę tak zwanego śląskiego wampira.

Wszystko rozpoczęło się w momencie, kiedy w Sosnowcu doszło do dwóch 
niezwiązanych ze sobą zabójstw. Pierwsze z nich dotyczyło Katarzyny A., młodej 
sprzedawczyni. Jej ciało znaleziono w 2002 roku. Kilka miesięcy później ofi arą 
zbrodni padła 42-letnia Janina K. (imiona i  nazwiska zostały zmienione), 
matka dwójki dzieci. Od początku śledczym nie wydawało się, by były to czyny 
dokonane przez tego samego sprawcę. Jednak taka informacja nie uspokoiła 
opinii publicznej, a plotki dotyczące tych wydarzeń osiągały powoli ogromne 
rozmiary. Na ulicach szeptano między sobą o brutalnych torturach i gwałtach, 
licznych ofi arach, częściach ciała znajdowanych w różnych częściach miasta. 
Z licznych przekazów wynikało, że oprawca wysysa mózgi swoich ofi ar oraz 
wycina im organy przeznaczone na czarny rynek (moty w z handlem ludzkimi 
organami pojawia się bardzo często w legendach miejskich; do tego wątku wrócę 
w dalszej części artykułu). Padały nawet porównania do innych słynnych spraw 
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kryminalnych, przywoływano zbrodnie Kuby Rozpruwacza, a nawet fi kcyjną 
postać Hannibala Lectera. Ludzie zwiększyli czujność – kobiety przemieszczały 
się w grupach, rodzice odwozili i przywozili swoje dzieci. W gazetach pojawiały 
się artykuły o czynach wampira, także tych niepotwierdzonych. Podawano opisy 
ofi ar i szczegóły zbrodni. Dementowanie plotek przez policję nie przynosiło 
skutków.

Działania ofi cerów doprowadziły do wyjaśnienia tych budzących duże zainte-
resowanie spraw. Zabójcą Janiny K. okazał się jej mąż. Interesujące wydaje się, że 
wieść gminna w Sosnowcu kilkakrotnie uśmierciła zabójcę – ludzie przekazywali 
sobie informacje o jego samobójstwie, śmierci z rąk współtowarzyszy z celi czy 
o zgonie z przyczyn naturalnych. Policja ofi cjalnie wyjaśniała i informowała 
o niezakłóconym przebiegu działań procesowych.

Natomiast Katarzyna A. zginęła z rąk Piotra S., skazanego wcześniej za bru-
talne gwałty. W wyniku postępowania sądowego wyszło na jaw, że zabijał kobiety 
podobne do jego żony, co miało stanowić formę odreagowywania małżeńskich 
kłótni. Jednej z ofi ar udało się przeżyć wyłącznie dlatego, że udawała nieżywą. 
To dzięki jej zeznaniom udało się ograniczyć liczbę potencjalnych sprawców.

Ciekawe jest także to, że region śląski zdaje się słynąć z obecności ludzkich 
wampirów. Historia kryminalistyki i kryminologii podaje takie przykłady, jak: 
wampir z Zagłębia, wampir z Bytomia, pętlarz z Sosnowca. Bogaty folklor tego 
obszaru wciąż jest obecny w świadomości społecznej i uaktywnia się w przy-
padkach zagrożenia.

Co może stanowić podpowiedź, że mamy do czynienia ze współczesną opo-
wieścią? Jeżeli jakieś wydarzenie miało miejsce w krótkim czasie i na różnym 
obszarze, powinno to przykuć naszą uwagę. Określa się to jako „komunikat 
legendowy” (Czubala, 1993). Akcja legendy miejskiej dotyczy teraźniejszości 
i rozgrywa się teraz. W przeciwieństwie do dawnych mitów nie opisuje się 
odległych dziejów, tylko wydarzenia mogące nas dotknąć bezpośrednio. Wersje 
przejęte z dawnych przekazów zmieniają się i dostosowują do współczesnych 
warunków. Jeżeli kiedyś była mowa o dyliżansie, to obecnie zamiast niego poja-
wia się samochód. Bez tego opowieść utraciłaby ważną cechę, czyli wiarygodność. 
Podobnie działa dostosowywanie się do lokalnych warunków. Jeżeli coś zawiera 
cechy prawdopodobieństwa, coś, co faktycznie mogło się wydarzyć, wtedy łatwiej 
nam w to uwierzyć. Stąd niektóre legendy znane są wyłącznie w pewnych obsza-
rach, a w innych nie miałyby warunków do zaistnienia. Popularny mit dotyczący 
wycinania nerek to specyfi ka niemalże nieznana w innych obszarach poza Polską 
i Francją (bądź nawet jeśli jest znana, to już z etykietką urban legends).
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Wbrew nazwie legendy miejskie nie dotyczą wyłącznie tej przestrzeni. Chodzi 
tu bardziej o odniesienie do współczesnej cywilizacji. Stanowi to kontrast wobec 
dawnych przekazów ludowych, typowych raczej dla terenów wiejskich.

Kolejną cechą charakterystyczną jest krótki żywot niektórych historii. Przez 
dany okres legenda osiąga swoje apogeum – wtedy powstaje najwięcej jej wersji 
i domysłów – po czym w naturalny sposób pojawia się utrata zainteresowania 
tematem. Pewne legendy co jakiś czas w specyfi cznych warunkach potrafi ą 
zaistnieć na nowo. Stąd wynika niesłabnąca popularność opowieści o krwawej 
Mary, zabójcy na tylnym siedzeniu albo studenckich anegdot.

Legendy miejskie są nacechowane emocjonalnie – opowieść jest żywa, często 
towarzyszy jej wartka narracja i zaskakujące zakończenie. Najczęściej opowiadane 
są ze szczerymi zamiarami i mają określone funkcje, opisane w dalszej części 
artykułu. Mają wzbudzać w odbiorcy określone uczucia, takie jak: strach, obrzy-
dzenie, rozbawienie, ciekawość. Aby przekaz był jasny, stosowane są odpowiednie 
środki wpływające na wiarygodność. Często bazują na utartych przekonaniach, 
lękach, stereotypach. Potrafi ą także wpływać na odbiór pewnych rzeczy i sposoby 
ich postrzegania czy reagowania na nie. Tak jak w przypadku zmodyfi kowanej 
legendy o czarnej wołdze: w niektórych rejonach Polski nieznajomy pytający się 
o godzinę może nie uzyskać tej informacji. Mówi się bowiem, że samochodem 
(współcześnie nie wołgą, ale na przykład mercedesem) podróżuje sam diabeł, 
a osoba podająca mu czas ma zginąć następnego dnia o tej właśnie porze. Czasem 
też złe siły podróżują pieszo. Jak w większości takich przypadków, nie istnieje 
jedyna i pierwotna wersja.

FUNKCJE I PODZIAŁ LEGEND MIEJSKICH

„Pod dom zajeżdża czarne auto,
myślę o tym, co robiłem ostatnio.
Stawiać opór – nie warto,
na drogę krzyż – jedyne co warto”

Cuba De Zoo, Czarne auto

Dlaczego ludzie przekazują sobie legendy miejskie? Oczywiście czasem dzieje 
się to nieświadomie – opowiadacz może nie wiedzieć, że dana opowieść to 
współczesny mit. Nie jest to coś dziwnego, gdyż niektóre historie wciąż funk-
cjonują w społeczeństwach w różnych formach. Niekiedy legendy opowiadane są 
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w celach rozrywkowych: na harcerskich ogniskach, w kręgu znajomych można 
usłyszeć przerażające albo zabawne opowieści.

Dionizjusz Czubala (2005) wymienia następujące skutki, jakie mogą za sobą 
nieść przekazywane historie: zaspokojenie ciekawości; pobudzanie napięcia; 
wzbudzanie lęku; ostrzeganie przed zagrożeniami; przerażenie; rozładowywanie 
napięcia; rozbawienie.

Wiąże się to w pewien sposób z funkcjami legend miejskich. Główną rolą 
takich opowieści jest ostrzeganie, zwracanie uwagi na pewne zjawiska. Prze-
strzegają przed pewnymi zachowaniami, niekiedy nagannymi pod względem 
moralnym. Urban legends często zawierają morały i pouczenia. Za ilustrację tej 
funkcji może posłużyć historia nazwana potocznie krwawym hakiem.

Para zakochanych wybrała się na romantyczną wyprawę za miasto (w innej 
wersji – do Alei Miłości). W czasie jazdy radiowe wiadomości podają ostrzeżenie 
o ucieczce z więzienia/szpitala psychiatrycznego groźnego przestępcy posiada-
jącego bardzo charakterystyczny znak rozpoznawczy, jakim jest hak w miejscu 
dłoni. Dziewczyna boi się i prosi chłopaka, by zrezygnowali z wycieczki i wrócili 
do domu, ten jednak przekonuje, że nie musi się przy nim niczego bać. Na 
miejscu początkowo nic nie zakłóca spokoju pary, lecz po  jakimś czasie słyszą 
niepokojące hałasy. Tym razem dziewczyna panikuje na tyle, że zirytowany 
kierowca odjeżdża z miejsca, w dodatku dodając gazu. Po dotarciu pod dom 
chłopak, choć dalej wściekły, pamięta o dobrych manierach i wysiada pierwszy, by 
otworzyć wybrance drzwi samochodu. Jednak gdy dostrzega zwisający z klamki 
zakrwawiony hak, mdleje. Zdaje sobie sprawę, że gdyby nie upór dziewczyny, 
sprawy mogłyby przybrać gorszy obrót. Mark Barber, badacz legend miejskich, 
uzasadnia popularność tej historii faktem, że mit powstał zapewne w latach 
50. XX wieku, kiedy to rodzice toczyli zażarte boje ze swoimi zbuntowanymi 
nastolatkami. Dojrzewające dziewczęta coraz bardziej sprzeciwiały się wpajanym 
zasadom i zaczynały robić to, na co miały ochotę. Umawianie się z chłopcami 
poza czujnym rodzicielskim okiem uznawano za zagrożenie, stąd właśnie 
takie opowieści miały umacniać ich pociechy w trwaniu w swoich zasadach 
moralnych, bo przecież gdyby dziewczyna z historii uległa namowom chłopaka, 
zapewne oboje by zginęli.

Podobny przekaz niosą za sobą inne legendy. Słynna historia o zabójcy 
ukrytym na tylnym siedzeniu ukazuje kobietę podróżującą samotnie samocho-
dem. Wedle różnych wersji inny kierowca/pracownik stacji benzynowej daje jej 
sygnały, które ta ignoruje, wręcz obawia się natrętnego mężczyzny. Ostatecznie 
w wyniku splotu różnych wydarzeń wyłania się przerażająca prawda – jej 
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towarzyszem podróży, który przedostał się niespostrzeżenie do auta, jest nie-
bezpieczny zabójca. Przeważnie w historii zachowanie drugiego kierowcy albo 
innego dobrego bohatera (trąbienie, błyskanie światłami, celowe odciągnięcie 
kobiety w bezpieczne miejsce) ratuje jej życie. Interpretacja w tym przypadku 
jest jednoznaczna, mianowicie kobieta nie potrafi  prawdziwie ocenić niebezpie-
czeństwa, obawia się tego, kto chce jej pomóc. W dodatku zagrożenie znajduje się 
bliżej, niż się wydaje. Trzeba być zawsze czujnym i w żadnym miejscu nie można 
czuć się całkowicie pewnie. W rzeczywistości takie wydarzenie nie miało nigdy 
miejsca. Mogło zostać zainspirowane zdarzeniem z 1964 roku, kiedy to zbiegły 
przestępca nieświadomie ukrył się z tyłu auta ofi cera policji (ostatecznie został 
przez niego zastrzelony). Takie sytuacje jak gwałty lub kradzieże samochodów, 
wykorzystujące nieuwagę kierowcy, zdarzają się, lecz nie są one aż tak rozpo-
wszechnione (Th e Killer in the Backseat, 2014).

Następna funkcja legend miejskich wykorzystuje plotkę jako broń. Określane 
jest to także w kategoriach narzędzi manipulacji w celach propagandowych. 
Zwykła pogłoska potrafi  oddziaływać z niespodziewaną siłą. Piotr Gajdziński 
(2000) na potwierdzenie tej tezy przytacza przykład Protokołów Mędrców 
Syjonu – falsyfi kat, który doprowadził do wzrostu fali antysemickich zachowań. 
Przez wiele lat uznawano je za źródło prawdziwe, potwierdzające światowy 
spisek Żydów. Pojawia się tu wspomniany wyżej wątek bazowania na stereoty-
pach, a jednocześnie na ich kształtowanie. Plotki wpływają na życie społeczne 
i codzienne zachowanie ludzi. Zupełnie jak w kazusie marchewki. Angielska 
propaganda z czasów drugiej wojny światowej rozpowszechniała informacje, 
jakoby doskonała celność brytyjskich myśliwców latających nocą była wynikiem 
jedzenia przez nich dużej ilości marchewki. Niemcy zaakceptowali to wyjaśnie-
nie, wszakże ich mądrość ludowa także zachwalała działanie tego warzywa na 
poprawę wzroku. W rzeczywistości Brytyjczycy dysponowali lepszym sprzętem 
i robili wszystko, by przeciwnicy się o tym nie dowiedzieli.

Urban legends mogą także posiadać inne zastosowanie, choć podobne do 
działań propagandowych. Mowa tu o  plotce pojawiającej się w celach marke-
tingowych. Zostało to zręcznie wykorzystane przy promocji fi lmu Blair Witch 
Project. Jego twórcy od początku do końca bazowali na mechanizmach działania 
legendy miejskiej i odpowiednio nakręcali atmosferę narastającą wokół pro-
dukcji. Grupa studentów udała się do miasteczka Burkittsville w celu zbadania 
sprawy niepokojących wydarzeń mających miejsce w tym regionie, a będących 
rzekomo wynikiem klątwy  rzuconej przez wiedźmę. Przeprowadzili wywiady 
z pobliskimi mieszkańcami i udali się do lasu, by tam nakręcić materiał. Nikt 



124 ATHENAEUM
Polskie Studia Politologiczne

vol. 53/2017

więcej ich nie widział, a po roku natrafi ono na taśmę z ich ostatnim nagraniem. 
Wyglądało to tak, jakby została ona znaleziona przez przypadek i stanowiła pozo-
stałość po rzeczywistym projekcie. Na wiarygodność Blair Witch Project wpływ 
miała technika kręcenia, która imitowała zastosowanie amatorskiej kamery. 
Dodatkowo nikomu nieznani aktorzy nie znali całej fabuły fi lmu, mogli korzystać 
jedynie z notatek pozostawionych w odpowiednich miejscach. Cała produkcja 
przyniosła ogromne zyski kosztem niewielkiego nakładu (Barber, 2007).

W tym miejscu chciałabym także wspomnieć o plotce wpływającej na 
ludzi jako na konsumentów. Niewątpliwie współczesne korporacje zwracają 
dużą uwagę na kwestie publicznego wizerunku. Nawet najmniejsza rysa na ich 
opinii potrafi  zaburzyć zaufanie, a co za tym idzie, wpłynąć na zyski. Stąd przy 
pojawieniu się fałszywych lub wzbudzających niepokój informacjach fi rmy  
muszą szybko reagować. Może to spotkać restauracje, bary, kawiarnie, hiper-
markety, inne sklepy oraz wielkie przedsiębiorstwa. W Stanach Zjednoczonych 
funkcjonuje nawet oddzielny dział poświęcony legendom miejskim dotyczącym 
coca-coli (cokelore).

Można również wyróżnić legendy oparte na głośnych wydarzeniach albo 
związane ze sławnymi osobistościami ze świata rozrywki, polityki. Zdarzenia 
z 11 września, wybuch w warszawskiej Rotundzie – te wydarzenia jeszcze długo 
będą elektryzowały opinię publiczną. W przypadku śmierci znanych osób często 
można dotrzeć do plotek głoszących, że tak naprawdę dana postać nie umarła. 
Takie życie po życiu spotkało chociażby Annę Jantar, Adolfa Hitlera czy Johna 
Fitzgeralda Kennedy’ego.

Ostatnia funkcja urban legends ma na celu z abawiać i zapewniać rozrywkę. 
Na harcerskich ogniskach, w kręgu znajomych, przy rodzinnym stole – wszę-
dzie można usłyszeć przerażające albo zabawne opowieści. Bywa, że dowcip 
przekształca się w legendę miejską lub funkcjonuje w takiej postaci. Trudno 
wywnioskować, co w tym przypadku było pierwsze, jednak w większości przy-
padków spoiwem jest zaskakująca i zabawna puenta. Często inspiracją staje się 
samo życie, podsuwające co śmieszniejsze inspiracje do tworzenia historii.

Nie ma jednego konkretnego podziału legend miejskich. Wiele zależy 
od badacza i kryteriów, jakimi się posługuje. Jedno z pierwszych rozróżnień 
tematycznych, zaprezentowane w roku 1980, podaje Jan Harold Brunvand (za: 
Czubala, 2005): klasyczne legendy samochodowe (znikający autostopowicz; 
porsche fl irciar za; samochód napiętnowany śmiercią); horror dla nastolatków 
(hak; morderca na tylnym siedzeniu; niania i mężczyzna na piętrze; śmierć 
współlokatora; ulubieniec lub dziecko w piekarniku); okropne zanieczyszczenia 
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pożywienia (pająk we fryzurze; pieczony szczur z fast foodu; aligatory w ście-
kach); skradzione zwłoki i strach przed zmarłymi (zdechły kot w paczce; babcia 
z autostrady); nagość, zdrada, niespodzianki (cementowy cadillac; odcięty wagon; 
przyjęcie z nagą niespodzianką); biznes i handel (Red Velvet Cake; wąż w kocu).

Rozróżnienie według innej koncepcji przedstawia Piotr Gajdziński, którego 
obiektem zainteresowania jest wpływ plotki na życie społeczne. Skupia się on 
głównie na wydarzeniach związanych z polityką, zarówno światową, jak i polską. 
Jego podział przebiega według okresu czasu: plotka w PRL; plotka w państwach 
totalitarnych; plotka w działalności służb specjalnych; plotka w gospodarce; 
plotka w III RP.

Okres PRL-u sprzyjał powstawaniu legend miejskich ze względu na kontrolę 
informacji przez aparat państwowy. To, co docierało do obywateli, często wzbu-
dzało nieufność i prowokowało do kreowania różnych wersji. Podobnie dzieje się 
w państwach totalitarnych. Działalność służb specjalnych i ich specyfi ka również 
wzbudzają zainteresowanie publiczności.

Mark Barber w Legendach miejs kich podzielił i wyróżnił historie, które 
jego zdaniem najbardziej oddają ducha współczesnych opowieści. Ten podział 
przebiega następująco: klasyczny horror; lekka rozrywka; opowieści kryminalne; 
zwierzęta i szkodniki; pociągi, samoloty i automobile; kulinaria; z różnych stron 
świata; netlore, czyli folklor internetowy; atak na World Trade Centre; parodie.

Dodatkowy rozdział w polskim wydaniu, autorstwa Wojciecha Orlińskiego, 
odnosi się do typowo polskich legend.

Wspominany już wcześniej Dionizjusz Czubala jako pierwszy poświęcił się 
eksploracji urban legends w Polsce. Pierwsza książka poświęcona w całości tej 
tematyce została wydana w 1993 roku, ale autor już wcześniej sygnalizował swoje 
zainteresowanie współczesnymi mitami. Typologia według Czubali przedstawia 
się następująco: komiczne; wygrana; ekscesy seksualne; medyczne; obrzydliwości; 
zwierzęta atakują; dzieci bez opieki; makabryczne; samochodowe.

Wymienione powyżej podziały legend miejskich różnią się od siebie, jednak 
dotyczą tych samych opowieści i tych samych lęków. Nieprzypadkowo wiele 
historii ma ostrzegać przed zagrożeniami, niefrasobliwością, nieuczciwością 
innych ludzi. Pokazują to, czego się obawiamy, co może nas spotkać w niemal 
każdej chwili. Współczesny folklor szybko reaguje na najmniejsze zmiany 
w nastrojach społecznych, a także na wydarzenia medialne. Większość dużych 
miast może pochwalić się własną mitologią, wciąż obecną w ludzkiej świado-
mości, natomiast inne historie rozprzestrzeniają się na obszar całego kraju. Stąd 
wynika także kolejny sposób podziału na mikroplotki i makroplotki, gdzie te 
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pierwsze dotyczą życia przeciętnego obywatela, z kolei drugie mówią o świecie 
osób powszechnie znanych, takich z pierwszych stron gazet.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na kwestię nazewnictwa. Jedna legenda 
może być znana pod różnymi nazwami ze względu na skojarzenia z jednym, 
specyfi cznym szczegółem. Pewne wersje, wątki można znaleźć także w innych 
plotkach, nie mówiąc już o globalności tych najbardziej popularnych, co dodat-
kowo poszerza zakres ewoluowania urban legends. Jak ujmuje to Dionizjusz 
Czubala (1993): „Celne określenie nowo zapisanego wątku w języku angielskim 
przejmują inni kolekcjonerzy i nowe warianty wątku występują już pod tym 
samym określeniem-hasłem”.

ZŁODZIEJE ORGANÓW, TRUPI JAD I FAŁSZYWY POLICJANT. 
CZY MAMY SIĘ CZEGO BAĆ?

„Tylko dlatego, że to się nie wydarzyło,
nie znaczy, że nie może”
slogan reklamowy z fi lmu Urban legends

Przy poszukiwaniu źródeł dotyczących urban legends pojawiają się ważne pyta-
nia: W jakim stopniu są one prawdziwe? Czy mogą inspirować do opisywanych 
działań? Skąd dana historia wzięła swój żywot?

Odpowiedzi na powyższe pytania nie są łatwe. Istnieją opowieści autentyczne, 
zawierające w sobie odrobinę prawdy lub fałszywe. Badacze zajmujący się tą 
tematyką muszą poświęcić dużo czasu na zweryfi kowanie przekazów, co wymaga 
sięgnięcia po artykuły prasowe, internetowe. Należy także rozmawiać z ludźmi, 
dzięki czemu możliwe będzie prześledzenie sieci powiązań. Powstają specjalne 
organizacje i fundacje na rzecz dokumentowania oraz odkrywania współcze-
snych mitów, takie jak: Th e International Society for Contact Lens Research (Th e 
International Society for Contact Lens Research, 2017), FoafTale News (FoafTale 
News, 2017). Można tu dodać, że skrót FOAF pochodzi od angielskiego wyra-
żenia Friend of a Friend, czyli „przyjaciel przyjaciela”, co ma pokazywać drogę 
rozprzestrzeniania się plotek.

W tej części pracy chciałabym skupić się na konkretnych przykładach legend 
miejskich. Wybrałam te, które z mojego punktu widzenia odnoszą się ściśle do 
szeroko pojm owanego bezpieczeństwa, choć oczywiście takich opowieści jest 
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znacznie więc ej. Już około roku 1985 Dionizjusz Czubala zauważył, że następuje 
wzrost liczby historii związanych z kradzieżami, gwałtami, morderstwami. Przy-
tacza dwie takie historie, o których obecnie nie słyszy się tak często, o ile w ogóle 
(w najnowszym opracowaniu legend miejskich, autorstwa Filipa Gralińskiego, 
te opowieści się nie pojawiają). Jedna z nich to historia o oślepionej żyletką – do 
okradzionej na ulicy kobiety podbiega mężczyzna i dopytuje się, czy byłaby 
w stanie zidentyfi kować sprawców. Gdy ta przytakuje, nieznajomy tnie jej oczy 
żyletką ze słowami: „Teraz już nie rozpoznasz”. Natomiast druga funkcjonowała 
w wielu wers jach i odnosi się do krwawej ręki. Przy złodzieju (najczęściej w jego 
kieszeni) ludzie odkrywają odciętą dłoń z pierścionkami. Sprawca zostaje schwy-
tany dzięki współpracy ludzi i milicji.

Przejawem rozwoju współczesnego świata stało się powstanie nowej dzie-
dziny legend miejskich – netlore. Ma to związek z internetem, komputerami, 
wielkimi korporacjami oraz łańcuszkami zawierającymi prośby o przekazanie 
dalej lub ostrzeżenie innych. Przykładem historii komputerowych mogą być 
wirus Good Times albo Dzień Sprzątania Internetu.

Pewne mity dalej funkcjonują w społeczeństwie i stanowią interesujące pole 
do badań z różnych dziedzin. Niemniej ważne staje się dementowanie niepraw-
dziwych legend, wciąż żywo pobudzających emocje społeczne, wpływających na 
poczucie bezpieczeństwa. Obowiązek ten spoczywa również na służbach, przy 
czym należy pamiętać, że takie działania ograniczają funkcjonariuszy oraz ich 
czas do wykonywania rzeczywistych działań. Przy głośnych sprawach kryminal-
nych zdarza się, że policja prosi ludzi o pomoc, na przykład poprzez komunikaty 
w mediach. Wtedy często muszą mierzyć się z napływem licznych danych, także 
niezweryfi kowanych i fałszywych, których niesprawdzenie mogłoby sprowoko-
wać zarzuty o niewypełnianie obowiązków. Dużą rolę pełnią również rzecznicy 
prasowi, odpowiedzialni za prostowanie plotek będących zagrożeniem dla 
porządku publicznego i bezpieczeństwa społecznego.

Nawet fałszywe historie mogą stać się inspiracją do prawdziwych przestępstw. 
Filip Graliński (2012) przytacza pojęcie ostensji, zaczerpnięte z zagranicznych 
badań. Odnosi się ono do odgrywania fi kcji w rzeczywistym świecie. Taka 
sytuacja miała miejsce w przypadku legendy miejskiej o zwłokach w łóżku. 
Małżeństwo przybywa do hotelu w Las Vegas na urlop. W ich pokoju unosi 
się nieprzyjemny zapach, którego nie likwiduje ciągłe sprzątanie. Po jakimś 
czasie para odkrywa martwe ciało w swoim łóżku. Szczątki należą do gangstera 
zabitego w wyniku mafi jnych porachunków. Hotel oferuje małżonkom rekom-
pensatę za zaistniałą sytuację, a także za jej nieupowszechnianie. Powstanie 
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tej urban legend doprowadziło do wystąpienia podobnych zbrodni w Stanach 
Zjednoczonych w latach 90. Choć takie wydarzenie ofi cjalnie nie miało miejsca, 
inspiracją do rozpowszechniania takich plot ek mogło stać się odnalezienie ciała 
dziewczyny w hotelowym łóżku. Goście danego obiektu skarżyli się na panujący 
w nim fetor.

Złodzieje organów

Pierwotna wersja tej historii (o ile w ogóle można mówić o pierwotnej wer-
sji) sięga roku 1991. Mężczyzna poznaje w klubie piękną nieznajomą, z którą 
dobrze bawi się przez cały wieczór. Gdy kobieta proponuje mu udanie się do 
jej mieszkania/hotelowego pokoju, ten ochoczo przystaje na propozycję. Na 
miejscu traci przytomność i budzi się dopiero po jakimś czasie. Znajduje się 
w wannie wypełnionej lodem, a obok znajduje telefon i karteczkę z napisem: 
„Nie masz nerki, dzwoń na pogotowie”. Historia ta występuje także w wersji, 
w której bohaterką jest kobieta. Czasem miejsce porzucenia ofi ary to po prostu 
ulica, a odurzenie następuje już w klubie.

Celem ataku złodziei organów mogą paść również dzieci. Mnogość odmian 
tej legendy jest ogromna – porwania następują w Ikei, hipermarkecie, Disney-
landzie, w czasie zagranicznej wycieczki. W okresie popularności przekazów 
o czarnej wołdze ostrzegano najmłodszych i ich rodziców, że osoby do niej 
wsiadające nigdy nie zostają odnalezione, a jeżeli już, to pobiera się od nich 
organy lub szpik kostny (mający trafi ać do komunistycznych dygnitarzy lub na 
Zachód). W niektórych regionach złodzieje poruszali się nawet karetką.

Co pokazuje legenda o  kradzieży organów, przed czym ma ostrzegać? 
Nakazuje nam zwrócić uwagę na niebezpieczeństwa czyhające na każdym rogu. 
Nie możemy ani na chwilę tracić czujności, ponieważ nawet mile spędzany czas 
potrafi  zakończyć się tragicznie. Zbytnie zaufanie do obcych osób jawi się jako 
przejaw lekkomyślności. Inna warstwa interpretacyjna zawiera w sobie morał 
– przelotne kontakty seksualne, zwłaszcza z nieznajomymi, grożą różnymi 
niebezpiecznymi konsekwencjami. Jeżeli godzimy się na coś takiego, musimy 
być świadomi potencjalnego zakończenia. Ukazuje to także, że nawet mężczyźni, 
postrzegani przez niektórych jako „silniejsza płeć”, nie są odporni na pułapki 
zastawione przez kobiety. Nie potrzeba zbytniej siły fi zycznej, by zrobić komuś 
krzywdę. Z kolei w przypadku porwań dzieci legenda uczula, by nawet na chwilę 
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nie tracić pociech z zasięgu wzroku. Na rodzicach ciąży obowiązek zapewnienia 
im bezpieczeństwa.

W przypadku historii o kradzieży organów na jej powstanie wpłynęło kilka 
wydarzeń dziejących się w różnych częściach świata. W 1998 roku ujęto gang 
działający na terenie Indii. Jego aktywność polegała na wabieniu ludzi na badania 
medyczne pod pretekstem uzyskania później pracy. W czasie zabiegów kom-
pletnie nieświadomym ofi arom wycinano nerki bez informowania o tym. Nie 
zatrudniano ich także na żadnych stanowiskach. Nie była to jedyna taka afera 
w tym kraju, skala problemu była tak duża, że zajął się nią indyjski parlament, 
zakazujący handlu organami dla zysku. Dodatkowo według nowych przepisów 
przeszczepiane narządy mogą pochodzić wyłącznie od osób ze stwierdzoną 
śmiercią mózgową, chyba że dawca jest krewnym chorego i chce mu w ten 
sposób pomóc (Zięba, 2004).

Z kolei polską opinią społeczną wstrząsnęły upublicznione w 2002 roku 
doniesienia o „łowcach skór”. W łódzkim szpitalu lekarze razem z sanitariu-
szami informowali zakłady pogrzebowe o zgonach swoich pacjentów. Wobec 
niektórych stosowano pavulon, lek zwiotczający mięśnie, innym nie udzielano 
odpowiedniej pomocy medycznej. Policja i prokuratura zbadała przeszło 800 
przypadków w celu określenia, czy wystąpiły tam znamiona przestępstwa. Pra-
womocnie skazano dwóch byłych lekarzy i dwóch byłych sanitariuszy (10 lat od 
afery „łowców skór”, 2017).

Czarny rynek handlu organami istnieje, jednak przybiera inne formy niż te 
zakładane w legendach miejskich. Najczęściej dawcami są chińscy więźniowie 
skazani na śmierć, a także uchodźcy z krajów Bliskiego Wschodu i Afryki (Nerka 
za życie, 2014). Specjalne kliniki powstają w takich miejscach jak Bangladesz, 
Indie, Mołdawia. W sieci można znaleźć ofi cjalne strony internetowe reklamujące   
pełen serwis usług medycznych związanych z zabiegiem wszczepienia organu. 
Mowa tu o badaniach lekarskich, opiece na miejscu oraz o samym przeszczepie. 
Koszty są bardzo wysokie, choć jeżeli pacjent sam zapewni sobie organ, cena 
znacznie spada. Z kolei gangi specjalizujące się w handlu nerkami wykorzystują 
bezradność ubogich uciekinierów z krajów ogarniętych wojnami i konfl iktami. 
Dla nich to często jedyna szansa na zdobycie jakichkolwiek pieniędzy potrzeb-
nych do przeżycia. Ponieważ istnieje popyt i podaż na takie  usługi, to konku-
rencja rośnie, a ceny spadają. Pojawiają się także nowe wyzwania, nie brakuje 
bowiem chętnych do operacji narządu wzroku.

Autorzy legend miejskich o kradzieżach organów i osoby rozpowszechnia-
jące takie historie nie zdają sobie sprawy z ograniczeń, jakim podle ga zabieg 
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przeszczepu. Po pierwsze, wymagana jest zgodność grupy krwi oraz zgodność 
antygenów tkankowych (Przeszczep nerki, 2010). Należy być całkowicie pewnym, 
że organ nadaje się do przeszczepu i że nie ma żadnych medycznych przeciw-
wskazań. Trudno stwierdzić takie informacje bez znajomości karty pacjenta, 
a w kwestii takich legend można odnieść wrażenie, że porywane są przypadkowe 
osoby, te, które dadzą się podejść i stracą czujność.

Zatruta suknia/trupi jad

Przed ślubem przyszła panna młoda udaje się na poszukiwanie odpowiedniej 
kreacji na wyjątkowy dzień. Po długich poszukiwaniach decyduje się na strój 
z komisu. W trakcie uroczystości źle się czuje (czasem pojawia się dopisek 
o zacięciu się suwaka sukni), a pod koniec wesela umiera. W toku późniejszego 
dochodzenia wychodzi na jaw, że sukienka została zabrana z ciała zmarłej młodej 
dziewczyny i zawierała w sobie trupi jad.

Tak zwany trupi jad pojawia się także w innych legendach. Kobieta w trakcie 
imprezy poznaje mężczyznę. Dobrze się razem bawią, rozmawiają, później także 
całują. Zapewne zabawa miałaby swój ciąg dalszy, jednak bohaterka pod różnymi 
pretekstami kończy  spotkanie i jedzie do swojego mieszkania, mając w kieszeni 
numer/adres do nieznajomego. Następnego dnia odkrywa na twarzy dziwną 
wysypkę. Zaniepokojona tym objawem udaje się do lekarza, który po pobraniu 
próbek i ich analizie oznajmia, że została zakażona trupim jadem. Zaalarmowani 
policjanci udają się do mieszkania mężczyzny, gdzie odkrywają zwłoki jego 
zmarłej byłej dziewczyny/kilka martwych ciał.

Jeszcze inna wersja, w której pojawia się owa substancja, głosiła o rzekomo 
zatrutej wodzie. Została ona zakażona przez nieczystości spływające z pobli-
skiego cmentarza (Łysiak, 1990). Miejscowi mieszkańcy nie chcieli się w niej 
kąpać ani poić bydła, gdyż miało to grozić nawet śmiercią.

Warto również przytoczyć postać Adama Bochenka, polskiego anatoma. 
Choroba nerwowa oraz inne przyczyny doprowadziły go w  1913 roku do 
samobójstwa poprzez wstrzyknięcie sobie substancji do konserwacji preparatów 
anatomicznych. Wśród jego studentów rozniosły się pogłoski mówiące, że wcale 
nie był to środek konserwujący, lecz trupi jad. Po jego zastosowaniu Bochenek 
siedział jeszcze przez jakiś czas i pisał w swoich dziennikach.

Trupi jad w legendach miejskich pokazuje pierwotny lęk przed śmiercią 
i procesami biologicznymi, którym poddawane jest ludzkie ciało. Dotknięcie 
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zmarłego u wielu osób wzbudza strach lub obrzydzenie. Te emocje są dodatkowo 
potęgowane przez liczne horrory korzystające z motywu zainfekowanych zwłok. 
W niektórych regionach Polski utarło się przekonanie, by w trakcie pogrzebu nie 
całować zwłok, właśnie ze strachu przed trupim jadem, dlatego przy ostatnim 
pożegnaniu jedynie dotyka się ciało zmarłego.

Historia z zatrutą częścią garderoby pojawia się już w greckim micie o koszuli 
Dejaniry. Kobieta przepraw iała się przez rzekę razem ze swoim mężem Herakle-
sem. W trakcie podróży centaur chciał ją porwać, lecz został zastrzelony przez 
herosa. Umierając, Nessos doradził Dejanirze, by wykorzystała jego krew do 
zapewnienia sobie wierności męża. Koszula wyprana w truciźnie spowodowała u 
Heraklesa wielkie cierpienie i doprowadziła go do śmierci. Nowoczesna odsłona 
dawnego mitu niesie podobne przesłanie – chwile największego szczęścia mogą 
w każdej sekundzie przemienić się w najgorszy koszmar. Ludzie nie przykuwają 
dużej uwagi do tego, skąd pochodzą rzeczy używane codziennie. Na gruncie 
opowieści niesamowitych śmierć panny młodej ukazuje się jako zemsta ze strony 
poprzedniej posiadaczki sukni. To, co należy do innego świata, powinno tam 
pozostać, a każdy, kto naruszy tę zasadę, musi liczyć się z konsekwencjami.

Druga wersja legendy, odnosząca się do spotkania z nekrofi lem, działa na 
podobnej zasadzie jak historia z kradzieżą nerki. Kontakty z nieznajomymi 
narażają na niebezpieczeństwo i czasem tylko przypadek ratuje ludzi od utraty 
życia. Dodatkowo złe elementy mogą przyjmować bardzo banalne i pozornie 
normalne formy, gdyż mężczyzna z legendy opisywany był jako ktoś przystojny, 
nieco nieśmiały.

Jady trupie to tak naprawdę ptomainy, czyli aminy powstające w czasie pro-
cesów gnilnych białek (Ptomainy, 2017). Do tej grupy zaliczamy takie związki 
chemiczne, jak: kadaweryna, putrescyna oraz neuryna. Same nazwy, wywodzące 
się z łaciny, powinny sugerować ich pochodzenie – kadaweryna wywodzi się od 
słowa cadaver, czyli „trup, zwłoki”. Natomiast putrescyna to określenie pocho-
dzące od czasownika „gnić”.

Substancje te występują naturalnie w niewielkich ilościach w organizmie 
człowieka (na przykład w ślinie, spermie) i nie są szkodliwe dla ludzi. Nad-
miar kadaweryny i putrescyny ulega neutralizacji w wątrobie, a następnie jest 
wydalany przez nerki. Poza faktem, że występują w ludzkim organizmie jeszcze 
za życia, są także wykorzystywane na skalę przemysłową do produkcji leków 
i środków ochrony roślin.

W początkowych fazach rozkładu ciała wytwarza się około trzydziestu 
związków chemicznych. Po dwóch, trzech dniach kadaweryna oraz putrescyna są 
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praktycznie niemożliwe do wykrycia (Putrescyna i kadaweryna, zapachy śmierci, 
2009). W legendzie o zatrutej sukni zostaje ona założona długo po pogrzebie, 
a według badań kadaweryna jest niebezpieczna do około 10 godzin po śmierci. 
Wyłącznie bezpośredni kontakt ze zwłokami oraz przedostanie się ptomain 
do krwiobiegu może spowodować negatywne symptomy. Te konsekwencje to 
między innymi: bóle głowy, wymioty i jadłowstręt, męczliwość, owrzodzenia 
w przewodzie pokarmowym, polineuropatia (Trupi  jad, 2007). Konieczne jest 
jednak przerwanie powłoki skórnej, inaczej trujące substancje nie mogłyby 
przeniknąć do wnętrza ciała. Nawet jeżeli skóra byłaby uszkodzona, potrzeba 
dużej ilości tych substancji, by mogły one wpłynąć na zdrowego człowieka. Pra-
cownicy mający bezpośredni kontakt ze zmarłymi ze względów bezpieczeństwa 
korzystają z rękawiczek ochronnych, masek. Nie wynika to wyłącznie z obawy 
przed trupim jadem, ale również przed innymi czynnikami chorobotwórczymi. 
Wdychanie zapachów powstających po śmierci człowieka albo przebywanie 
w pomieszczeniu sąsiadującym z mieszkaniem zmarłego nie grozi zatruciem 
(sam zapach jest trudny do zniesienia ze względu na obecny w nim siarkowodór).

W przypadku znalezienia zwłok w wodzie szkodliwe związki musiałyby mieć 
bezpośredni kontakt ze zranioną skórą, żeby doprowadzić do zainfekowania. 
Poza tym woda rozcieńcza wszelkie substancje, stąd zagrożenie zakażeniem jest 
niewielkie.

Fałszywy policjant

Ta legenda miejska nie jest aż tak bardzo popularna jak zaprezentowane powyżej. 
Można odnaleźć doniesienia o fałszywych inkasentach, inspektorach walutowych, 
gazownikach, komornikach, urzędnikach gminy czy elektrykach, ale doniesienie 
o przypadku z policjantem to fragment historii jednego z amerykańskich seryj-
nych zabójców Teda Bundy’ego.

Do domu bliżej niezidentyfi kowanej osoby puka policjant mówiący, że 
w pobliżu grasuje niebezpieczny zabójca, i prosi o wpuszczenie do środka. Na 
pytanie mieszkańca, jak wygląda ten przestępca, fałszywy ofi cer odpowiada: 
„Właśnie tak jak ja” (7 Creepy Urban Legends Th at Happen to be Tr ue, 2010).

W rzeczywistości podobna sytuacja przytrafi ła się Carol DaRonch w 1974 
roku. Do kobiety podszedł mężczyzna w policyjnym uniformie i poinformował 
o włamaniu do jej auta. Zgodnie z procedurami miała iść ze stróżem prawa, by 
wypełnić odpowiednie protokoły. Samochód, do którego policjant prowadził 
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Carol, wzbudził podejrzenia. Ostatecznie doszło do szamotaniny; napastnik 
zaatakował kobietę łomem, próbował także wykorzystać kajdanki do jej obez-
władnienia, jednak Carol DaRonch udało się uciec. Później jej zeznania oraz 
próbki krwi pobrane z ubrania pozwoliły na skazanie Teda Bundy’ego za próbę 
porwania. Była drugą ofi arą, której udało się przeżyć spotkanie z zabójcą.

Sztuka kryminalna Agathy Christie Trzy ślepe myszki zawiera wątek zabójcy 
podszywającego się pod policjanta. Zamordował on dwie ofi ary i niemal udało 
mu się pozbawić życia kolejną bohaterkę właśnie dlatego, że ludzie mu ufali. Nikt 
nie podejrzewał osoby podającej się za mundurowego.

Ponownie w opisanej legendzie miejskiej pojawia się wątek zaufania. Ludzie 
z reguły nie mają oporów przed kontaktami z policją, przez co ta służba cieszy 
się dość dużym poważaniem. Jednakże obecnie zdobycie munduru, na przykład 
przez internet, nie stanowi większych trudności, dlatego nie można wierzyć 
każdemu człowiekowi w profesjonalnym uniformie.

NA ZAKOŃCZENIE

„Legendy miejskie mogą zabić”
slogan reklamowy z fi lmu Urban legends

Legendy miejskie to niezwykle interesujący temat do badań w różnych katego-
riach. Każdy znajdzie w nich coś, co go interesuje. Mogą je rozpatrywać mar-
ketingowcy, łowcy sensacji i teorii spiskowych, ludzie zainteresowani duchami, 
specjaliści od bezpieczeństwa. Duża odpowiedzialność w kwestii wyjaśniania 
różnego rodzaju plotek spoczywa na mediach. Dementowanie pogłosek nie 
zawsze przynosi oczekiwane rezultaty, jednak lepiej nie dopuszczać do tego, by 
fałszywe wieści wiodły własny żywot i wywoływały dodatkową panikę.

Współczesne mity przenikają do popkultury, przez co mocno oddziałują 
na ludzi. Czasami te odniesienia są subtelne, niezauważalne na pierwszy rzut 
oka. Przykładowo, amerykański serial Supernatural (Nie z tego świata) pełnymi 
garściami czerpie z legend miejskich. Ponieważ nie istnieje jedyna i niepodwa-
żalna wersja danego mitu, producenci mogą do woli manipulować scenariuszem. 
Pojawia się tam Krwawa Ma ry, człowiek z hakiem czy też przeklęty samochód. 
Wspomniany już Blair Witch Project to niejedyny przykład powiązania urban 
legends z kinematografi ą. Powstała nawet specjalna seria o takim tytule (w pol-
skim tłumaczeniu znana jako Ulice Strachu).
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Skąd to zainteresowanie współczesnymi mitami i ich niesłabnąca popu-
larność? Ich sekret polega na występowaniu kilku czynników: wiarygodności, 
prawdopodobieństwa zaistnienia, poruszania tematyki bliskiej każdemu czło-
wiekowi. Psycholog Wojciech Warecki (2012) ujmuje to następująco: „Żyjemy 
w środowisku zdegenerowanym. Mimo że człowiek jest istotą zepsutą i skłonną 
do złego, normą nadal jest dobro. Zło jest odstępstwem od normy, dlatego nas 
ekscytuje. Ludzie lubią strach kontrolowany, bo z jednej strony wyzwala emocje, 
z drugiej zaś jest bezpieczny. Stąd biorą się internetowe mity i plotki, których naj-
ważniejszą cechą jest nieweryfi kowalność. To rodzaj adrenaliny. Jedni uprawiają 
sporty ekstremalne, inni uwielbiają się bać”. Legendy miejskie będą dalej powsta-
wały, miejsce jednych zastąpią inne. Można obserwować je jako przejawy zmian 
zachodzących we współczesnych społeczeństwach. Czego aktualnie najbardziej 
boją się ludzie? Czy są to uzasadnione lęki? Jak można je zwalczać i zapobiegać 
powstawaniu nowych? Z  jakimi innymi plotkami się wiążą? Te i inne pytania 
stają się niezwykle ważne dla wszystkich zainteresowanych – badaczy oraz 
amatorskich poszukiwaczy folkloru miejskiego.

Na koniec chciałabym przytoczyć jeszcze jedną opowieść, tak zwaną legendę 
o legendach. Według niej wszystko, co zostało zawarte w urban legends, wydarzyło 
się w rzeczywistości. Światowa opinia publiczna w wyniku spisku jest okłamy-
wana i podaje się jej fałszywe informacje. W ten sposób władze państwowe kon-
trolują swoich obywateli. Ta historia w przewrotny sposób pokazuje odmienne 
spojrzenie na to zagadnienie, w pewnym sensie to parodia typowych opowieści. 
Występuje ostrzeżenie, w dodatku uwaga kieruje się w stronę elity rządzącej, 
oskarżanej o działania spiskowe. Warto poświęcić chwilę na zastanowienie się 
nad takimi historiami, a w miarę możliwości – dementować je.
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— ABSTRAKT —

Celem artykułu jest interpretacja radiowej audy-
cji autorskiej w antropologicznych kategoriach 
rytuału. Zakładam, że audycja radiowa, zwłaszcza 
prowadzona przez charyzmatycznego i obdarzo-
nego autorytetem dziennikarza, jest swoistym 
rytuałem medialnym. Jego struktura i przebieg 
noszą znamiona działania rytualnego, determi-
nowanego przez specyfi kę medium, w jakim do 
rytuału dochodzi. Działanie rytualne przebiega 
w kontekście mediów masowych i charakteryzuje 
się wielokodowością i wielością parametrów, co 
wynika z faktu, że w procesie komunikacji two-
rzone są kontekstowe znaczenia na linii radiowi 
dziennikarze–słuchacze. Kategoria rytuału 
medialnego zostanie w  tekście zilustrowana 
przykładami z audycji autorskich prowadzonych 
w  Programie Trzecim Polskiego Radia przez 
Piotra Kaczkowskiego i Marka Niedźwieckiego 
w latach 80. XX wieku.

Słowa kluczowe: rytuał, działania rytualne, 
media masowe, radio, autorska audycja radiowa 

— ABSTRACT —

Th e objective of the paper is the interpretation of 
an author’s radio broadcast in the anthropological 
context of ritual. I imply that radio broadcast, 
especially led by a charismatic journalist enjoying 
the authority status, can be presented as a special 
kind of media ritual. Its structure and course 
bear the features of ritual activity, determined by 
the specifi c character of the medium in which 
such a ritual is held. Th e ritual activity runs in 
the context of the mass media and is character-
ized by multi-code features and multitude of 
parameters, which stem from the fact that in the 
process of communication the contextual mean-
ings are generated between the journalists and 
the radio listeners. Th e category of media ritual 
will be illustrated in the text by the examples 
of the selected author’s broadcasts led by Piotr 
Kaczkowski and Marek Niedźwiecki held in the 
Programme Th ree of the Polish Radio in the 
Eighties of the 20t century.

Keywords: ritual, ritual activities, mass media, 
radio, the author’s broadcast
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Radio jest specyfi cznym nośnikiem przekazu, w którym istota komunikowania 
często jest ograniczona do jednego wymiaru: nadawca posługuje się głosem, 
by zaabsorbować zmysł słuchu odbiorcy, a kanały komunikacyjne związane są 
z koncentracją na takim właśnie sposobie komunikowania. Ten szczególny aspekt 
związany z nadawcą komunikatu nie oznacza, że sytuacja odbioru ogranicza 
się jedynie do jednego zmysłu: słuchacz, będąc czynnym uczestnikiem aktu 
komunikacji, może angażować się z powodzeniem w różnorodne czynności, 
wykorzystujące w aktywny sposób inne zmysły (przykładowo, słuchając radia, 
odbiorca może czytać jednocześnie książkę lub gazetę, czy też przyrządzać 
i zjadać posiłek, co oznacza wykorzystywanie jednoczenie zmysłów słuchu, 
wzroku i dotyku w przypadku czytania, zaś w drugiej sytuacji – symultanicznego 
użycia zmysłów słuchu, wzroku, dotyku, powonienia i smaku). Zwróćmy jednak 
szczególną uwagę na słuch jako na prymarne źródło doświadczenia zmysłowego 
pozwalające odbierać przekazy dzięki medium, jakim jest radio. Medium to, ze 
zrozumiałych powodów, bez zmysłu słuchu nie może być odbierane – całkowity 
sens jego funkcjonowania zależny jest od możliwości słyszenia przekazów przez 
odbiorcę. Alan Beck (2007, s. 5) stwierdza w tym kontekście, że „aurality is both 
active, that is, the ‘listening-to-ness’ of radio reception (the listener’s activity), 
and passive, the ‘heard-of-ness’ of broadcast performers – speaker or presenter or 
interviewee or play character. It is also the listening-in, in itself. Dodatkowo zaś, 
jak napisała Grażyna Stachyra (2010, s. 322):  „«teksty» fonowane (czyli wypo-
wiadane przez człowieka) w radiu właśnie dzięki jedynie oralnej formie przekazu 
zyskują podwójny wymiar: odbiorca dekoduje je na poziomie informacyjnym 
oraz interpretuje brzmienie jako dodaną wartość semantyczną. System znaków 
dźwiękowych, jakim się radio posługuje, znajduje swoje odniesienie w rzeczy-
wistości oraz posiada praktyczny aspekt komunikacji radiowej, specyfi czny dla 
tego medium”.

Andrew Crisell zauważa, że radio w pierwszym rzędzie odwołuje się do 
wyobraźni słuchacza, co sprawia, że ma ono pewną przewagę nad mediami 
wizualnymi (Crisell, 1994, s. 7). Jednak Crisell (1994, s. 7) stwierdza dalej, że: 
„since the greatest number of scenses through which any of the mass media 
can communicate to us is two (sight and hearing), it follows that all the media, 
and not just radio, will invoke the imagination to compensate for their various 
defi ciencies”. Co zrozumiałe, odbiorca zawsze wyobraża sobie sytuację, w jakiej 
odbywa się audycja oraz na podstawie głosu przypisuje określone atrybuty 
fi zyczne (przede wszystkim wygląd i wyraz twarzy) i charakterystykę psycholo-
giczną (usposobienie, podstawowe cechy charakteru) osobie mówiącej na antenie 
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radiowej. Dziennikarz jako osoba prezentująca muzykę, wiadomości, sprawozda-
nie sportowe, relację z giełdy fi nansowej itd. przestaje dla słuchacza być jedynie 
głosem, a zaczyna – dzięki wyobraźni – funkcjonować jako konkretna osoba 
wyposażona w określone cechy charakteru i wygląd fi zyczny. 

Celem niniejszego artykułu jest pokazanie, że audycja autorska, zwłaszcza 
prowadzona przez charyzmatycznego i obdarzonego autorytetem dziennikarza, 
jest swoistym rytuałem medialnym. Działanie rytualne i sam rytuał, jako jedno 
z najważniejszych pojęć w antropologii, są adaptowane do potrzeb funkcjonowa-
nia mediów masowych, stając się specyfi czną formą kontaktu dziennikarza z krę-
giem odbiorców. Zakładam, że rytuał radiowy jest swoistym rodzajem działania 
rytualnego, bowiem jego struktura i przebieg są determinowane przez specyfi kę 
kontaktu między nadawcą i głównym aktorem a odbiorcą działań. Kontakt ten 
zapośredniczony jest w przypadku radia przez medium masowe, co sprawia, że 
rytualność musi być rozumiana jako element funkcjonujący w kontekście aktu 
komunikacyjnego. Kategoria rytuału medialnego zostanie w tekście zilustrowana 
przykładami z audycji autorskich prowadzonych w Programie Trzecim Polskiego 
Radia przez Piotra Kaczkowskiego i Marka Niedźwieckiego w latach 80. XX wieku.

NOTA METODOLOGICZNA

Badanie przekazów medialnych w kontekście rytuału wymaga podejścia meto-
dologicznego, które powinno łączyć kilka aspektów składających się na studium 
przypadku, jakim jest audycja radiowa. Najistotniejsze z nich obejmują analizę 
treści, wyrastającą ze studiów kulturowych, analizę krytyczną mediów oraz 
antropologiczne podejście do struktury rytuałów. Każdy z tych aspektów ma 
poświęconą mu literaturę przedmiotu (por. choćby: Rapley, 2010; Angrosino, 
2010; Fiske, 2010; Taylor, Willis, 2006; Barker, 2005). Co więcej, jak wykazuje 
w swoim dziele Robert Koziniets (2012), badanie mediów, w  tym nowych 
mediów, może przybrać charakter etnografi czny, uzupełniany w razie potrzeb 
dodatkowymi technikami.

Oznacza to, że obserwacja rytuału medialnego musi łączyć podejścia pocho-
dzące z różnych obszarów, co wynika z faktu, że audycja radiowa to działanie 
komunikacyjne charakteryzujące się wielokodowością i wielością parametrów 
(często trudnych do jednoznacznej i precyzyjnej operacjonalizacji, bowiem 
trudno uchwytnych w badaniu). Najważniejsza kwestia dotyczy faktu, że istotne 
znaczenia w procesie komunikacji są tworzone poprzez kontekstowość działania 
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na linii nadawca–treść przekazu– medium–odbiorca. Rytuał, jakim jest autorska 
audycja radiowa, to efekt tworzenia znaczeń w praktyce użytkowania mediów, 
a więc z konieczności etnografi czne badanie praktyk znaczących. 

RYTUAŁY W ŻYCIU SPOŁECZNYM

Specyfi czne warunki aktu komunikacji, w jakim przebiega zazwyczaj cykliczna 
audycja radiowa, sprawiają, że o programach takich (większości z nich) mówić 
można jako o rytuale odbywającym się w mediach masowych. Sam rytuał zde-
fi niujmy jako czynność odbywającą się według określonego scenariusza, mającą 
wywołać w uczestnikach poczucie przynależności do wspólnoty i wytworzenie 
stanu communitas. W przypadku komunikacji za pomocą mediów masowych, 
a w interesującym mnie przypadku – radia, ów stan to pojawienie się poczucia 
przynależności do danej grupy, utożsamianie się z jej wartościami i potwierdza-
nie owej przynależności poprzez odsłuchiwanie audycji radiowej i podzielania 
wartości w niej promowanych (podzielanie upodobań estetycznych w zakresie 
emitowanej w audycji muzyki i wykonawców). Rytuał defi niować można na 
wiele sposobów, podkreślając różnorodne aspekty czynności wykonywanych 
w rytuałach (zob. na ten temat m.in. Rappaport, 2007). Przykładowo, za Bobbym 
Aleksandrem (Bowie, 2008, s. 151) możemy przyjąć, że „rytuał zdefi niowany za 
pomocą ogólnych i podstawowych pojęć jest przedstawieniem, zaplanowanym 
lub improwizowanym, który prowadzi do przejścia od codziennego życia do 
odmiennego kontekstu, w którego obrębie codzienność ulega transformacji”.

Z punktu widzenia przyjętego w niniejszych rozważaniach warto przytoczyć 
defi nicję autorstwa Stanley’a Tambiaha (Bowie, 2008, s. 153), ujmującego rytuał 
w kategoriach komunikacyjnych: „rytuał to kulturowo skonstruowany system 
symbolicznej komunikacji. Składa się z ułożonych we wzory i uporządkowanych 
sekwencji słów i działań, często wyrażanych przy użyciu wielorakich środków, 
których zawartość i ustawienie charakteryzują się różnym stopniem formalności 
(konwencjonalności), stereotypowości (sztywności), kondensacji (stopienia się) 
i redundancji (powtórzenia)”.

Mówiąc o rytualnym aspekcie audycji radiowej, można przyjąć, że jest to typ 
działania rytualnego odpowiadającego – wyróżnionej przez Catherine Bell (1997, 
s. 94) – kategorii rytuałów wymiany i komunii: audycja to akt symbolicznej 
wymiany komunikacyjnej, mający w założeniu doprowadzić do tworzenia pew-
nej wspólnoty. Ten ostatni aspekt należy podkreślić szczególnie mocno, bowiem 
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poprzez kreowanie kręgu odbiorców zaznacza się oddziaływanie autorytetu 
medialnego na odbiorcę. Bell zwraca uwagę na jeszcze jedną kwestię, związaną 
z badaniem rytuału jako elementu życia społecznego (Bell, 1997, s. 89): „rytuał 
jako wyraz paradygmatycznych wartości śmierci i odradzania się; rytuał jako 
mechanizm wciągający jednostkę do społeczności i ustanawiający społeczną 
całość; rytuał jako proces społecznej transformacji, służący catharsis, ucieleśnia-
niu symbolicznych wartości, defi niowaniu natury rzeczywistości czy też walki 
o kontrolowanie znaków”.

Wyszczególnione powyżej aspekty odnieść trzeba do audycji radiowej 
w interesującym mnie w pracy kontekście. W tej właśnie perspektywie audycja 
„wciąga jednostkę do społeczności”, „ucieleśnia symboliczne wartości” oraz jest 
narzędziem „walki o kontrolowanie znaków”. Inaczej mówiąc, w tym kontekście 
radio to sposób na produkowanie, podtrzymywanie i kontrolowanie defi nicji 
sytuacji: media i kultura popularna to teren kulturowych sporów, na którym 
udzielamy legitymizacji zawartości mediów lub też nie udzielamy jej, próbując 
promować alternatywne defi nicje sytuacji i wartości nieprzystające do aktualnie 
promowanych, zwłaszcza w odniesieniu do mediów mainstreamowych. 

Za niezwykle istotny element każdego niemal rytuału uznać należy jego 
część określaną w antropologii mianem communitas, funkcjonującą jako ostatni 
element całości działań rytualnych. Jest to swoisty rodzaj wspólnoty w danej gru-
pie ludzkiej, osiągany w procesach rytualnych. Występuje on jako konsekwencja 
wspólnych działań członków danej społeczności i jako charakteryzujący się 
szczególnymi relacjami grupowymi (szczególnymi, bowiem niewystępującymi 
w „naturalnym”/„normalnym” biegu życia społeczności) odróżniany jest przez 
Victora Turnera (2010) od „obszaru wspólnego życia”. Turner (2010) zakłada, 
że typowy dla każdego społeczeństwa system hierarchiczny, w którym zacho-
dzi działanie rytualne i w konsekwencji dochodzi do tej właśnie fazy rytuału 
zazwyczaj zostaje zaburzony i czasowo podważony przez communitas: podczas 
tego segmentu działań członkowie klas wyższych i niższych mieszają się, nie 
przywiązują wagi do różnic społecznych wynikających z  różnic statusów, 
podzielając jednorodną defi nicję sytuacji. Communitas to stan charakteryzujący 
się zawieszeniem sztywnej struktury obowiązującej w konkretnej społeczności, 
jest ono spontaniczne i bezpośrednie (jak na przykład uczestniczenie w kon-
cercie rockowym czy wspólne celebrowanie bramki zdobytej podczas meczu 
piłkarskiego). Zrównanie statusów jednostek ma zawsze charakter krótkotrwały 
i jest powodowane szczególnymi względami społecznej natury. Szczególny cha-
rakter wspólnoty stanowi zazwyczaj ostatni akt działań rytualnych, po którym 
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zostaje odtworzona hierarchia społeczna i wraca do stanu sprzed rytuału, zaś 
zmiana może być obserwowalna w przypadku jednostek, które przeszły rytuały 
inicjacyjne. 

Przypomnijmy krótko, że według opracowań antropologii społecznej ry -
tuały cechuje swoista trójfazowość, na którą – jak pisze Victor Turner (2010) – 
składają się: wyłączenie, marginalizacja (nazywana fazą liminalną) i ponowne 
włączenie. Etap pierwszy zakłada oddzielenie jednostki lub jednostek od 
normalnego, codziennego biegu życia i struktur społecznych, a więc dosłownie 
rozumiane wyłączenie osoby poddawanej inicjacji od zestawu zajmowanych 
pozycji społecznych, wykonywanych ról i pełnionego statusu (jak choćby wej-
ście do specjalnego budynku, którego ściany stanowią granicę między światem 
codzienności i sfery sakralnej – przykładem może być traktowany jako święty 
obszar świątyni). Faza druga – liminalna, graniczna, „progowa” – to okres 
zawieszenia pomiędzy codziennością a wejściem w sferę rytualnych działań 
oraz same działania podejmowane w rytuale. Towarzyszą jej zmiany w statusie 
ludzi poddawanych obrzędom: staje się on niejasny, niezdefi niowany. Dzieje się 
tak dlatego, że jednostki na czas trwania rytuału tracą dotychczasowe miejsce 
w strukturze społecznej, jednak nowy status i jego wyznaczniki jeszcze nie obej-
mują grupy poddawanej obrzędowi, a członek grupy, jak zaznacza Turner (2005, 
195 – 196): „znajduje się pomiędzy wszystkimi możliwymi punktami klasyfi ka-
cji”. Zakończenie rytuału następuje w fazie trzeciej, w której ludzie powracają 
do dawnych statusów lub – jak w przypadku rytuałów przejścia – zaczynają 
żyć według zasad przypisanych do nowego statusu przez nich osiągniętego 
(przykładowo zmiana statusu grupowego jednostek wchodzących w uznany 
społecznie związek małżeński). Niezależnie od charakteru działań rytualnych, 
to grupa zawsze defi niuje rytuał, pozycję jednostek i statusy wewnątrz samej 
grupy – oznacza to, że antropologicznie rozumiany sens rytuału ma nieodmien-
nie charakter grupowy.

RADIOWA AUDYCJA AUTORSKA JAKO FORMA RYTUAŁU

Przyjrzyjmy się autorskiej audycji radiowej w kontekście działań rytualnych 
i ról w rytualnym procesie komunikacji pełnionych przez nadawców ceremonii 
radiowych i ich odbiorców. Rytualność audycji radiowej jawi się jako pochodna 
kilku istotnych elementów, do których należą: (1) działania rytualne i  fazy 
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rytuału, (2) język audycji oraz (3) role przyjmowane przez nadawcę w procesie 
rytualnym. 

Działania rytualne i fazy rytuału

Poruszone wyżej kwestie są istotne w kontekście funkcjonowania rytuałów 
w mediach: audycja w radio czy telewizji jest specyfi czną formą rytualnego 
zachowania się ludzi, w której nie można mówić o ściśle wyodrębnionych 
fazach działania rytualnego. Trójfazowy podział może dotyczyć słuchacza 
i dziennikarza radiowego, jednak nie jest on warunkiem koniecznym w sytuacji 
nadawczo-odbiorczej. Odnosić się on może jedynie do grania poszczególnych 
ról w procesie komunikowania, a więc dla każdej z ról nadawcy i odbiorcy 
można wyszczególnić etapy rytualnych zachowań. W fazie pierwszej dziennikarz 
przygotowuje się do audycji, przebywa w redakcji i studio radiowym przed wej-
ściem na antenę, w fazie drugiej prowadzi audycję w wytłumionym akustycznie 
studio, będąc oddzielonym od świata zewnętrznego (w studio panować muszą 
odpowiednie warunki, w których przebiega praca). Faza ostatnia, powrotu do 
typowych ról społecznych, ma charakter związany z wykonywaniem zawodu 
dziennikarza – prezenter na ogół ma do wykonania inne redakcyjne obowiązki, 
wynikające ze specyfi ki zawodu. Oznacza to, że zaistnienie communitas nie jest 
koniecznym elementem do odbycia skutecznego rytuału medialnego. Widać tu 
różnice między rytuałem społecznym a medialnym – będącym w tym ujęciu 
częścią pracy zawodowej dziennikarza radiowego i jego profesjonalnego rze-
miosła. 

Podejście nastawione na wykonywanie czynności rytualnych w przypadku 
audycji radiowej może charakteryzować także odbiorcę, jednak nie jest warun-
kiem koniecznym do brania udziału w rytualnych działaniach. Odbiorca bowiem 
może nie poświęcać uwagi i energii na słuchanie audycji i traktować ją jedynie 
jako „wypełniacz” czasu – włączone radio nadaje program w tle, niezależnie od 
zachowań słuchacza, który może w tym czasie zajmować się wieloma działaniami 
niezwiązanymi z odbiorem samego programu radiowego. Jeżeli jednak słuchacz 
traktować zechce audycję jak działanie rytualne, będzie odbywał kolejne fazy 
rytualnego podejścia do audycji: 

– po pierwsze, wyłączenie z biegu „normalnych” spraw (włączenie radia, 
zajęcie odpowiedniej pozycji przy odbiorniku, przygotowanie się men-
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talne do audycji, nastawienie psychiczne, oczekiwanie na rozpoczęcie 
programu); 

– po drugie, uważne słuchanie audycji, a więc zajęcie postawy przez odbiorcę 
medialnego komunikatu; 

– w fazie ostatniej: powrót do pełnionych przed rytuałem ról (zajęcie się 
innymi obowiązkami, wyłączenie radia itd.). 

Zwróćmy uwagę, że podobnie jak w przypadku nadawcy faza communitas nie 
jest elementem, którego obecność jest warunkiem koniecznym obycia rytuału – 
może on nie występować, gdyż rytuał medialny mieć będzie inną strukturę niż 
działanie związane z występowaniem relacji nadawca–odbiorca, co związane 
jest z kwestią specyfi ki komunikowania masowego, a więc w tym konkretnym 
przypadku programu radiowego.

Jak zaznaczono, istotną różnicą będzie tu sama faza communitas – w typo-
wym działaniu rytualnym jest ona efektem wspólnego przebywania grupy ludzi 
w czasie i przestrzeni, a więc jest rezultatem działania wspólnotowego, czyli 
z defi nicji społecznego. Bez tego warunku nie ma możliwości wytworzenia się 
wspólnoty, a mówiąc językiem komunikologii, jest ono wynikiem specyfi cznej 
kontekstowej sytuacji, w której dochodzi do sprzężenia zwrotnego prowadzącego 
do silnej identyfi kacji jednostek z grupą i wyznawanym przez ową zbiorowość 
katalogiem wartości. W przypadku mediów masowych sprzężenie zwrotne, 
rozumiane jako doświadczenie o wspólnotowym charakterze, niejako z defi nicji 
nie jest możliwe – nadawca komunikatów i ich odbiorca nie przebywają w tej 
samej przestrzeni i mamy do czynienia z utożsamianiem się z wartościami 
promowanymi w audycji, odczuwaniem wspólnoty z nadawcą-dziennikarzem 
i innymi osobami.

Wróćmy do kwestii traktowania audycji radiowej jako działania rytualnego. 
Elementy, jakie składają się na rytualność audycji radiowej, możemy zidentyfi -
kować z następującymi działaniami podejmowanymi ze strony prezentera, stacji 
radiowej jako medium oraz odbiorcy, który poprzez własną aktywność jawi się 
jako element docelowy aktu komunikacji, a jednocześnie jest tym ogniwem 
w akcie komunikacji, które ma możliwość podejmowania działań na rzecz 
tworzenia specyfi cznej formy communitas – wspólnoty wykraczającej poza czas 
nadawania audycji w medium: 

a) rytuał, jakim jest sama audycja: stała pora, tytuł, jingiel specyfi czny dla 
danej audycji, powitanie – mają dać słuchaczowi poczucie wyjątkowości 
danej chwili, audycji, na co składa się też obecność prezentera, konkretne 
stałe parametry audycji (a więc jej cykliczne elementy, jak wiadomości, 
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aktualności, komentarze, stałe pasmo czasowe dla konkretnego wyko-
nawcy lub typu muzyki, wywiady). Odbiorca „wchodzi” niejako w pewien 
świat, uczestniczy w nim i na dwie lub trzy godziny trwania audycji pod-
dawany jest oddziaływaniu danego prezentera. Tym samym, na tak pojęty 
rytualny aspekt audycji autorskiej składają się: czas programu, struktura 
audycji i miejsce, w którym jest ona nadawana, co sprawia, że traktować 
można każdą z audycji jako swego rodzaju osobną jednostkę rytualną, 
o quasi-sakralnym charakterze.

b) Czas nadawania programu. W każdej stacji radiowej jest on wyznaczany 
ramówką danego programu, przykładowo w  Polskim Radio (w  tym 
w Programie Trzecim) to sygnał pełnej godziny, wyznaczający rytm nie-
mal wszystkich audycji, po nim następował krótki serwis informacyjny 
i kolejne audycje (jak choćby audycje autorskie: „Radiomann”, „Marko-
mania”, „Powtórka z rozrywki”, „Mini Max”, „Lista Przebojów Programu 
Trzeciego”, sobotnie wydanie „Zapraszamy do Trójki”, czy też powieści 
w odcinkach i słuchowiska kierowane do różnorodnej publiczności); 

c) Struktura audycji – budowa audycji zależna jest na ogół od ramówki 
przyjętej przez wydawcę i nadawcę, a więc osoby decydujące o charakterze 
całej stacji radiowej: w stacjach publicznych istotny jest w tym kontekście 
czynnik polityczny – tak też było, co zrozumiałe, w okresie lat 80. XX 
wieku w PRL, z którego pochodzą przykłady w tekście. 

Na ów fabularny schemat każdego programu składają się: 
– początek: sygnał godziny, jingiel charakterystyczny dla danej audycji 

plus powitanie zazwyczaj w jednolitej formie/formule; 
– rozwinięcie audycji, które obejmuje improwizowane na bieżąco 

prezentacje czy rozmowy oraz stałe elementy audycji, a więc tema-
tyczne „kąciki”: w  sobotnich popołudniowych audycjach Piotra 
Kaczkowskiego były to choćby „Kuźnia” (fragment audycji poświęcony 
zespołom grającym ciężkiego rocka i heavy metal), „Zapytaj ojca, 
zapytaj matki” (prezentowano w tym fragmencie nagania grup z lat 
60. XX wieku), czy też „Torba listonosza” (prowadzący czytał listy od 
słuchaczy, komentował zawarte w nich uwagi i odpowiadał na nie); 
z kolei w latach 80. w „Liście Przebojów Trójki” rytualnym aspektem 
strukturalnym było (i jest nadal) odczytywanie piosenek z kolejnych 
pozycji, podsumowania poszczególnych dziesiątek zaprezentowanych 
w danym wydaniu (zazwyczaj prezentowane były one na tle instru-
mentalnej wersji przeboju grupy ABC „Th e Look of Love”; dodajmy, 
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że prowadzący starał się zwiększać napięcie emocjonalne związane 
z prezentowaniem piosenek zajmujących najwyższe pozycje w danym 
wydaniu listy1), „nowości na Liście” – poprzedzane jinglem wyedyto-
wanym z utworu „Into the Lens” grupy Yes (z płyty „Drama” z 1980 
roku), „poczekalnia” listy przebojów (utwory, które w danym tygodniu 
uzyskały zbyt małą liczbę głosów, by znaleźć się w prezentowanym 
wydaniu), korespondencja z  Amsterdamu, losowanie nagród dla 
słuchaczy (z udziałem „Pana Bębna” – w tej roli występował młody 
wówczas dziennikarz Paweł Sito); oraz 

– zakończenie: słowa kierowane do słuchaczy na zakończenie programu 
lub zapowiedź ostatniego utworu w audycji, będąca jednocześnie 
pożegnaniem z odbiorcą – zazwyczaj po ostatnich słowach lub dźwię-
kach muzycznych nadawany jest sygnał mijającej zegarowej godziny, 
stanowiący jednocześnie wstęp do kolejnego programu.

d) Miejsce – dana stacja radiowa i konkretna audycja wyznaczały swoiste 
ramy odniesienia, w których poruszali się sami dziennikarze oraz ich 
słuchacze. Przy czym miejsce to na ogół nie jest dostępne dla zwykłego 
słuchacza. Jest to niejako naturalna bariera wynikająca z podziału ról: 
nadawca–medium–słuchacz. Miejsce nadawania audycji jest w  tym 
kontekście centrum kreowanego w  rytuale uniwersum medialnego 
i ośrodkiem skupienia (za taki uznać można choćby adres rozgłośni – 
w przypadku Programu Trzeciego jest to ulica Myśliwiecka w Warszawie). 
Miejsce jest istotne także w kontekście aktu komunikacji i sprzężenia 
zwrotnego między nadawcą-dziennikarzem a  słuchaczem: w  dobie 
mediów tradycyjnych na konkretny adres rozgłośni słuchacze przysyłali 
listy do danego dziennikarza, podobnie – na podany adres przysyłano 
kartki pocztowe z głosami na piosenki w Liście Przebojów Trójki. 

1  W pierwszej połowie funkcjonowania Listy Przebojów 3 owo „dawkowanie emocji” miało 
istotne znaczenie w kontekście swoistej symbolicznej rywalizacji polskich zespołów i ich fanów 
(często zrzeszonych w fankluby). I tak: Maanam rywalizował z Perfectem, Perfect z Republiką, 
a Republika z Lady Pank. Pamiętać przy tym należy, że dla ówczesnej młodzieży pozbawionej dostępu 
do realnie funkcjonującego rynku muzycznego Lista Przebojów 3 była swoistą „wyrocznią” gustów 
i miernikiem popularności grup rockowych w Polsce. Zajęcie pierwszego miejsca na Liście, a często 
też samo znalezienie się w zestawieniu, było w tej perspektywie znaczącym symbolicznym osiągnię-
ciem, pociągającym za sobą oznaki uznania społecznego oraz większą frekwencję na koncertach. 
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Język rytuału

Działania rytualne, o których mowa, sprzyjały tworzeniu hermetycznego języka, 
zachowań rozpoznawalnych jedynie przez wtajemniczonych. Jako przykład 
ilustrujący tę kwestię podam sposób kreowania osobowości dziennikarskiej 
prezentowany przez Piotra Kaczkowskiego, który kontakt ze słuchaczami opiera 
na kompetencjach zawodowych, sprofi lowanej muzyce prezentowanej w radiu 
oraz na specyfi cznym języku, którym dziennikarz posługiwał się w latach 80. 
w programach, takich jak „Mini Max”, sobotnich programach popołudniowych 
„Zapraszamy do Trójki” i audycjach nocnych. Słowo używane przez Kacz-
kowskiego było słowem komentującym i interpretującym to, co zawarte było 
w utworach, dotykało emocji, wrażeń osobistych i wkraczało w sferę intymności. 
Bardzo interesującym przykładem są zabiegi mające na celu wytworzenie wła-
snego języka w audycjach prowadzonych przez Kaczkowskiego. 

Przykładem takiego rytualnego podejścia do mediów była „Lista przebojów 
greckich” prezentowana w sobotnich popołudniowych wydaniach „Zapraszamy 
do Trójki” przez Piotra Kaczkowskiego: piosenki nie funkcjonowały pod ory-
ginalnymi tytułami nadanymi im przez wykonawców, ale miały tytuły nadane 
im przez prowadzącego audycję – były nimi kolejne litery greckiego alfabetu. 
Utwory pochodziły z repertuaru zespołów relatywnie nieznanych, co nadawało 
całej radiowej zabawie w grecki alfabet rysu hermetyczności, tajemniczości 
i tajnego charakteru. W konsekwencji utwory takie jak, przykładowo: „Pandora” 
(„Gamma”) Cocteau Twins (dodać warto, że piosenka ta pojawiła się na LP3 – 
pod ofi cjalnym tytułem, co w pewnym sensie zniweczyło starania Kaczkowskiego 
o zachowanie tajemnicy, jednak z drugiej strony nieznana szerzej szkocka grupa 
Cocteau Twins niespodziewanie zyskała dużą popularność w kręgach polskiej 
młodzieży interesującej się indie rockiem), „Musica Eterna” („Delta”) Dead Can 
Dance, „Over Zoom” („Alfa”) Th e Startled Insects, „Everybody’s Dead” („Dzeta”) 
Microdisney oraz „When It’s Over” („Beta”) Wipers zyskały ogólnopolską popu-
larność dzięki kryptonimom-tytułom z alfabetu greckiego. Po wielu tygodniach 
prowadzący miał zwyczaj ujawniać prawdziwe tytuły i nazwy wykonawców, 
których utwory prezentował jako część swojej audycji. 

Przypomnieć tu także wypada takie elementy językowe, jak określenie 
Rogera Watersa „Pan Fajans” (jeden ze słuchaczy niezadowolonych z faktu, że 
Kaczkowski darzy Watersa wielkim szacunkiem, określił go właśnie w ten sposób, 
dając wyraz własnej negatywnej ocenie twórczości byłego lidera Pink Floyd, 
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dziennikarz „przejął” to wyrażenie, nadając mu w swoich audycjach pozytywnego 
wydźwięku), „przy takiej muzyce płot maluje się sam”, „jazda obowiązkowa”, 
„dzień bez Pandory jest dniem straconym”, „cech rzemiosł różnych”. Wszystkie te 
określenia odnosiły się do konkretnych utworów i wykonawców, sytuacji, o któ-
rych prezenter opowiadał na antenie, tworząc atmosferę intymności i łączności 
nadawcy z odbiorcą. Wyrażenia te nadawały audycjom rysu niecodzienności, 
odmienności od tego, co prezentowane przez innych dziennikarzy. Mamy tu 
jednocześnie swoiste cechy społecznego użycia języka pozwalające zaliczyć go do 
języka tajnego o typowych funkcjach integracyjnej i ekskluzywnej, funkcjonując 
przy tym jako część radiowego rytuału. Język w takiej sytuacji nie tyle opisuje 
rzeczywistość, ile tworzy wspólnotę, naznacza jej granice i pozwala odróżnić 
myślących i odczuwających podobnie od tych, którzy nie podzielają danej wizji 
rzeczywistości. Niszowość miała kreować poczucie wyjątkowości: niezwykle 
popularna „Lista Przebojów Programu Trzeciego” prowadzona przez Marka 
Niedźwieckiego była programem dla odbiorcy masowego, o niewymagających 
gustach muzycznych – w opozycji do tej audycji Kaczkowski zaproponował 
„Listę przebojów greckich”, która była programem, z założenia, dla znacznie 
mniej licznej, za to wyrobionej muzycznie publiczności, która przyjmowała 
z entuzjazmem grę, jaką ze swoimi odbiorcami prowadził prezenter. W latach 80. 
audycji Kaczkowskiego słuchano nie tylko po to, by poznawać nową muzykę, ale 
po to, by obcować z autorytetem medialnym, „Szamanem eteru”2. Nowa muzyka 
była w audycji istotna, jednak prezenter mógł prezentować różnorodne utwory 
(zarówno nowe, jak i już znane publiczności), a audycja cieszyła się popularnością. 
Odbiorcom chodziło bowiem o sposób, w jaki je prezentowano, a więc szczególny 
typ więzi, jaka powstawała podczas samej audycji między słuchającymi a radiow-
cem obdarzonym autorytetem medialnym. Tego typu sytuacja komunikacyjna 
możliwa była jedynie w warunkach medialnego monopolu i niepodważalnego 
stanowiska nadawcy informacji – w świecie kultury internetu 2.0 utrzymanie 
w tajemnicy tytułu i wykonawcy utworu, a więc zachowanie w sekrecie pewnego 
kodu istotnego i zrozumiałego jedynie dla grupy wtajemniczonych osób, byłoby 
niemożliwe ze względu na to, że wielość kanałów informacyjnych i dostęp do 
alternatywnych źródeł informacji sprzyja rozpowszechnianiu się danych oraz 
możliwości ich weryfi kacji.

2 Określenie „Szaman eteru” zostało użyte jako tytuł krótkiego fi lmu biografi cznego o Piotrze 
Kaczkowskim z 2000 r., wyreżyserowanego przez Jacka Sucheckiego i Pawła Wendorff a. 
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Role przyjmowane przez nadawcę w procesie rytualnym

W każdym działaniu rytualnym istotnym elementem są wykonujący go ludzie, 
którzy mają jasno określone role do spełnienia w rytualnych działaniach:

a) Prezenter: określany też jako „mistrz ceremonii”, od jego gustu i wyborów 
danego dnia zależy zawartość merytoryczna konkretnego wydania audycji. 
Co wynika z samego charakteru audycji radiowych – prezenter pełni 
role kapłańskie oraz odpowiada za powodzenie i fortunność czynności 
rytualnych; 

b) Słuchacz: zajmujący na ogół pozycję bierną, jednak w  tradycyjnych 
mediach były dopuszczalne pewne elementy aktywności, do których 
należały: krótka rozmowa telefoniczna w trakcie audycji, odpowiedzi na 
listy, goście pojawiający się z wizytą w studio (przysłowiowi „zwykli ludzie” 
– w Liście Przebojów Trójki funkcjonujący pod kategorią „wycieczka”); 
oraz

c) Zaproszony specjalny gość audycji. Była to zazwyczaj osoba o szczególnym 
statusie i często zajmująca niezwyczajną społeczną pozycję, a więc czło-
wiek z innego – poza radiowego – porządku strukturalnego. Gość udzielał 
wywiadu, dzielił się wrażeniami, często zapowiadał utwory. Do tego grona 
należeli artyści, aktorzy, pisarze czy – co najczęstsze – muzycy (egzem-
plifi kacje stanowią goszczący w Liście Przebojów Trójki czy w sobotnich 
popołudniowych wydaniach „Zapraszamy do Trójki” tacy artyści, jak: 
Zbigniew Hołdys, Kora, Marek Jackowski, Grzegorz Ciechowski), byli to 
także organizatorzy koncertów/managerowie/promotorzy, jak przykła-
dowo – Andrzej Marzec z artystycznej agencji PAGART, zapowiadający 
zbliżające się koncerty Leonarda Cohena w Polsce (w 1985 roku), będące 
wielkim artystycznym wydarzeniem tego okresu. 

PODSUMOWANIE

Wskazany tu rytualny charakter autorskiej audycji radiowej jest wzmacniany 
ponadto przez swoistość przekazu radiowego, a więc unikalność i „ulotność 
chwili”. W przypadku radia tradycyjnego do czynienia mieliśmy z niepowtarzal-
nością sytuacji nadawczo-odbiorczej, bowiem audycji można było słuchać tylko 
w konkretnych warunkach i w konkretnym czasie (nie były one powtarzane). 
Elementy te składają się na swoistość aktu komunikacyjnego w radio, a więc 
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coś, co często określane jest jako „magia radia”, a konkretne audycje autorskie są 
niezwykle istotnym elementem w budowaniu więzi między rozgłośnią a słucha-
czami. Złożone aspekty tworzenia się communitas wokół jakiegoś tytułu medial-
nego, podzielania określonego zespołu wartości i wynikającej z nich pewnej 
wizji świata składają się w niniejszym kontekście na specyfi kę komunikowania 
w tradycyjnie rozumianych mediach masowych. Jak jednak zaznaczono powyżej, 
communitas przybiera w rytuale radiowym specyfi czną formułę, inną – mówimy 
o tworzeniu się grupy zwolenników programu, audycji czy prezentera. Co istotne, 
jednostka utożsamiająca się z taką grupą nie musi mieć kontaktu fi zycznego ani 
z prezenterem, ani z innymi członkami owej zbiorowości, a poczucie przynależ-
ności może mieć tu charakter jedynie symboliczny, pozafi zyczny, a więc mówimy 
tu o fenomenie zwanym publicznością danego medium, audycji czy konkretnego 
dziennikarza prowadzącego cykliczne autorskie audycje.

Programy angażowały także słuchających pod względem intelektualnym i – 
co istotniejsze z tego punktu widzenia – emocjonalnym. Wiedza, kompetencje 
zawodowe w prezentowaniu muzyki uzupełniane były emocjonalną stroną, jaka 
ujawniała się podczas prowadzenia radiowego programu. Dziennikarze starali 
się stworzyć na antenie własny świat, pokazując odpowiednie strony swojej 
osobowości i kierując spotkania ze słuchaczami w defi niowaną przez siebie 
stronę, używając do tego celu swoistych i defi niowanych na swój użytek rytuałów 
medialnych. Audycje tych dziennikarzy nosiły osobiste emocjonalne piętno, 
które dla słuchaczy miało istotne znaczenie w odbiorze zarówno muzyki, jak 
i samych słów wypowiadanych przez prezenterów. Muzyka nadawana przez nich 
w audycjach stawała się ośrodkiem skupienia kręgu wielbicieli danego dzien-
nikarza, podobnie jak jego audycje czy typowe dlań rysy osobowości. Emocje, 
język wypowiedzi na antenie oraz muzyka prezentowana w radio stawały się 
elementami skupiającymi uwagę słuchaczy, którzy doceniali pracę dziennikarską, 
tworząc swego rodzaju wspólnoty fanów – już nie tyle muzyki, ale muzycznych 
audycji oraz przede wszystkim – samego dziennikarza. W konsekwencji rytuał 
radiowy, jakim jest audycja autorska, spełnia przede wszystkim role: integrującą 
i opiniotwórczą.
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— ABSTRAKT —

Artykuł jest analizą sposobu wykorzystania 
serwisu społecznościowego Facebook przez 
kandydatów w  polskich wyborach parlamen-
tarnych w roku 2015. Wyniki badań dowodzą, 
że tylko niespełna jedna trzecia kandydatów 
była w czasie kampanii wyborczej aktywna na 
Facebooku. Co więcej, materiały informacyjne 
były znacznie częściej publikowane niż treści 
o charakterze mobilizacyjnym czy promocyjnym. 
Nie wykazano też statystycznej zależności między 
płcią, wiekiem i miejscem zamieszkania kandy-
datów a intensywnością korzystania z Facebooka 
w czasie kampanii wyborczej.

Słowa kluczowe: komunikowanie polityczne, 
kampanie wyborcze, nowe technologie informa-
cyjne i komunikacyjne, serwisy społecznościowe, 
Facebook

— ABSTRACT —

Th e paper is an analysis of the mode in which 
candidates in Polish parliamentary elections in 
2015 made use of Facebook. Th e research results 
prove that no more than one third of candidates 
was active on Facebook during the campaign. 
Moreover, information were much more oft en 
published than promoting or mobilizing content. 
No statistical correlation was found between the 
intensity of Facebook use and sex, age, or place of 
residence of candidates either.

Keywords: political communication, electoral 
campaigns, ICT, social media, Facebook
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WPROWADZENIE

Przemiany społeczne związane z  rozwojem technologii informacyjnych 
i  komunikacyjnych (Information and Communication Technologies – ICT) 
są widoczne w wielu sferach życia codziennego niedługo po pojawieniu się 
nowych urządzeń, aplikacji czy rozwiązań technicznych. Dotyczy to w równym 
stopniu sposobu robienia zakupów, kształtu kontaktów interpersonalnych, co 
mechanizmów uczestnictwa w życiu politycznym. Już w roku 2006, a więc dwa 
lat po pojawieniu się w Stanach Zjednoczonych Facebooka (FB), prawie jedna 
trzecia kandydatów do amerykańskiego Senatu (31,5%) i co ósmy ubiegający 
się o mandat w wyborach do Izby Reprezentantów (12,8%) byli obecni na tym 
serwisie społecznościowym (Williams, Gulati, 2007, s. 8).

To właśnie rozwój mediów społecznościowych, których FB jest najbardziej 
rozpoznawalnym reprezentantem, wyznacza rytm przemian cyberprzestrzeni 
w ostatniej dekadzie. Proces ten, wiązany zazwyczaj z pojęciem Sieci 2.0 (Web 
2.0), oznacza gwałtowny rozwój interaktywnego potencjału Internetu i udostęp-
nienie narzędzi umożliwiających każdemu internaucie publikowanie stworzo-
nych przez siebie treści. Ma to oczywiście istotne konsekwencje także w sferze 
polityki. „Aplikacje typu Sieć 2.0 mają podstawowe znaczenie dla dyskursu 
demokratycznego, ponieważ ułatwiają komunikowanie między kandydatami 
i wyborcami, poszerzają sferę publiczną, oferują platformę dla mniej znanych 
kandydatów i starają się zapewnić wyborcom równy dostęp do informacji poli-
tycznej” (Towner, 2012, s. 195).

Niezależnie od tego, na ile przytoczone możliwości są rzeczywiście realizo-
wane, serwisy społecznościowe – podobnie jak bardziej tradycyjne narzędzia 
sieciowe – stały się trwałym elementem politycznego instrumentarium, wyko-
rzystywanego zarówno przez obywateli, jak i polityków. Procesy wyborcze, 
będące kluczowym aspektem demokracji, mają w tym kontekście szczególne 
znaczenie. To właśnie w czasie kampanii wyborczych skuteczność komunikacji 
z obywatelami staje się podstawowym czynnikiem warunkującym sukces ubie-
gających się o mandat polityków. Z tego punktu widzenia media społeczno-
ściowe wydają się narzędziem stwarzającym wyjątkowo obiecujące możliwości. 
„Natychmiastowość oddziaływania mediów społecznościowych, w połączeniu 
z wielką liczbą zaangażowanych ludzi oznaczają, że rola dobrze prowadzonej 
obecności w mediach społecznościowych jest bezcenna. Media społecznościowe 
otwierają świat, w którym zwolennicy sami angażują się po twojej stronie – jest 
to coś znacznie bardziej skutecznego, autentycznego i osobistego niż tradycyjne 
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reklamy stosowane w kampanii” (Shaw, 2013, s. 81 – 82). W konsekwencji, dla 
polityka startującego współcześnie w wyborach: „pewne rzeczy są obowiązkowe: 
Facebook, Twitter, YouTube i strona internetowa. Stanowią one absolutne mini-
mum w prowadzeniu kampanii cyfrowej […]” (s. 82).

Przytoczone słowa pisane były z perspektywy amerykańskiej. Warto jednak 
zastanowić się, w jakim stopniu są one adekwatnym opisem kampanii wybor-
czych prowadzonych przez polskich polityków. Na ile serwisy społecznościowe 
stały się w polskich realiach wyborczych standardowym narzędziem wykorzy-
stywanym w kampanii? Jakie treści dominują w komunikowaniu wyborczym 
realizowanym przez serwisy społecznościowe? Próba odpowiedzi na tak sfor-
mułowane pytania – w odniesieniu do serwisu Facebook – jest podstawowym 
celem tego tekstu.

FACEBOOK W KAMPANIACH WYBORCZYCH 
JAKO PRZEDMIOT BADAŃ

Analizy poświęcone wykorzystaniu Facebooka w prowadzeniu kampanii wybor-
czych zaczęły pojawiać się kilka lat po tym, gdy pierwsi politycy uznali media 
społecznościowe za obiecujące narzędzie dla pozyskiwania wyborców. Szczegól-
nie intensywnie kwestia ta badana była oczywiście w Stanach Zjednoczonych 
(zob. np. Vaccari, Nielsen, 2013; Williams, Gulati, 2013), zwłaszcza po zwycięskich 
i uznanych za modelowe – z punktu widzenia wykorzystania mediów społecz-
nościowych – kampaniach prezydenckich Barracka Obamy (zob. np. Hendricks, 
Denton, 2010; Robertson, Vatrapu, Median, 2010; Bimber, 2014; Gerodimos, 
Justinussen, 2015). Wraz z gwałtowną ekspansją serwisów społecznościowych 
wzrosła też liczba badań poświęconych ich obecności w kampaniach wybor-
czych. Przedmiotem analizy stało się więc zarówno syntetyczne podsumowanie 
sposobu wykorzystywania FB w wyborach w konkretnych krajach (Williamson, 
2010; Karlsen, 2011; Hansen, Kosiara-Pedersen, 2014)1, jak i bardziej szczegółowe 
kwestie. Do tych ostatnich należą choćby relacja między kampanijną aktywnością 
online i offl  ine (Štetka, Mazák, 2014), determinanty wyboru konkretnych typów 

1 Do tej pory ukazało się niewiele tekstów analizujących wykorzystanie mediów społecznościo-
wych w perspektywie porównawczej. Do wyjątków należy opracowanie Townera (2012), będące 
podsumowaniem roli odgrywanej przez narzędzia Web 2.0 w kampaniach wyborczych w Stanach 
Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Izraelu i Australii.
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narzędzi sieciowych i serwisów społecznościowych (Dolezal, 2015) czy potencjał 
Facebooka jako platformy debaty wyborczej (Camaj, Santana, 2015).

Wykorzystanie mediów społecznościowych, w tym FB, stało się także przed-
miotem zainteresowania polskich badaczy. Dotyczy to zarówno okresu niezwią-
zanego z wyborami – na szczeblu samorządowym (Piechota, 2012; Choroś, Skra-
bacz, 2014) i w odniesieniu do partii politycznych (Porębski, Karasek-Kędzior, 
2014; Bodys, 2015; Porębski, Karasek-Kędzior, 2015), jak i prowadzenia kampanii 
wyborczych. W tym ostatnim kontekście pojawiły się analizy dotyczące lokalnej 
sceny politycznej (Stopczyński, 2015), wyborów prezydenckich (Olczyk, 2015), 
ale również wyborów parlamentarnych (Fras, 2012; Kowalik, 2013). W sumie, 
w kontekście polskim można mówić dopiero o początkowej fazie badań, raczej 
„punktowo” eksplorujących konkretne kwestie niż dostarczających całościowej 
charakterystyki analizowanych problemów.

Wszystko to sprawia, że mimo ciągle prowadzonych badań nie dysponujemy 
jeszcze szczegółowym opisem stopnia wykorzystania serwisów społeczno-
ściowych w kampaniach wyborczych, a tym bardziej spójnym obrazem roli 
odgrywanej przez narzędzia typu Web 2.0 w kształtowaniu zachowań wyborców 
i determinowaniu sukcesu wyborczego. Nawet w odniesieniu do demokracji 
lokalnej, zupełnie różna jest przecież logika wykorzystania Facebooka w wybo-
rach wójta małej gminy w porównaniu z wyłanianiem prezydenta wielomilio-
nowej metropolii. Także w kontekście samych wyborów parlamentarnych liczba 
zmiennych determinujących sposób wykorzystania mediów społecznościowych 
jest tak duża2, że ciągle znacznie więcej pytań czeka na udzielenie odpowiedzi, 
niż może być uznanych za poddane konkluzywnej analizie. Wydaje się więc, 
że problem stopnia i sposobu wykorzystania ICT (w tym narzędzi Sieci 2.0, 
a zwłaszcza serwisów społecznościowych) w procesach wyborczych pozostaje 
jednym z  istotniejszych i najciekawszych poznawczo wyzwań badawczych 
współczesnej politologii.

2 Wymienić można choćby stopień rozpowszechnienia ICT wśród wyborców, demografi czną 
i społeczną charakterystykę kandydatów, większościowy lub proporcjonalny system wyboczy czy 
poziom aktywności obywatelskiej w społeczeństwie.
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CEL, ZAKRES I METODA BADAŃ

Jak wspomniano wcześniej głównym celem tego tekstu jest ocena, na ile Face-
book stał się serwisem powszechnie wykorzystywanym przez polskich polityków 
w kampaniach wyborczych oraz jakie jego funkcje odgrywają najistotniejszą rolę 
w kampanii realizowanej w Internecie. Tak sformułowane cele mają jednak cha-
rakter bardzo ogólny, dlatego przystępując do opracowania omawianego w dal-
szej części tekstu programu badań, sprecyzowanych zostało kilka szczegółowych 
pytań badawczych. Najistotniejsze z nich to: Jaka część kandydatów w wyborach 
posiada wyborcze strony na Facebooku? Jaka jest charakterystyka demografi czna 
i społeczna polityków obecnych na FB w związku z wyborami? Czy istnieje 
związek statystyczny pomiędzy konkretnymi zmiennymi a skłonnością do 
korzystania z FB w kampanii wyborczej? Z jaką intensywnością prowadzone są 
strony? Jaka tematyka dominuje wśród materiałów publikowanych na FB? Na 
ile w aktywności na Facebooku widoczne są różnice pomiędzy kandydatami 
różnych partii politycznych?

Analizie poddano kampanię wyborczą przed wyborami parlamentarnymi, 
odbywającymi się jesienią 2015 roku. W celu uzyskania precyzyjnej odpowiedzi 
na przytoczone pytania badawcze autorzy zdecydowali się na ograniczenie 
zakresu analizy do jednego okręgu wyborczego. Badania objęły wszystkich 
kandydatów ubiegających się o mandat poselski w okręgu nr 13, w skład któ-
rego wchodzi miasto (powiat grodzki) Kraków, powiat krakowski oraz powiaty 
miechowski i olkuski. Objęcie analizą całego okręgu wyborczego dało możliwość 
stworzenia w pełni reprezentatywnego obrazu analizowanych problemów na 
szczeblu ponadlokalnym. Warto też zwrócić uwagę, że tego typu podejście nie 
było dotychczas wykorzystywane w przypadku badań dotyczących wykorzysta-
nia FB w polskich kampaniach wyborczych3.

Ponieważ podstawowym przedmiotem prezentowanego projektu badawczego 
jest rola serwisu społecznościowego jako narzędzia komunikowania wyborczego, 
analizie poddano wyłącznie ofi cjalne strony (fanpage’e) na FB fi rmowane przez 
kandydatów z okręgu nr 13, a nie ich prywatne konta. Te ostatnie służą zazwyczaj 

3 Spośród wymienionych wcześniej polskich opracowań tylko tekst Krzysztofa Kowalika, doty-
czący wyborów parlamentarnych z roku 2011, miał zbliżony charakter. Obejmował on jednak profi le 
prywatne, a nie ofi cjalne wyborcze strony (fanpage’e) kandydatów do parlamentu (a więc zarówno 
do Sejmu, jak i do Senatu). Inny był też okres prowadzenia badań oraz – co najistotniejsze – ich 
metodologia (por. Kowalik, 2013, s. 67 – 70).
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do kontaktów w zamkniętym kręgu znajomych i nie mają charakteru otwar-
tego. Trudno więc traktować je jako narzędzia komunikowania w kontekście 
wyborczym. Badanie obejmowało całą kampanię wyborczą, tzn. okres od 16 
września (dzień po opublikowaniu zarejestrowanych formalnie list kandydatów) 
do 23 października 2015 roku (24 października zaczynała się cisza wyborcza). 
Wszystkie materiały opublikowane w tym czasie na stronach kandydatów zostały 
zarchiwizowane, a następnie poddane szczegółowej analizie, w okresie od wrze-
śnia 2015 do marca 2016 roku.

W badaniu zastosowano metodę ilościowej analizy zawartości. Po przepro-
wadzeniu fazy pilotażowej, opartej na obserwacji kont polityków startujących 
w wyborach prezydenckich (w maju 2015 roku), został skonstruowany klucz 
kategoryzacyjny, dzięki któremu przeanalizowano tematykę materiałów publiko-
wanych na stronach prowadzonych przez kandydatów na FB. Każdy wpis został 
przypisany do jednej z pięciu kategorii szczegółowych: materiały promocyjne, 
mobilizacyjne, informacyjne, społeczno-gospodarcze oraz pozostałe, niemiesz-
czące się we wcześniej wymienionych kategoriach („inne”). Za wpisy promocyjne 
uznano wszystkie materiały budujące wizerunek kandydata jako osoby godnej 
poparcia (rekomendacje ze strony różnych osób, odniesienia do materiałów 
medialnych w udziałem kandydata itp.). Charakter mobilizacyjny miały prośby 
o wsparcie, materiały zachęcające użytkowników do udziału w wyborach, ale 
także np. do oddania głosu w sondach i prawyborach internetowych. Do katego-
rii wpisów informacyjnych zaliczono wszelkie materiały prezentujące biografi ę 
kandydata, informacje o spotkaniach z wyborcami, udziale w debatach przed-
wyborczych, a także techniczne informacje dotyczące przebiegu wyborów, spisu 
wyborców itd. Z kolei wpisy społeczno-gospodarcze to wszelkie formy aktyw-
ności niezwiązane bezpośrednio z udziałem w kampanii wyborczej, a odnoszące 
się do problemów podnoszonych w debacie publicznej. W tej kategorii mieściły 
się więc m.in. wypowiedzi na temat życia gospodarczego, środowiska i ekologii, 
problemu uchodźców i szeroko rozumianej doraźnej polityki.

W badaniach uwzględniono także poziom aktywności kandydatów (liczbę 
wpisów na FB), a dla uzyskania pełniejszego obrazu opisywanych zjawisk doko-
nano statystycznej analizy związku tej zmiennej z podstawowymi zmiennymi 
demografi czno-społecznymi (płeć, wiek, miejsce zamieszkania).

Dzięki wstępnej analizie danych zebranych w ramach realizacji projektu 
badawczego oraz dostępnych w literaturze wyników wcześniej przeprowadzo-
nych badań sformułowano dwie hipotezy badawcze: 1) istnieje statystyczna 
korelacja wieku kandydatów i skłonności do korzystania Facebooka w kampanii 
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wyborczej – kandydaci młodsi częściej posiadają stronę w serwisie społeczno-
ściowym i zamieszczają na niej więcej wpisów, 2) możliwość mobilizacji wybor-
ców poprzez serwis społecznościowy jest w niewielkim stopniu wykorzystywana 
przez kandydatów, a w wykorzystaniu Facebooka wyraźnie dominuje funkcja 
informacyjna.

KOMUNIKOWANIE WYBORCZE NA FACEBOOKU W POLSKICH 
WYBORACH PARLAMENTARNYCH W ROKU 2015

Poziom aktywności

W wyborach do Sejmu jesienią 2015 roku w okręgu nr 13 zarejestrowanych 
zostało dziesięć list wyborczych, na których znajdowało się 251 kandydatek 
i kandydatów. Pięć partii politycznych umieściło na swych listach maksymalnie 
dopuszczalną liczbę kandydatów – 28 (PiS, PO, KORWiN, PSL, Kongres Nowej 
Prawicy). Najmniej liczna była z kolei lista Partii Razem, na której znalazło się 
tylko 18 osób. Wśród kandydatów 59% stanowili mężczyźni, a 41% kobiety. Dla 
prawie dwóch trzecich kandydatów (64%) miejscem zamieszkania był Kraków, 
co piąty (19%) kandydat to mieszkaniec wsi, a 17% stanowiły osoby mieszkające 
w innych miastach.

Spośród wszystkich zarejestrowanych kandydatów 78 osób, a więc niespełna 
co trzecia (31%), posiadało swój fanpage na FB4. Prawie cała ta grupa (75 osób 
– 96%) to jednocześnie posiadacze kont prywatnych. Co ciekawe, większość 
spośród 173 kandydatów, niemających swej ofi cjalnej strony (96 osób – 55%) 
posiadało na Facebooku swoje profi le prywatne. Dane te tworzą interesujący 
i dość spójny obraz. Populacja kandydatów w okręgu nr 13 dzieli się na trzy 
zbliżone wielkością grupy. Prawie równie liczni są kandydaci posiadający po dwa 
konta (prywatne i fanpage) i ci, którzy w ogóle nie są obecni na FB. Ci pierwsi 
mogą być uznani za osoby najbardziej aktywne w nowych mediach i rozumiejące 
ich potencjał w sferze polityki. Ci drudzy to ludzie pozostający całkowicie poza 
oddziaływaniem serwisów społecznościowych i zapewne zachowujący też dużą 

4 60 stron funkcjonowało od początku kampanii, w jej trakcie uruchomionych zostało kolejnych 
18 fanpage’y.
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rezerwę do ICT w ogóle (choć weryfi kacja tej tezy wymagałaby oczywiście 
dalszej eksploracji). Każda z wymienionych zbiorowości liczy ok. 30% spośród 
wszystkich kandydatów, natomiast pozostałe prawie 40% to grupa osób co 
prawda obecnych w serwisach społecznościowych (wszyscy posiadają prywatny 
profi l na FB), ale jednocześnie nie widzących potrzeby rozszerzenia tego typu 
doświadczeń na swą aktywność w kampanii wyborczej. Liczebność tej właśnie 
grupy może zaskakiwać, bo dowodzi, jak dużo aktywnych w życiu publicznym 
użytkowników sieci korzysta z dostępnych narzędzi w sposób wybiórczy, nie 
dostrzegając potencjału tkwiącego w ICT.

Różnice w częstości posiadania ofi cjalnej strony na FB pomiędzy kandyda-
tami poszczególnych komitetów wyborczych są wyraźne, ale trudno wskazać 
z tego punktu widzenia wyraźne prawidłowości (zob. tabela 1). Jeśli brać pod 
uwagę odsetek osób startujących z konkretnej listy, które obecne są na Facebooku 
w formie fanpage’a, to liderami są Kukiz’15 (71%) i PiS (61%), a więc z jednej 
strony powstała niedługo przed wyborami organizacja obywatelska, z drugiej 
silna i dysponująca znaczącymi zasobami organizacyjnymi partia polityczna. 
Z kolei wśród komitetów, których przedstawiciele są najrzadziej obecni na FB, 
znaleźć można zarówno efemeryczne ugrupowanie „Szczęść Boże!” (5%), najstar-
szą polską partię polityczną – PSL (7%), ale także radykalnie prawicowy Kongres 
Nowej Prawicy (11%) i radykalnie lewicową Partię Razem (11%). Trudno więc 
jednoznacznie łączyć obecność wyborczą na FB z systemowością lub antysyte-
mowością, okresem obecności konkretnego ugrupowania na scenie politycznej 
czy jego profi lem ideowym. Wydaje się, że na poziomie okręgu wyborczego, 
a więc w odniesieniu do stosunkowo małej populacji osób ubiegających się 
o mandat poselski, najistotniejszym czynnikiem determinującym korzystanie 
z FB są wcześniejsze doświadczenia poszczególnych kandydatów, ich otwartość 
na ICT, a także indywidualne – często spontaniczne5 – decyzje dotyczące sposobu 
prowadzenia kampanii.

5 Ostatnie z analizowanych kont zostało utworzone 14 października, a więc na dziesięć dni przed 
końcem kampanii. Trudno w tym przypadku mówić o przemyślanej strategii kandydata.
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Tabela 1. Kandydaci posiadający ofi cjalne konto na Facebooku z podziałem na 
komitety wyborcze

Nazwa komitetu Liczba kandydatów 
posiadających konto

% kandydatów 
na liście

Prawo i Sprawiedliwość
Platforma Obywatelska

Partia Razem
KORWiN

Polskie Stronnictwo Ludowe
Zjednoczona Lewica

Kukiz’15
Nowoczesna

„Szczęść Boże!”*
Kongres Nowej Prawicy

17
11
2

11
2
5

15
11
1
3

61
39
11
39
7

19
71
46
5

11

* Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!”.

Źródło: Opracowanie własne.

Wśród kandydatów posiadających strony na Facebooku znalazły się 32 
kobiety, co stanowi 41% wszystkich osób obecnych na FB. Jest to dokładnie taki 
sam odsetek jak w przypadku udziału kobiet w całej populacji kandydatów6. 
Średnia wieku kandydatów mających swój fanpage to 40 lat – o trzy lata mniej niż 
średni wiek osoby kandydującej w okręgu 13. W pewnym stopniu jest to zgodne 
z ogólną prawidłowością, wskazującą, że osoby młodsze znacznie częściej korzy-
stają z ICT, a zwłaszcza z serwisów społecznościowych. W przypadku badanej 
populacji istotność tej zależności nie została jednak potwierdzona w analizie 
statystycznej7.

Od samego posiadania strony na Facebooku istotniejsza jest oczywiście reali-
zowana na niej aktywność. W analizowanym okresie na wszystkich fanpage’ach 
opublikowanych zostało 3228 wpisów. Oznacza to, że średnio każdy kandydat 
opublikował w czasie całej kampanii wyborczej 41 wpisów, czyli niewiele ponad 
jeden wpis dziennie (1,08). Trudno tego rodzaju rezultat uznać za dowód na 
intensywne wykorzystywanie FB w komunikowaniu się z wyborcami. Istotą 
serwisów społecznościowych jest przecież szybkie reagowanie na wydarzenia 
i  intensywna interakcja z użytkownikami. Kampania wyborcza jest niemal 

6 Brak wpływu płci jako zmiennej determinującej posiadanie fanpage’a na FB potwierdza analiza 
statystyczna. Wartość współczynnika ϕ wyniosła 0,00.

7 Wskaźnik ϕ: 0,163.
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nieskończonym ciągiem kolejnych zdarzeń, a więc statystyczna aktywność na 
poziomie jednego wpisu dziennie sugeruje, że Facebook nie był przez kandy-
datów traktowany jako stale wykorzystywany, podstawowy kanał komunikacji, 
a raczej jako narzędzie uzupełniające, używane od przypadku do przypadku.

Analiza korelacji podstawowych zmiennych demografi cznych z  liczbą 
materiałów publikowanych na FB nie wykazała istotnych zależności. Dotyczy to 
zarówno płci kandydatów8, ich wieku9, jak i miejsca zamieszkania10. Na poziomie 
opisowym znaczące były natomiast różnice między aktywnością kandydatów 
należących do konkretnych komitetów wyborczych. Z tego punktu widzenia 
liderami byli politycy PiS i Nowoczesnej (średnia liczba wpisów na jednego 
kandydata, odpowiednio: 50,1 i 49,7), a tuż za nimi plasowali się kandydaci z listy 
PO i komitetu „Szczęść Boże!” (średnia wpisów – 45). Reprezentanci wszystkich 
pozostałych komitetów wykazali się aktywnością mniejszą niż średnia dla całej 
próby11, a zdecydowanie najmniej intensywnie z Facebooka korzystali kandydaci 
Kongresu Nowej Prawicy (KNP), którzy średnio umieścili na każdym ze swych 
fanpage’y 15 wpisów w czasie całej kampanii12.

Dane te pokazują, że kandydaci poszczególnych ugrupowań funkcjonują 
w świecie ICT na bardzo różnym poziomie. Charakterystyczne jest w tym 
kontekście porównanie dwóch partii prawie tożsamych ideowo i odwołujących 
się do podobnych wyborców – KNP i KORWiN. Kandydaci z ramienia tej 
pierwszej nie tylko ponad trzykrotnie rzadziej posiadali stronę na Facebooku, ale 
jednocześnie ci – nieliczni – którzy się na to zdecydowali byli prawie trzykrotnie 
mniej aktywni na swych fanpage’ach niż przedstawiciele ugrupowania Janusza 
Korwin-Mikkego. Interpretacja tych różnic wymagałaby pogłębionych badań 
na większej próbie, ale już zaprezentowany obraz dowodzi, że termin „kandydat 
na Facebooku” nawet w przypadku tego samego okręgu wyborczego jest sta-
tystyczną abstrakcją, na którą składają się biegunowo różne style zachowania.

8 Wskaźnik ϕ: 0,178.
9 Wskaźnik tau-B: 0,174.
10 Wskaźnik ϕ: 0,239. 
11 PSL – 40,5 wpisów, KORWiN – 38,3, Razem – 35,5, Kukiz’15 – 35,2, Zjednoczona Lewica – 28,6.
12 Warto jednak pamiętać, że tylko trzech kandydatów z listy KNP posiadało stronę na FB (wobec 

np. 17 w przypadku PiS). Średnia odzwierciedla więc w tym przypadku raczej indywidualne zacho-
wania niż prawidłowości związane ze specyfi ką ugrupowania.
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Tematyka wpisów

Jak wspomniano wcześniej, tematyka wpisów13 została podzielona na pięć szcze-
gółowych kategorii. Warto jednak dodać, że nie zawsze publikowany materiał 
miał charakter jednorodny i w związku z tym niemożliwe było zaklasyfi kowanie 
go wyłącznie jako wpisu o charakterze informacyjnym czy promocyjnym. W tego 
rodzaju przypadkach post był przyporządkowywany do każdej z kategorii 
tematycznych, których elementy obejmował. W efekcie całkowita liczba wpisów 
analizowana z punktu widzenia ich tematyki jest większa niż podana wcześniej 
liczba wpisów, rozumiana jako ogólna miara aktywności kandydatów14. Podział 
opublikowanych materiałów ze względu na ich tematykę prezentuje tabela 2.

Tabela 2. Podział wpisów ze względu na tematykę

Kategoria Liczba %

Promocyjne
Mobilizacyjne
Informacyjne

Społeczno-gospodarcze
Inne

Razem

922
332

1780
596
363

3993

23,1
8,3

44,6
14,9
9,1

100,0

Źródło: Opracowanie własne.

Wśród wpisów zdecydowanie dominują te o charakterze informacyjnym, 
stanowiąc blisko połowę (44,6%) aktywności kandydatów w czasie kampanii 
wyborczej. Jak wspomniano wcześniej, kategoria ta obejmowała kilka rodza-
jów materiałów. Najpopularniejszymi okazały się informacje o spotkaniach 
z wyborcami (ok. 34% wszystkich postów informacyjnych) oraz informacje na 
temat postulatów programowych (21%). Mniej liczne były wpisy o charakterze 
biografi cznym, skierowane przeciw kontrkandydatom albo dotyczące procedury 
głosowania (po ok. 10%).

Prawie co czwarty wpis (23,1%) miał charakter promocyjny, a dominowały 
wśród nich zaproszenia – na debaty, konferencje czy do wysłuchania audycji 
radiowych lub telewizyjnych z udziałem kandydata (24,7% wpisów promocyj-

13 Przez wpis należy rozumieć każdy typ materiału dostępny na analizowanej stronie (tekst, 
zdjęcie, fi lm, odnośnik, udostępnienie innej strony na FB itd.).

14 Wartości te to, odpowiednio: 3228 i 3993.
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nych). Popularne były też „meldunki” – przeważnie zdjęcia – z przebiegu kam-
panii outdoor (24,3%), rzadko natomiast kandydaci chwalili się rekomendacjami 
uzyskanymi od innych osób (12,6%).

Na Facebooku znaczącą rolę odegrało też w czasie kampanii wyborczej 
komentowanie bieżących wydarzeń i odnoszenie się do problemów społecznych. 
Na obejmującą te kwestie kategorię materiały społeczno-gospodarcze przypadał 
prawie co siódmy wpis (14,9%). Nad refl eksją o charakterze programowym 
przeważały tu jednak doraźne problemy i konfl ikty polityczne (25,1% wpisów 
społeczno-gospodarczych), komentowanie sukcesów sportowców, wydarzeń kul-
turalnych (23,4%) czy problem uchodźców (19,9%). Co ciekawe, mimo wyraźnie 
obecnego w kampanii tematu świadczeń społecznych (program 500+, bezpłatne 
leki dla osób starszych) szeroko rozumiane problemy seniorów i związane 
z wychowaniem dzieci były tematem tylko pojedynczych wpisów (odpowiednio: 
1,2% i 0,5%)15. Pokazuje to wyraźnie, że serwisy społecznościowe są znacznie 
chętniej wykorzystywane przez kandydatów do zabierania głosu w kwestiach 
bieżących niż do stymulowania debaty na ważne, ale mniej „gorące” tematy 
społeczne czy ekonomiczne.

Najmniej popularne okazały się wpisy o charakterze mobilizacyjnym16, sta-
nowiące zaledwie jedną dwunastą część (8,3%) całej aktywności kandydatów. 
Wśród tego rodzaju materiałów zdecydowanie dominowały wezwania do udziału 
w wyborach, ale także prośby o poparcie w sondach i plebiscytach internetowych 
(66% wszystkich postów mobilizacyjnych)17. Warto jednak zwrócić uwagę, że 
w sumie wpisów zawierających apel: „Głosujcie!” opublikowano w całej kampanii 
233, co oznacza, że statystyczny kandydat umieścił na swym fanpage’u średnio 
trzy tego typu wezwania w czasie całej kampanii. Jeśli pamiętać, że analizowany 
okres obejmował 38 dni, to oznacza, że wpis mobilizacyjny pojawiał się na staty-
stycznej witrynie średnio raz na prawie dwa tygodnie. Dane te są jednoznaczne 
i dowodzą, że potencjał mobilizacji wyborczej istniejący w serwisach społecz-

15 Należy pamiętać, że wypowiedzi dotyczące ogólnych kwestii społecznych mogły znaleźć się 
także wśród wpisów poświęconych programowi kandydatów, które były kategoryzowane w ramach 
postów informacyjnych.

16 W analizie pomijamy kategorię „Inne”, na którą przypadało 9,1% wpisów. Obejmowała ona 
mniej typowe aktywności kandydatów, takie jak podziękowania, życzenia okolicznościowe, a nawet 
zdjęcia faktur ilustrujące wydatki na kampanię.

17 Dwie pozostałe istotne, ale zdecydowanie rzadziej wykorzystywane kategorie wpisów mobili-
zacyjnych, to prośby o fi nansowe wsparcie kampanii (17%) i apele o udostępnienie opublikowanych 
na stronie materiałów (14,7%).
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nościowych w polskich realiach politycznych ciągle czeka na wykorzystanie. Na 
razie tego typu aktywność pozostaje marginalnym aspektem komunikowania 
politycznego w sieci.

PODSUMOWANIE

Wyniki badań przedstawione w tym tekście potwierdzają, że serwisy społeczno-
ściowe odgrywają coraz istotniejszą rolę w polskich kampaniach wyborczych. 
Ciągle jednak narzędzia sieciowe stanowią wyłącznie uzupełnienie dobrze 
znanych, opartych na tradycyjnych kanałach komunikowania z wyborcami. 
Wydaje się, że zmiana istniejących wzorców zajmie więcej czasu niż można 
się było spodziewać jeszcze niedawno. Pośrednio dowodzi tego fakt, że nie 
potwierdziła się pierwsza z testowanych hipotez. Nie istnieje statystyczny 
związek między młodym wiekiem kandydatów a gotowością do wykorzy-
stywania Facebooka w kampanii wyborczej (zarówno w sensie posiadania 
strony, jaki i intensywnością korzystania z niej). Nieunikniona dominacja życia 
politycznego przez pokolenie od kolebki korzystające z ICT niekoniecznie 
zaowocuje więc szybkim przeniesieniem punktu ciężkości komunikowania 
wyborczego na narzędzia sieciowe, w tym serwisy społecznościowe. Te ostatnie 
są zresztą ciągle wykorzystywane w sposób typowy dla wstępnego etapu roz-
woju Internetu. Wskazuje na to potwierdzenie się drugiej ze sformułowanych 
w badaniach hipotez. Zgodnie z nią strony na Facebooku są w kontekście 
wyborczym traktowane przez polityków głównie jako źródło informacji dla 
potencjalnych wyborców, a w bardzo małym stopniu jako instrument mobili-
zacji swych zwolenników. Dla pesymisty oznacza to marnowanie możliwości 
stwarzanych przez ICT, dla optymisty olbrzymią szansę na rozwój kampanii 
sieciowej w przyszłości. Niezależnie od tego, która z tych perspektyw jest 
bardziej adekwatna, każdy badacz musi uznać za oczywiste, że wykorzystanie 
serwisów społecznościowych w kampaniach wyborczych na długo pozostanie 
przedmiotem wnikliwej analizy.
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— ABSTRAKT —

Artykuł prezentuje sposoby konstruowania 
wypowiedzi dziennikarskich w  telewizyjnych 
audycjach informacyjnych na temat kampanii 
wyborczej. Nacisk został położony na metafo-
ryczny charakter wypowiedzi. Uwaga została 
skupiona na trzech typach metafor: sportu, wojny 
i widowiska. Celem analizy było zaprezentowanie 
z jednej strony ilościowego wymiaru badanego 
zagadnienia, ale również jakościowej analizy 
wybranych wypowiedzi. Istotne było przedstawie-
nie znaczeń, jakie wyłaniają się z prezentowanych 
przekazów, aby w konsekwencji ukazać, że sposób 
przedstawiania polityki w mediach może mieć 
wpływ na jej postrzeganie przez wyborców.

Słowa kluczowe: metafora, metafora sportu, 
metafora wojny, metafora widowiska, telewizyjna 
audycja informacyjna

— ABSTRACT —

Th e article presents the manners in which news 
concerning election campaign is constructed in 
news bulletins, with special emphasis on meta-
phorical perspective. Th e author focused on three 
kinds of metaphor: sport, war, and spectacle. Th e 
aim of the analysis is to present both the quantita-
tive dimension of this issue and the qualitative 
investigation into particular statements. What is 
particularly interesting are the diff erent meanings 
which emerge fro m this communication, in order 
to, consequently, display that the way politics is 
presented by the mass media could infl uence 
voters’ reception.

Keywords: metaphor, sport metaphor, war meta-
phor, spectacle metaphor, news bulletin
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WPROWADZENIE

Metafory są stałym elementem języka, niektóre z nich stały się niemal naturalne, 
a w konsekwencji niezauważalne przez uczestników danej wspólnoty językowej. 
Z drugiej strony audycja informacyjna kojarzy się przede wszystkim z wykorzy-
stywaniem prostego stylu mowy, pozbawionego środków literackiego wyrazu. 
W rzeczywistości jednak dziennikarze stosują różnorodne środki stylistyczne, 
aby opowiadać widzom różne historie. Dlatego taki typ audycji należy postrzegać 
nie tylko jako gatunek czysto informacyjny.

Wybór metafor spośród różnych środków stylistycznych jest podyktowany 
faktem, że jest ona przedmiotem zainteresowania badaczy z różnych dyscyplin: 
językoznawstwa, medioznawstwa czy politologii. Ponadto metafora jest swoistą 
ramą, która nadaje przekazowi konkretne znaczenie i tym samym sugeruje 
odbiorcy sposób jego dekodowania. W konsekwencji wpływa na sam dyskurs 
o określonych zjawiskach czy procesach, np. o polityce.

METODOLOGIA

Przedmiotem badania są audycje informacyjne polskich stacji publicznych 
i prywatnych, nazywane również serwisami czy dziennikami (zob. Bogucka, 
2002; Boyd, 2006; Grzmil-Tylutki, 2007; Lisowska-Magdziarz, 2008; Allan, 2006; 
Salski, 2012). Celem jest analiza sposobów relacjonowania wydarzeń z kampanii 
wyborczej w serwisach informacyjnych w kontekście wykorzystywanych meta-
for: sportu, wojny, widowiska. Na podstawie celów sformułowano następujące 
pytania badawcze:

1. Jakie elementy składają się na konstrukcję poszczególnych metafor?
2. Jakie typy metafor cieszą się największą popularnością?
3. Czy istnieje zależność (a jeśli tak to jaka) między typem metafory a tema-

tem relacji?
4. Czy istnieje zależność (a jeśli tak to jaka) w konstruowaniu relacji między 

poszczególnymi nadawcami?
Postawiono również dwie hipotezy:
1. Temat relacjonowanego wydarzenia determinuje występowanie określo-

nego typu metafory.
2. Nie ma istotnej różnicy między poszczególnymi nadawcami w odniesieniu 

do typu stosowanych metafor w relacjach z wydarzeń.
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Badanie zostało przeprowadzone za pomocą analizy semiotycznej. Anali-
zowano zarówno warstwę werbalną, jak i wizualną. Istotne było porównanie 
sposobu relacjonowania tych samych wydarzeń przez różnych nadawców. Dodat-
kowo zastosowano klasyczną analizę treści. Jednostką analizy był pojedynczy 
materiał w audycji informacyjnej.

Serwisy do analizy zostały wybrane w sposób celowy. Były to główne wydania 
telewizyjnych audycji informacyjnych „Fakty” i „Wiadomości” z dwóch ostatnich 
tygodni prezydenckiej kampanii wyborczej z 2015 roku (11 – 22 maja). Wybór 
wyżej wymienionych audycji był spowodowany ich popularnością w rankingach 
oglądalności, a wybór wspomnianego okresu był podyktowany faktem, że jest to 
najintensywniejszy czas działań marketingowych. Rywalizacja w drugiej turze 
przybrała bipolarny charakter, co wpłynęło na wzrost zainteresowania kampanią 
mediów masowych i opinii publicznej. Analizowane były wszystkie materiały, 
których konstrukcja wykazywała występowanie metafory wojny, sportu lub 
widowiska.

METAFORA – ASPEKTY TEORETYCZNE

Metafora

Metafory towarzyszą ludziom przez całe życie, dlatego niektóre z nich (metafory 
ontologiczne czy orientacyjne) nie są postrzegane jako przenośnie. Niniejsze 
rozważania zostały oparte na rozumieniu metafory w sposób kognitywny, tak 
jak to przedstawiają w swoich pracach George Lakoff  i Mark Johnson (zob. 
1988). Metafora polega na zestawieniu ze sobą obcych znaczeniowo wyrazów, 
które w połączeniu przekazują znaczenie inne niż dosłowne, dlatego należy ją 
odczytywać w sposób nieliteralny. Metafora selekcjonuje, uwypukla, czasem 
wycisza i  organizuje cechy przedmiotu zasadniczego, odnosząc do niego 
twierdzenia dotyczące zwykle przedmiotu pomocniczego. Metafora wpływa 
na sposób postrzegania, myślenia, działania. Ludzie widzą rzeczy nie takimi, 
jakie one są w obiektywnej rzeczywistości, ale jak jawią się w ich doświadczeniu. 
Zdaniem Jolanty Maćkiewicz (2014, s. 27) dzięki metaforze da się uwypuklić 
to, co pożądane, a skryć to, co niepożądane. Natomiast Andrzej Pawelec (2006, 
s. 15) – choć stojąc w opozycji do Lakoff a i Johnsona – wskazuje, że metafora 
jest „wezwaniem, by patrzeć na świat inaczej, świeżym okiem, by dostrzec w nim 
coś nowego”.
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Mimo że Lakoff  w swoich pracach używa zarówno pojęcia rama, jak i meta-
fora, to de facto w wielu miejscach ta granica się zaciera. Przykładowo, kiedy 
mówi o metaforze „surowego ojca” i „troskliwego rodzica”, używa ram, czyli 
charakterystycznego sposobu narracji, który ma uwydatnić jedne cechy kosz-
tem przykrycia innych. Jak wskazuje Lakoff  (2011, s. 77 – 78, 128), „ludzie myślą 
w kategoriach ram i metafor. (…) Ramy te tkwią w naszych mózgach, wgrane 
– jak program – w obwody neuronowe. Kiedy fakt nie pasuje do ramy, rama 
jest utrzymywana, a fakt zostaje zignorowany”. Dlatego wiele przekazów można 
ujmować w ramach (metaforach) rywalizacji sportowej, wojny czy widowiska 
artystycznego. Warto w tym miejscu wskazać, że każda metafora będzie ramą, 
ale nie każda rama będzie metaforą, gdyż tworzenie ram może opierać się na 
przekazie bardziej dosłownym, bez odwoływania się do nieliteralnego znaczenia 
znaków1.

Na metaforę, podobnie jak na ramę, składają się elementy zarówno werbalne, 
jak i wizualne. Przykładowo Umberto Eco (1996, s. 179) sugeruje, aby analizo-
wać wzajemne relacje wizualnej i werbalnej retoryki komunikatów. Wynika to 
z faktu, że obie części na siebie oddziałują. Dlatego w poniższej analizie dokonano 
zestawienia ze sobą obu warstw.

Lakoff  i Johnson wyróżniają kilka typów metafor. Po pierwsze, są to metafory 
strukturalne, które najłatwiej dostrzec w przekazach, np. „mieć serce z kamienia”, 
„umysł zwalnia obroty”, gdzie jedno pojęcie nadaje strukturę metaforyczną 
innemu. Po drugie, to metafory orientacyjne (związane z  orientacją prze-
strzenną), które nie są arbitralne, bo mają podstawę w ludzkim doświadczeniu, 
np. „wysoka sprawność fi zyczna”. Po trzecie, to metafory ontologiczne, które 
odnoszą się do widzenia abstrakcyjnych pojęć jako rzeczy, np. infl acji („zwalczać 
infl ację”, „infl acja wypycha nas w ślepy zaułek”). Podobnie jak w przypadku tych 
orientacyjnych często nie postrzega się ich jako metafor, dlatego że służą bardzo 
ograniczonym celom, np. desygnacji czy kwantyfi kacji (Lakoff , Johnson, 1988, 
s. 33, 49 – 50). Poza tym, są tak głęboko zakorzenione w ludzkim doświadczeniu, 
że nie odczytuje się ich jako przenośni.

1 Analiza ramowa skupia się na badaniu wielowarstwowych układów znaczeń, a koncepcja fra-
mingu kładzie nacisk na selekcjonowanie i uwydatnianie pewnych aspektów rzeczywistości kosztem 
innych. Jednakże framing może być elementem szerszej analizy ramowej. W ramowaniu wybiera się 
i uwydatnia te elementy, które dziennikarz uzna za ważne, właściwe, a to w konsekwencji wpływa na 
sposób interpretowania wydarzeń, oddziałuje zarówno na opinie odbiorców, jak i na szerszy dyskurs 
dotyczący danego tematu, czym zajmuje się już analiza ramowa (zob. Goff man, 2010).
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Typy metafor

Metafory można również podzielić ze względu na tematykę, do której się odwo-
łują. Wcześniejsze badania eksploracyjne telewizyjnych audycji informacyjnych 
(zob. Seklecka, 2013; Seklecka, 2013a; Seklecka, 2014) wykazały, że w czasie 
kampanii wyborczych dziennikarze, tworząc relacje, opierają je na odwoływaniu 
się do tematyki sportowej, wojennej lub wszelkich widowisk (np. fi lmu, teatru, 
muzyki). W ten sposób przenoszą znaczenie z  innych obszarów na sposób 
rozumienia działań politycznych.

Metafory sportowe w świecie polityki są szczególnie popularne – jak poka-
zuje poniższa analiza – do opisywania rywalizacji wyborczej. Metafory, jakie 
występują w dyskursach politycznych, są bardzo często mocno uzależnione od 
tła kulturowego danego kraju i sportów, jakie w danym społeczeństwie są popu-
larne. Przykładowo trudno oczekiwać, aby w Polsce opierać przekazy na takich 
sportach jak rugby czy futbol amerykański, które nie niosą za sobą konkretnych 
konotacji, gdyż są mało znane w porównaniu do piłki nożnej, boksu czy różnych 
dyscyplin lekkoatletycznych. Zdaniem Stanisława Gałkowskiego i Agnieszki 
Gałkowskiej (2012, s. 63) metafora rywalizacji sportowej charakterystyczna jest 
szczególnie dla elekcji prezydenckiej, gdzie nie występuje problem z rozpozna-
niem kandydata zwycięskiego i przegranych. W konsekwencji można zauważyć, 
że rodzaj wykorzystanego sportu w metaforze będzie zależał od rodzaju kampa-
nii wyborczej. Te dyscypliny, które odwołują się do rywalizacji bipolarnej, będą 
charakterystyczne dla kampanii prezydenckich, szczególnie drugiej tury, a te, 
które odnoszą się do rywalizacji wielu zawodników, częściej mogą być stosowane 
w kampaniach parlamentarnych, w których bierze udział wielu kandydatów.

Do podobnej metaforyki odwołuje się również Jarosław Flis (2014, s. 22), 
który wskazuje, że rywalizacja polityczna jest jak metafora ligowych rozgrywek 
sportowych – po niepowodzeniu w jednym sezonie wyborczym partie polityczne 
starają się osiągnąć lepszy wynik w następnym. Popularną koncepcją w literatu-
rze przedmiotu jest Horse race bias (metafora wyścigu). Zakłada ona, że celem 
mediów jest określenie pozycji konkurentów. Służy temu budowanie informacji 
w  oparciu o  wyniki sondaży, których walor informacyjny został niemalże 
przesłonięty przez funkcje perswazyjne i polityczne (Gulati, Just, Crigler, 2004, 
s. 240 – 241). Rywalizacja bipolarna, szczególnie w drugiej turze, jest charaktery-
styczna dla sportów walki, co widać na przykładzie debat telewizyjnych dwóch 
kandydatów. Dzięki debatom konfl ikt zostaje przeniesiony z pola bitwy do studia 
telewizyjnego, o czym pisali Daniel Dayan i Elihu Katz (zob. 2008) w książce 
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Wydarzenia medialne. Historia transmitowana na żywo. Studio telewizyjne staje 
się ringiem, na którym walczą dwaj zwycięzcy kandydaci według wcześniej 
ustalonych reguł.

Kolejny typ metafory odwołuje się do tematyki wojennej, walki, rywalizacji, 
ale bardziej zajadłej niż w przypadku tej sportowej. W zawodach sportowych 
zazwyczaj nie giną ludzie, a na wojnie już tak. Sport zazwyczaj kojarzy się 
z honorową rywalizacją, a wojna z masowym wyniszczeniem przeciwnika. 
Dlatego odwoływanie się do przedmiotowej metaforyki niesie za sobą większy 
ładunek emocjonalny. Mechanizm rywalizacji znany jest już z Biblii. Świadczy 
o tym chociażby historia o Ablu i Kainie. Współcześnie wielokrotnie w różnych 
sytuacjach można spotkać się z metaforami odwołującymi się do przedmiotowej 
tematyki, np. „zabić kogoś wzrokiem”, „zabić czas”. W ten sposób dokonuje się 
hiperbolizacji rzeczywistości, nadaje się przekazowi wyrazistości. Pisze o tym 
Lakoff  (zob. 1991) w artykule o metaforach stosowanych przez władze ame-
rykańskie, by usprawiedliwić zaangażowanie amerykańskich wojsk w wojnę 
w Zatoce Perskiej w 1991 roku. Jego zdaniem „metafory potrafi ą zabijać”, ponie-
waż ten językowy środek stylistyczny jest odbiciem metaforycznego sposobu 
myślenia, który kieruje ludzkim rozumowaniem, ale także działaniem – tak 
w życiu codziennym, jak i w polityce. W polityce metafory rzadko są tylko 
odizolowanymi słownymi ozdobnikami. Zazwyczaj tworzą cały system koncep-
tualny, a najczęściej – odzwierciedlają system moralny tych, którzy ich używają 
(Lakoff , 2013). W konsekwencji postrzeganie działań politycznych jako wojny 
może doprowadzać do zachowań, które będą coraz brutalniejsze i będą stanowić 
usprawiedliwienie dla aktorów politycznych.

Ostatnia metafora, nazwana przez autorkę metaforą widowiska, polega na 
opisywaniu rzeczywistości politycznej poprzez odwoływanie się do wszelkiego 
rodzaju zawodów scenicznych, np. fi lmu, teatru, piosenki czy malarstwa. Działa-
nia takie wynikają z faktu, że główną cechą kultury masowej jest jej ludyczność, 
szczególnie ludyczność telewizyjna (zob. Piechota, Stachyra, Nowak, 2010), a tele-
wizyjne audycje informacyjne również do tej kultury należą. Dyskurs ludyczny 
to „typ wydarzeń komunikacyjnych, w których przekazywaną ideą jest skłonność 
do zabawy, a celem interakcji tworzenie «wspólnoty śmiechu»” (Brzozowska, 
2009, s. 150). O takiej skłonności pisał Johan Huizinga (zob. 1967) w książce 
Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, wskazując, że w sferze zabawy nie 
obowiązują prawa i obyczaje pospolitego życia. W celu przyciągnięcia uwagi 
masowego odbiorcy przekazy są upraszczane, obudowywane ironią, lekką nar-
racją, po to, aby oddziaływać raczej na poziomie emocjonalnym i wrażeniowym. 
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Konsekwencją pokazywania ludycznego wymiaru polityki może być traktowanie 
jej przez wyborców mało poważnie. Z drugiej strony ludyczna perspektywa 
pozwala usprawiedliwić działania aktorów politycznych – podobnie jak ta 
rywalizacyjna – którzy postrzegani są bardziej jako błaźni na dworze królewskim, 
którym wolno przekraczać granice, za co nie zostaną ukarani, bo traktuje się ich 
z „przymrużeniem oka”2.

WYNIKI BADAŃ

Badaniem objęto 20 wydań audycji informacyjnych od 11 maja do 22 maja 
2015 roku, 10 głównych wydań „Faktów” i 10 – „Wiadomości”. Z przyczyn 
technicznych autorka musiała usunąć z próby badawczej serwis z 15 maja. Ana-
lizowane audycje pochodzą z drugiej tury kampanii prezydenckiej i cechują się 
stosunkowo dużym udziałem informacji z kampanii w porównaniu z audycjami 
z wcześniejszego etapu. Co więcej, w badanym okresie kampania wyborcza 
dwóch kandydatów na prezydenta: Bronisława Komorowskiego i Andrzeja Dudy 
nabrała intensywności ze względu na utratę pozycji lidera przez urzędującego 
prezydenta i wysokie poparcie dla Pawła Kukiza (20,8%).

W badanych relacjach dziennikarze głównie stosowali trzy typy opisanych 
powyżej metafor, co prezentują tabele (1 i 2).

Tabela 1. Metafory w „Faktach”

Data/metafora Sport Wojna Widowisko Suma

11.05 17 10 2 29

12.05 0 1 0 1

13.05 1 1 1 3

14.05 0 1 2 3

16.05 0 2 0 2

17.05 4 0 0 4

18.05 5 2 2 9

19.05 3 6 5 14

2 O roli karnawalizacji w polityce, która opiera się na tej ludycznej perspektywie, pisał Marek 
Jeziński (zob. 2007).



176 ATHENAEUM
Polskie Studia Politologiczne

vol. 53/2017

Data/metafora Sport Wojna Widowisko Suma

20.05 3 2 5 10

22.05 6 1 2 9

SUMA 39 26 19 84

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 2. Metafory w „Wiadomościach”

Data/metafora Sport Wojna Widowisko Suma

11.05 7 3 0 10

12.05 1 5 0 6

13.05 1 7 2 10

14.05 4 1 9 14

16.05 3 1 0 4

17.05 4 10 2 16

18.05 2 0 1 3

19.05 1 2 1 4

20.05 3 2 1 6

22.05 7 8 2 17

SUMA 33 39 18 90

Źródło: Opracowanie własne.

W analizowanych materiałach znalazły się również przenośnie oparte o inne 
konotacje, ale nie zostały one uwzględnione w prezentacji wyników niniejszego 
badania. Poniżej przeanalizowano po trzy przykładowe wypowiedzi odnoszące 
się do każdego z wyróżnionych typów metafor. Na koniec przedstawiono trzy 
przykłady łączenia metafor. Analiza języka została połączona z analizą obrazu.

METAFORA SPORTU

Stosowanie metaforyki sportowej obrazuje następująca wypowiedź prezenterki 
„Faktów” (11.05.): „Andrzej Duda prowadzi, Bronisław Komorowski goni, 
a Paweł Kukiz staje się więcej niż czarnym koniem i sponad 20% galopuje do 
polityki”. Informacja dotyczy wyników sondaży (exit pool) po pierwszej turze 



177Aleksandra Seklecka : Metafora w telewizyjnych audycjach informacyjnych

wyborów i reakcji na nie sztabów wyborczych. Na poziomie denotacyjnym 
w warstwie wizualnej widać prezenterkę, która stoi (plan pełny – widoczna cała 
postać), za nią w tle (videowall) zostało umieszczone zdjęcie Dudy w półzbliżeniu, 
który trzyma rękę w geście zwycięstwa (znak V – symbol zwycięstwa), co może 
sugerować, iż w tej rywalizacji zajął pierwsze miejsce, oraz Komorowskiego, który 
trzyma rękę na piersi. Za nimi w pewnym oddaleniu jest Kukiz z mikrofonem 
w ręku. Jego postać jest wyraźnie mniejsza od pozostałych rywali, co na poziomie 
konotacyjnym można odczytywać jako kandydata, którego wynik jest słabszy od 
pozostałych dwóch rywali. Jednak w warstwie werbalnej prezenterka podkreśla, 
że 20% poparcie wyborców to bardzo dobry wynik, co może sugerować, iż 
trzecie miejsce Kukiza jest dla niego wielkim sukcesem. Wynikało to z faktu, 
że nigdy wcześniej w wyborach prezydenckich kandydat sklasyfi kowany na 
trzecim miejscu nie otrzymał takiego wysokiego poparcia. Media prezentowały 
Kukiza w roli nieformalnego zwycięzcy w pierwszej turze. W zaprezentowanej 
wypowiedzi politycy są prezentowani niczym zawodnicy na podium. Duda to 
nieoczekiwany zwycięzca. Komorowski to przegrany, niekwestionowany faworyt. 
Kukiza można było spodziewać się na podium, ale jego wynik był naprawdę 
największym zaskoczeniem.

Kolejna wypowiedź znalazła się w  „Wiadomościach” (19.05.) w  relacji 
reportera: „Wyścig do fotela w pałacu prezydenckim staje się coraz szybszy 
i coraz bardziej zacięty”. Materiał dotyczył kampanii prowadzonej przez Komo-
rowskiego. Zdanie wypowiedziane przez reportera ma charakter metafory 
sportowej. Nasuwa się skojarzenie z wyścigiem F1, ewentualnie wyścigiem 
koni (Horse race bias). W wypowiedzi występuje również metonimia: „wyścig 
do fotela”. W warstwie wizualnej przedstawiono Komorowskiego witającego się 
ze swoimi zwolennikami. Dalsze ujęcie przedstawia przeciwników prezydenta, 
którzy skandują hasła przeciw politykowi.

Następny fragment: „Zaskakujące zagrywki i uniki przy niewygodnych 
pytaniach. Kto wypadł lepiej, kto był zwycięzcą”, pochodzi z wprowadzenia do 
jednego z materiałów prezentera „Faktów” (22.05.). Relacja dotyczy ocen debaty, 
jaka odbyła się dzień wcześniej w studiu TVN. Ma ona charakter metafory 
sportowej. Zagrywki to typowy komponent dla piłki siatkowej, a uniki kojarzą 
się z walką bokserską. Debaty telewizyjne kandydatów na prezydenta są niczym 
pojedynek bokserski o pas mistrza świata. Sam pojedynek jest tylko częścią 
innego wydarzenia. Ważny jest też czas poprzedzający ten pojedynek oraz dzień 
po walce. Najważniejsza część rozgrywa się na ringu. Wcześniej jednak agenci 
(promotorzy) obu zawodników uzgadniają warunki walki (miejsce, liczbę rund, 
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wysokość gaży dla zawodników). Wypowiedź może sugerować, iż kandydaci 
stosowali różne sztuczki, aby dobrze wypaść i zagrozić przeciwnikowi, z drugiej 
strony – unikali odpowiedzi na wszystkie pytania. Rzeczownik „zwycięzca” 
można kojarzyć też z metaforą wojny, jednak znaki te działają na zasadzie syn-
tagmy. Pierwsze zdanie nadaje sens drugiemu – skoro pierwsze odnosiło się do 
metafory sportowej, to drugie przejmuje jego znaczenie. W warstwie wizualnej 
widać prowadzącego siedzącego za stołem prezenterskim, a w tle kandydatów 
w niemalże identycznej pozie: z uniesioną ręką i wysuniętym palcem. Ten gest 
może sugerować przekonywanie.

METAFORA WOJNY

Do metafory wojennej odwołał się reporter „Wiadomości” (11.05.) w wypo-
wiedzi: „Ofensywa Andrzeja Dudy ma być przeprowadzona na wielu frontach”. 
Relacja dotyczy taktyki, jaką ma przyjąć Duda w drugiej turze wyborów. Termin 
ofensywa można rozumieć jako etap działań taktycznych, które będą polegać na 
zastosowaniu wielu technik. Ta militarna terminologia ma podkreślić, że w walce 
„jeden na jednego” tylko zdecydowanie i stawianie wszystkiego na jedną kartę 
może przynieść zwycięstwo. W warstwie wizualnej widać kandydata, który idzie 
ulicą wśród tłumów i rozmawia ze swoimi zwolennikami.

Kolejny fragment: „Po raz pierwszy staną naprzeciw siebie. Czy ta batalia 
może być decydująca. Ostatnie odliczanie do debaty Komorowski–Duda”, został 
wypowiedziany przez prezenterkę „Wiadomości” (17.05.) relacjonującą debatę 
kandydatów na prezydenta. Ta wypowiedź miała miejsce na początku serwisu, 
w czasie przywitania. Były to pierwsze zdania, jakie wypowiedziała prowadząca, 
wskazując na temat dnia. Wypowiedź zaprezentowana jest jako metafora wojny. 
Już pierwsze zdanie sugeruje, że kandydaci niczym wrogie armie staną naprze-
ciwko siebie. Słowo „batalia” ma zwrócić uwagę, iż będzie to bardzo ciężkie 
spotkanie, które może wpłynąć na wynik wyborów prezydenckich. Ostatnie 
zdanie potęguje nastrój, jest niczym odliczanie przed wystrzałem rakiety. W war-
stwie wizualnej nie ma dodatkowych wzmocnień: widać prezenterkę, najpierw 
w pełnym planie, potem następuje najazd kamery do planu średniego. W tle na 
videowallu umieszczono obraz charakterystyczny dla czołówki serwisu (niebo).

Przykładem przedmiotowej metaforki jest wypowiedź prezenterki „Faktów” 
(19.05.): „Negocjują warunki debaty i zagrzewają do walki. W przeciwnika celują 
z drugiego szeregu”. Materiał dotyczył roli doradców kandydatów: Michała 
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Kamińskiego i Jacka Kurskiego. Jest to ostatni materiał w serwisie („michałek”) 
i ma ironiczny wydźwięk. W dalszej części wypowiedzi pojawia się metafora 
widowiska („ale bardzo lubią być na pierwszym planie”), która może sugerować, 
że doradcy kandydatów, choć powinni być niewidoczni, bardzo lubią kamery 
i wywiady. Sama wypowiedź jest metaforą wojny: negocjowanie warunków, 
zagrzewanie do walki, celowanie w przeciwnika. Może być również charaktery-
styczna dla budowania napięcia przed walką bokserską. Wskazuje, że konsultanci 
są prowodyrami negatywnej kampanii, to oni sugerują kandydatom nieczyste 
zagrywki. W gruncie rzeczy są niczym „szare eminencje”, choć nie do końca szare, 
bo pokazują się przed kamerami i wszyscy ich znają. W warstwie wizualnej widać 
prezenterkę, a po jej prawej stronie, na „ozdobniku” – Kamińskiego i Kurskiego, 
którzy wyglądają tak, jakby mówili jednocześnie, kłócili się (zdjęcie pochodzi 
z programu Moniki Olejnik „Kropka nad i”).

METAFORA WIDOWISKA (SPEKTAKLU)

Ilustracją metafory widowiska, czyli takiej, która odwołuje się do różnych dzie-
dzin scenicznych, jest wypowiedź reportera „Wiadomości” (13.05.): „Agitacje na 
ulicach Warszawy, odsłona druga”. Materiał dotyczy sposobu, w jaki kandydaci 
prowadzą kampanię: wychodzą na ulice do ludzi i składają liczne obietnice. 
W dalszej kolejności pojawia się zapowiedź ówczesnego prezydenta w sprawie 
ogłoszenia referendum. Powyższe zdanie można powiązać z metaforą widowiska. 
Tak jak w teatrze są akty, tak i w polityce jest akt drugi, czyli druga tura wyborów. 
Jednocześnie wypowiedź nie zawiera czasownika, tylko rzeczowniki odczasow-
nikowe (agitacje, odsłona), co może konotować z tytułem tej wypowiedzi (to jest 
pierwsze zdanie reportera). Warstwa wizualna koresponduje z werbalną: widać 
Komarowskiego idącego ulicą wśród tłumów (głównie dziennikarzy).

Kolejny przykład: „Spektakl reżyserowało życie, sytuacja była dynamiczna, 
a sufl ująca nie miała wglądu do scenariusza. Dużo w tym było improwizacji”, to 
wypowiedź reportera „Wiadomości” (14.05.). Relacja dotyczy sposobu, w jaki 
kandydaci są „sterowani” przez specjalistów od marketingu politycznego. Na 
poziomie denotacyjnym w warstwie wizualnej widać kobietę podpowiadającą 
prezydentowi stojącemu wśród tłumów ludzi kolejne wypowiedzi (świadczą 
o tym jej gesty i wypowiadane cicho słowa). Osoba ta stała się przedmiotem 
dużego zainteresowania mediów i konkurencji politycznej. W tym fragmencie 
dziennikarz porównał ją do sufl erki w teatrze, która podpowiada aktorom tekst 
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(takie miano nadano jej w mediach, być może nawet pierwsi tego terminu użyli 
politycy PiS). Ta metafora wskazuje, że kampania wyborcza jest jak spektakl, 
którego nie da się do końca wyreżyserować, czasem aktorzy muszą improwi-
zować, bo i sufl erzy nie znają scenariusza. Fragment: „sytuacja dynamiczna” 
pochodzi z fi lmu „Drogówka” (reż. Wojciech Smarzowski), gdzie jeden z poli-
cjantów na przesłuchaniu wypowiada: „Z kim ja piłem wczoraj, nie pamiętam, 
sytuacja dynamiczna”. W całym materiale znajdują się również kadry z kampanii 
Komorowskiego i Dudy (również on miał sufl erkę: Beatę Szydło). Całość tworzy 
syntagma między ujęciami polityków i ich sufl erów i ujęć ze sztuki teatralnej, 
gdzie sufl erka podpowiada aktorom ich tekst. Cały materiał ma wydźwięk prze-
śmiewczy, zabawowy, ludyczny.

Kolejna wypowiedź: „I to nie koniec serialu kampanijnego” została wypo-
wiedziana przez prezenterkę „Faktów” (18.05.) po wyemitowaniu jednego 
z materiałów i stanowi puentę do relacji o kampanii Dudy inspirowanej amery-
kańskim serialem „House of Cards”. Zdanie jest też zaproszeniem do wywiadu 
z politykami w TVN24 („Fakty po Faktach”). Poprzez metaforę widowiska 
(serialu) wskazuje się, iż polityka, a przede wszystkim kampania, to opowieść 
wieloodcinkowa. Z uwagi, że jest to ostatni materiał („michałek”), ma on cha-
rakter ironiczny i może sugerować, że polityka tak jak serial jest mało realna. 
Warstwa wizualna nie dopełnia tej werbalnej, gdyż widać prezenterkę, a w tle 
fragment zdjęcia z czołówki serwisu.

ŁĄCZENIE METAFOR

Wiele wypowiedzi dziennikarzy jest opartych na łączeniu w sobie różnych typów 
metafor. Przykładem jest wprowadzenie prezenterki „Faktów” (11.05.) „Jeden 
na jednego, twarzą w twarz w walce na argumenty i program. Stawka jest dość 
wysoka. Prezydencka debata to show najwyżej próby. Można w niej dużo wygrać 
i wszystko przegrać”. Prowadząca zapowiada materiał o przyszłych debatach, 
na które zgodzili się obaj kandydaci. Występują tu trzy rodzaje analizowanych 
metafor. Pierwsze zdanie zawiera w sobie odwołanie do sportów w walki: boksu, 
judo itp., oraz wojny (walka na argumenty i program). Co ciekawe, można tu 
doszukać się pleonazmu: program jest częścią argumentacji. Drugie zdanie to 
metafora sportu, np. stawka meczu. Trzecie zdanie to metafora widowiska, co 
mogłoby wskazywać, że debata jest bardzo wymagającym spotkaniem, które 
odsłoni słabości kandydatów, ale pokaże też ich mocne strony. Taka argumen-
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tacja sugerowałaby też nawiązanie do metafory sportu. Ostatnie zdanie znów 
nawiązuje do terminologii sportowej. W oknie po lewej stronie prowadzącego 
(„ozdobnik”) widać zdjęcia twarzy Komorowskiego i Dudy zwrócone ku sobie. 
Na poziomie konotacyjnym można odczytać to jako stawanie do walki bokser-
skiej. Z tymże Dudę widać z profi lu, a Komorowskiego z półprofi lu, jego twarz 
zwrócona jest ku widzom, tak jakby nie chciał stanąć do walki, wahał się, co 
można powiązać z faktem, że w pierwszej turze kampanii ówczesny prezydent 
konsekwentnie odmawiał przystąpienia do debaty. Tę rywalizację ma sugerować 
tytuł materiału („Twarzą w twarz”), który podkreśla, że będzie to bezpośrednia 
konfrontacja kandydatów. Przedmiot rywalizacji (fragment pałacu prezydenc-
kiego) jest widoczny w tle, na „ozdobniku”.

Kolejna wypowiedź stanowi wprowadzenie do materiału wypowiedzianego 
przez prezentera „Faktów” (20.05.): „Finał kampanii jak u Alfreda Hitchcocka. 
Były eksplozje, ale napięcie ciągle rośnie. Bronisław Komorowski celuje w eme-
rytury. 40 lat pracy wystarczy i chce zmienić ustawę. To ma być kolejny as. 
Pytanie czemu te asy czekały w rękawie tyle czasu”. Relacja dotyczy kampanii 
Komorowskiego. Występują tu trzy typy metafor. „Finał kampanii” odwołuje się 
do terminologii sportowej, jednak samo przywołanie nazwiska słynnego reżysera 
wskazuje na metaforę widowiska. Kolejne zdanie sugeruje fabułę jakiegoś fi lmu 
akcji. Trzecie zdanie kojarzy się ze snajperem, który stara się trafi ć jak najskutecz-
niej w sam środek, tym środkiem dla polityka jest zmiana ustawy emerytalnej 
na korzyść pracowników. Ostatnie dwa zdania odnoszą się do terminologii 
charakterystycznej dla gier w karty. W warstwie wizualnej pojawia się reporterka 
w pełnym planie, po chwili kamera się zbliża i pozostaje ona w planie amerykań-
skim. W tle widać Komorowskiego z uniesioną do góry ręką (pozdrawia tłum). 
W jego tle pojawiają się zwolennicy ubrani w koszulki z napisem Bronisław 
Komorowski i kartkami: „Głosuję na Bronka”. Po jego prawej stronie znajduje 
się urna wyborcza, po lewej ster statku, człowiek ubrany w strój marynarza 
(kapitan). Te atrybuty można powiązać z warstwą werbalną: „Finał kampanii 
jak u Hitchcocka”. Ciekawostką jest fakt, że materiał był emitowany w środę, fi nał 
kampanii był dopiero w piątek. Na poziomie konotacyjnym można odczytać 
ten tekst jako walkę do ostatniej chwili. Zachodzi jednak pewna niespójność 
w warstwie werbalnej i wizualnej. O ile obrazy sugerują odczytanie przekazu 
jako triumfu w wyborach (urna, gest Komorowskiego i ster), o tyle w warstwie 
werbalnej chodzi o taktykę, jaką prezentuje sztab kandydata.

Ostatni przykład: „Na fi niszu kampanii obaj kandydaci sięgnęli po najbliższy 
sercu oręż – rodzinę. (…). Słodko było tylko w rodzinnym gronie, wymieniając 
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ciosy kandydaci już nie przebierali w słowach” pochodzi z „Wiadomości” (22.05.) 
i dotyczy podsumowania kampanii obu kandydatów. Wypowiedź reporterki 
zawiera kilka metafor. „Finisz kampanii” to przykład terminologii sportowej. 
„Oręż” kojarzy się z walką, wojną. „Wymiana ciosów” to znowu przywołanie 
tematyki sportowej, bokserskiej. Warstwa wizualna koresponduje z tą werbalną. 
Na początku widać ujęcie Dudy i jego córki robiących selfi e. Później pojawia 
się ujęcie ze spotu rodzinnego Komarowskiego, a potem – uścisk Dudy z żoną 
i córką. Gdy pojawiło się słowo „ciosy”, nastąpiło zestawienie wypowiedzi Komo-
rowskiego z wypowiedzią Dudy, w których oskarżają się siebie nawzajem.

PODSUMOWANIE

Zaprezentowane powyżej przykłady stanowią jedynie niewielki fragment obra-
zujący sposób konstruowania przekazów o polityce, a konkretnie – o kampanii 
wyborczej. Poszczególne metafory składają się z wyrażeń (rzeczowników, cza-
sowników, przymiotników) charakterystycznych dla danego obszaru (sportu, 
wojny, widowiska). Wypowiedzi wzmacniane są przez warstwę wizualną, która 
zazwyczaj koresponduje z warstwą werbalną. Dominują przekazy oparte o meta-
forę sportową i wojenną, rzadziej pojawiają się te odnoszące się do metafory 
widowiska. Badanie nie wykazało konkretnej zależności między typem metafory 
a tematem relacji. Zazwyczaj tematyka sportowa i wojenna pojawiają się wymien-
nie. W konsekwencji należy uznać, iż hipoteza pierwsza nie została potwierdzona. 
Biorąc pod uwagę wszystkie analizowane audycje, nie ma istotnej różnicy między 
poszczególnymi nadawcami w konstruowania przekazów opartych na określonej 
metaforyce. Wynikać to może z korzystania przez dziennikarzy newsowych z tych 
samych wypowiedzi polityków, którzy sami odwołują się do bogatej stylistyki. 
Różnice pojawiają się w liczbie stosowanych metafor w ramach poszczególnych 
dni, ale jest to związane z liczbą materiałów poświęconych kampanii, dlatego 
należy uznać, że hipoteza druga została potwierdzona.

Najczęściej powtarzane metafory (w różnych serwisach) to przykładowo 
„Żółta kartka dla prezydenta Komorowskiego”, oznaczająca ostrzeżenie wybor-
ców po pierwszej turze wyborów, kiedy uzyskał niższe poparcie, niż zakładały 
sondaże. Kolejne popularne frazy to: „ostatnia prosta”, „fi nisz kampanii”, „fi nał 
kampanii” oznaczające koniec rywalizacji wyborczej. Co ciekawe, były one 
powtarzane nie tylko w ostatnim dniu kampanii wyborczej, ale nawet na trzy 
dni przed jej końcem. Popularnym zwrotem była również „mobilizacja elekto-
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ratu” sugerująca pobudzenie do działania wyborców, czyli do agitowania czy 
głosowania.

W analizowanych materiałach dziennikarze stosują również inne metafory, 
takie jak: „rzucać się w oczy” czy „nie dzielić skóry na niedźwiedziu”, jednak 
metaforyka sportowa, wojenna i widowiska jest szczególnie widoczna. Można 
również zauważyć tendencję do łączenia ze sobą metafor sportowych poprzez 
odwoływanie się do różnych dyscyplin sportowych oraz łączenie różnych typów 
metafor, co może sugerować niespójność przekazu. Jednak de facto hiperbolizuje 
ten przekaz, wyróżnia go i uwydatnia poszczególne jego fragmenty.
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— ABSTRAKT —

Kampania wyborcza toczy się zwykle na wielu 
polach. Do najważniejszych należą oczywiście 
media, które stanowią jeden z głównych kanałów 
komunikacji kandydatów z wyborcami. Wśród 
wykorzystywanych do tego narzędzi znajdują się 
materiały emitowane w ramach obligatoryjnych 
radiowych audycji wyborczych. Autor sprawdza, 
jakie materiały zaprezentowały dwa główne 
komitety startujące w kampanii parlamentarnej 
w 2015 roku – Prawo i  Sprawiedliwość oraz 
Platforma Obywatelska. Analizuje ich przekaz, 
rekonstruuje ich główne przesłania oraz wyko-
rzystane środki retoryczne.

Słowa kluczowe: wybory parlamentarne, kampa-
nia wyborcza, agitacja, radio

— ABSTRACT —

An election campaign is usually run on many 
fi elds. Th e most important of these are naturally 
the media, which are one of the main commu-
nication channels with voters. Various tools are 
used, including materials presented during allo-
cated party political broadcasts on the radio. Th e 
author reviews what materials were presented by 
the two main committees taking part in the 2015 
parliamentary campaign – the Law and Justice 
[PiS] and the Civic Platform [PO] parties. Th e 
analysis covers the overall message, the recon-
struction of the main communicated points as 
well as employed rhetorical devices.

Keywords: parliamentary election, election 
campaign, canvass, radio
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Każda kolejna kampania wyborcza to nieustające „ćwiczenia kreacji, rekon-
strukcji i przesyłania znaczących symboli” (Trent, Friedenberg, Denton Jr., 2016, 
s. 9), mających oddziaływać na wyobraźnię wyborców. Istotą tego procesu staje 
się poszukiwanie nowych dróg dotarcia do odbiorców komunikatu politycznego 
oraz modyfi kowanie wcześniej sprawdzonych narzędzi i środków wykorzysty-
wanych w procesie komunikowania się z elektoratem. Wiele z nich ma ścisły 
związek z mediami elektronicznymi, które stały się głównym polem aktywności 
polityków zabiegających o głosy wyborców. Wśród dostępnych w tym obszarze 
instrumentów znajdują się przewidziane prawem audycje radiowe, w ramach 
których poszczególne komitety wyborcze prezentują swoje propozycje pro-
gramowe, postulaty, idee i hasła polityczne. Przyjrzyjmy się, jak ten instrument 
wykorzystały w parlamentarnej kampanii wyborczej w 2015 roku dwie główne 
formacje, mające pozycje faworytów tamtej elekcji. Były nimi partie: Prawo 
i Sprawiedliwość oraz Platforma Obywatelska.

KAMPANIA WYBORCZA W MEDIACH – RAMY PRAWNE

Zanim autor podda analizie wybrane materiały wyemitowane przez komitety 
wyborcze w ramach prowadzonej przez nie kampanii parlamentarnej, nakreśli jej 
ramy prawne. Dla pełniejszego zrozumienia analizowanych tu działań politycz-
nych warto bowiem przywołać dokumenty, które określają sposób postępowania 
w obszarze komunikowania się podmiotów politycznych z wyborcami za pośred-
nictwem mediów. Do zagadnień związanych z prowadzeniem agitacji w ramach 
kampanii wyborczej – jak również do procedur związanych z przygotowaniem 
i przeprowadzeniem procesu wyborczego – odnosi się ustawa z dnia 5 stycznia 
2011 roku, Kodeks wyborczy. W rozdziale 13 tego aktu prawnego znajdują się zapisy 
odnoszące się do kampanii wykorzystującej kanały komunikowania udostępniane 
przez nadawców radiowych i telewizyjnych. Przepisy te przewidują, że komitety 
wyborcze, które zarejestrowały swoich kandydatów, mają prawo do nieodpłatnego 
rozpowszechniania audycji wyborczych w programach publicznych nadawców 
radiowych i telewizyjnych. Ustawodawca założył, że „przez pojęcie rozpowszech-
niania nieodpłatnie audycji wyborczych rozumie się zarówno rejestrację i emisję 
wystąpień przedstawicieli komitetów wyborczych bądź kandydatów, jak i rejestrację 
oraz emisję audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze” (art. 
117 § 2). Z prawa tego komitety mogą korzystać „w okresie od 15 dnia przed dniem 
wyborów do dnia zakończenia kampanii wyborczej” (art. 117 § 1).
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Kodeks wyborczy wyznacza nie tylko ogólne reguły prowadzenia kampanii, 
ale zawiera też bardziej szczegółowe zapisy odnoszące się do tego obszaru. 
Przykładem może być zawarte w ustawie zastrzeżenie, że komitet wyborczy nie 
może odstąpić innemu komitetowi swojego czasu antenowego przysługującego 
mu w ramach toczącej się rywalizacji wyborczej (art. 117 § 4). Inna z regulacji 
zakłada, że w audycjach wyborczych jednego komitetu nie mogą się pojawić 
elementy agitacji na rzecz innego komitetu lub jego kandydata (art. 117 § 5). 
Ustawodawca ustalił również, że komitety wyborcze mają dostarczać swoje audy-
cje do nadawcy nie później niż 24 godziny przed dniem ich rozpowszechnienia 
(art. 118 § 1). Jeśli natomiast dostarczona audycja przekracza ustalony limit 
czasowy – komitet wyborczy, wzywany do tego przez nadawcę, ma obowiązek 
skrócić swój materiał. A w przypadku gdy nie wywiąże się z tego zadania, emisja 
jego audycji wyborczej jest przerywana w momencie, w którym upływa przysłu-
gujący komitetowi czas antenowy (art. 118 § 3).

Wskazane powyżej regulacje odnoszą się do wszystkich typów wyborów. 
W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 roku znajdziemy też jednak przepisy odno-
szące się do poszczególnych rodzajów kampanii wyborczej. W przypadku 
wyborów do Sejmu i Senatu należy przyjrzeć się zapisom Kodeksu wyborczego, 
które odnajdujemy – odpowiednio – w dziale III i IV. W obu przypadkach 
prawo rozpowszechniania audycji wyborczych obejmuje programy publicz-
nych nadawców radiowych i telewizyjnych. I tak – chodzi o programy ogól-
nokrajowe, jeśli komitet zarejestrował listy kandydatów w co najmniej połowie 
okręgów wyborczych, natomiast gdy komitet zarejestrował listę kandydatów co 
najmniej w jednym okręgu wyborczym, w grę wchodzą publiczne programy 
regionalne.

Obok Kodeksu wyborczego istnieją również akty niższego rzędu, które 
także wyznaczają reguły postępowania w kampanii wyborczej. Są wśród nich 
rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Do jej obowiązków należy 
defi niowanie tego, ile czasu mają przeznaczać ogólnopolskie i regionalne pro-
gramy radiowe i telewizyjne na nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wybor-
czych. Rada ustala również, jak ma wyglądać proces przygotowania i emisji tych 
materiałów. W tym miejscu należy przywołać przede wszystkim rozporządzenie 
KRRiT z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie czasu oraz ramowego podziału czasu 
przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych, trybu 
postępowania dotyczącego podziału czasu, zakresu rejestracji oraz sposobu 
przygotowania i emisji audycji wyborczych w programach publicznej radiofo-
nii i telewizji. Z tego dokumentu wynika, że w przypadku wyborów do Sejmu 
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czas rozpowszechniania audycji wyborczych w programach ogólnokrajowych 
Polskiego Radia wynosi: w Programie 1 – 500 minut; w Programie 2 – 250 
minut; w Programie 3 – 500 minut; w Programie 4 – 250 minut; w programie 
dla zagranicy – 300 minut. Jednocześnie należy odnotować, że audycje, o których 
tu mowa, mają być rozpowszechniane w określonym czasie, to znaczy:

• w Programie 1 – codziennie w godzinach 6:05–10:00 i w godzinach 
22:05–23:00 w blokach audycji wyborczych nie krótszych niż 15 minut;

• w Programie 2 – codziennie w godzinach 6:05–10:00 i w godzinach 
22:05–23:00 w blokach audycji wyborczych nie krótszych niż 7 minut;

• w Programie 3 – codziennie w godzinach 6:05–10:00 i w godzinach 
22:05–23:00 w blokach audycji wyborczych nie krótszych niż 15 minut;

• w Programie 4 – codziennie w godzinach 6:05–10:00 i w godzinach 
22:05–23:00 w blokach audycji wyborczych nie krótszych niż 7 minut;

• w  programie dla zagranicy – codziennie w  godzinach 6:05–10:00 
i w godzinach 23:05–24:00 w blokach audycji wyborczych nie krótszych 
niż 9 minut (Dziennik Ustaw, 2011, Nr 154, poz. 915).

Działając w zgodzie z zapisami rozporządzenia KRRiT, publiczne radio ma 
także emitować na antenach ogólnokrajowych audycje przygotowane przez 
komitety wyborcze ubiegające się o miejsca dla swoich kandydatów w Senacie. 
Łączny czas rozpowszechniania tych materiałów wynosi w tym przypadku po 
120 minut w każdym z programów (1, 2, 3, 4 i w programie dla zagranicy). 
Autorzy regulacji zdecydowali, że audycje te mają się pojawiać:

• w Programie 1 – codziennie w godzinach 6:05–10:00 i w godzinach 
22:05–23:00 w blokach audycji wyborczych nie krótszych niż 3,5 minuty;

• w Programie 2 – codziennie w godzinach 6:05–10:00 i w godzinach 
22:05–23:00 w blokach audycji wyborczych nie krótszych niż 3,5 minuty;

• w Programie 3 – codziennie w godzinach 6:05–10:00 i w godzinach 
22:05–23:00 w blokach audycji wyborczych nie krótszych niż 3,5 minuty;

• w Programie 4 – codziennie w godzinach 6:05–10:00 i w godzinach 
22:05–23:00 w blokach audycji wyborczych nie krótszych niż 3,5 minuty;

• w  programie dla zagranicy – codziennie w  godzinach 6:05–10:00 
i w godzinach 23:05–24:00 w blokach audycji wyborczych nie krótszych 
niż 3,5 minuty (Dziennik Ustaw, 2011, Nr 154, poz. 915).

W innym rozporządzeniu Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wskazała, 
jakie zasady prowadzenia kampanii wyborczej obowiązują komitety, które mają 
zarejestrowane listy kandydatów do obu izb parlamentu. Mogą one prowadzić 
kampanię łączną, która „polega na łączeniu całego czasu przysługującego komite-
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towi wyborczemu w programach ogólnokrajowych telewizyjnych lub radiowych 
w kampanii wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z całym czasem 
przysługującym komitetowi wyborczemu w programach ogólnokrajowych 
telewizyjnych lub radiowych w kampanii wyborczej do Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej”. Ta sama zasada dotyczy łączenia czasu w programach regionalnych. 
Jeśli więc komitety wyborcze chcą skorzystać z tej możliwości, muszą – poprzez 
swoich pełnomocników – zawiadomić o zamiarze łącznego prowadzenia kam-
panii wyborczej do obu izb parlamentu. KRRiT ustaliła, że muszą to zrobić nie 
później niż w 22 dniu przed dniem wyborów (Dziennik Ustaw, 2011, Nr 154, 
poz. 917). Z takim właśnie wariantem mieliśmy do czynienia w przypadku komi-
tetów wyborczych reprezentujących dwie najliczniejsze frakcje parlamentarne 
– Platformę Obywatelską (PO) oraz Prawo i Sprawiedliwość (PiS). Ich audycje 
przygotowane na czas kampanii wyborczej były rozpowszechniane nieodpłatnie 
w mediach publicznych w specjalnych blokach zawierających łączne audycje 
wyborcze do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

METODOLOGIA BADANIA

W prowadzonej analizie autor będzie skupiać się na samym przekazie, sprawdza-
jąc, co stanowi jego główną oś w przypadku obu komitetów wyborczych. Ustali, 
jakiego rodzaju narracji używają. Sprawdzi, w jaki sposób defi niują sytuację oraz 
potrzeby i oczekiwania społeczne. Przyjrzy się, czy w wyraźny sposób wyznaczają 
granicę pomiędzy kategoriami MY/ONI. Autora interesować będzie się także, 
czy – a jeśli tak, to w jaki sposób – główni rywale odnoszą się do siebie nawzajem 
oraz do innych uczestników wyścigu wyborczego. Poszuka więc odpowiedzi na 
pytanie – jak defi niują kontrkandydatów i czy zauważają inne podmioty funk-
cjonujące poza sporem toczącym się między PO a PiS. Co ważne, badanie nie 
będzie dotyczyć recepcji prezentowanych materiałów, a jedynie samej konstrukcji 
i zawartości przekazu kierowanego do odbiorców.

Archiwizacji, transkrypcji i analizie zostaną poddane wszystkie materiały 
wyborcze, które zostały wyemitowane w Programie Trzecim Polskiego Radia 
pomiędzy 10 października a 23 października 2015 roku (zgodnie ze wskazanym 
wcześniej wymogiem Kodeksu wyborczego: „w okresie od 15 dnia przed dniem 
wyborów do dnia zakończenia kampanii wyborczej”). Obligatoryjne bloki 
wyborcze ukazywały się na tej antenie dwukrotnie każdego dnia – w paśmie 
porannym po godzinie 6:05 (przez cały czas trwania emisji) oraz w paśmie 
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wieczornym – od poniedziałku do czwartku po godzinie 22:35, a w piątki, soboty 
i niedziele – po godzinie 22:05.

EMISJA MATERIAŁÓW WYBORCZYCH

Rywalizujące ze sobą komitety wyborcze przyjęły odmienną strategię w zakresie 
prezentowania emitowanych nieodpłatnie materiałów w radiowych blokach 
wyborczych. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość przez cały czas pre-
zentowania audycji na antenie Programu Trzeciego Polskiego Radia – zarówno 
w paśmie porannym, jak i w wieczornym – przekazywał do emisji ten sam spot 
wyborczy (PiS/A). W badanym czasie został więc on wyemitowany 28-krotnie. 
Z kolei Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP przygotowała w tym czasie 
dwa materiały zaprezentowane w ramach przysługującego jej czasu antenowego. 
Pierwszy z nich (PO/A) został wyemitowany 12-krotnie – od 10 do 15 paździer-
nika 2015 roku, każdego dnia zarówno w bloku porannym, jak i wieczornym. 
Przez osiem kolejnych dni – do końca kampanii wyborczej, czyli od 16 do 23 
października – na antenie dwukrotnie w ciągu dnia ukazywał się drugi z przy-
gotowanych materiałów (PO/B). Wykorzystano w nim część pierwszego spotu 
(PO/A). Harmonogram emisji poszczególnych materiałów obu komitetów 
wyborczych prezentuje poniższa tabela.

Tabela 1. Emisja materiałów komitetów PiS i PO w ramach bezpłatnych bloków 
wyborczych w kampanii parlamentarnej 2015 na antenie Programu Trzeciego 

Polskiego Radia (pasmo poranne i wieczorne)

10
.1

0

11
.1

0

12
.1

0

13
.1

0

14
.1

0

15
.1

0

16
.1

0

17
.1

0

18
.1

0

19
.1

0

20
.1

0

21
.1

0

22
.1

0

23
.1

0

PiS
rano A A A A A A A A A A A A A A

wieczór A A A A A A A A A A A A A A

PO
rano A A A A A A B B B B B B B B

wieczór A A A A A A B B B B B B B B

Źródło: opracowanie własne.

Interesujące jest to, że agitacja wyborcza prowadzona przez komitety repre-
zentujące dwie największe siły polityczne charakteryzowała się dużo mniejszą 
dynamiką i dużo większą powtarzalnością niż w czasie poprzedniej kampanii 
parlamentarnej. W 2011 roku bowiem obydwie partie – zarówno Platforma 
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Obywatelska, jak i Prawo i Sprawiedliwość – przygotowały większą liczbę mate-
riałów prezentowanych w obligatoryjnych blokach wyborczych na antenach 
publicznego radia. PO prezentowała wówczas siedem wariantów swoich audycji, 
natomiast Prawo i Sprawiedliwość – cztery (Zaborski, 2012, s. 240–245).

Zmiana w 2015 roku może wynikać z dostrzeżenia przez autorów kampanii 
tego, że siła przekazów prezentowanych w ramach obowiązkowych audycji 
wyborczych jest ograniczona – z całą pewnością mniejsza aniżeli siła spotów 
prezentowanych w mediach w ramach płatnego czasu reklamowego. Ujmując 
rzecz z perspektywy użytkownika mediów, można powiedzieć, że takie trwające 
od kilkudziesięciu sekund do kilku minut bloki reklamowe łatwiej zaakceptować, 
także osobie niezainteresowanej i nieszukającej informacji, aniżeli rozbudo-
wane bloki wyborcze trwające kilkanaście, a nawet ponad 20 minut. Możemy 
podejrzewać, że znacząca grupa odbiorców świadomie pomija nadawane w tej 
formie treści. Stąd – być może – niskie zainteresowanie tą formą komunikacji 
z wyborcami ze strony strategów kampanii wyborczej PO i PiS.

Dostrzegając istotne różnice pomiędzy aktywnością kampanijną obu ugru-
powań w środowisku radiowym pomiędzy rokiem 2011 i 2015, warto zauważyć, 
że – po obu stronach politycznego sporu – w radiowych materiałach wyborczych 
w 2015 roku głos oddano jednemu tylko politykowi. W przypadku PO była to 
urzędująca premier – Ewa Kopacz, natomiast w przypadku PiS – aspirująca do 
tego stanowiska Beata Szydło. To sytuacja znacząco odmienna od scenariusza 
z 2011 roku, kiedy to w materiałach wyborczych obu formacji można było 
usłyszeć wielu polityków. I tak – w spotach PO wystąpili: Bartosz Arłukowicz, 
Władysław Bartoszewski, Ewa Kopacz, Krzysztof Kwiatkowski, Joanna Mucha, 
Radosław Sikorski i Donald Tusk. Z kolei w materiałach PiS pojawiali się: Mał-
gorzata Gosiewska, Józefa Hrynkiewicz, Jarosław Kaczyński, Marek Kuchciński, 
Adam Lipiński, Marek Suski, Krzysztof Szczerski i Beata Szydło (Zaborski, 2012, 
s. 240–245).

O(PIS)YWANIE ŚWIATA

Budując przekaz prezentowany w radiowych materiałach wyborczych w 2015 
roku, oba ugrupowania starały się wykreować pożądany przez siebie wizeru-
nek własny. Tworząc obraz siebie, Prawo i Sprawiedliwość podkreślało, że jest 
formacją, która jest blisko Polaków, rozmawia z nimi, słucha ich i wyciąga 
wnioski – dzięki temu zna i rozumie problemy wyborców. Jak przekonywała 
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Beata Szydło – PiS wie, czego potrzeba „nam wszystkim” i „co boli Polaków 
najbardziej”. Mówiła, że chcą oni „dobrej zmiany”, która zdefi niowana została 
przez nią jako naprawa błędów poprzedników. Beata Szydło odwoływała się przy 
tym do takich słów, jak: godność i służba, z którymi chciała być utożsamiana. Jak 
słyszeliśmy – wiąże się z tym „ogromna nadzieja”, której „nie wolno zmarnować”, 
a której rozbudzenie Prawo i Sprawiedliwość przypisuje swojej aktywności. Partia 
aspirująca do przejęcia steru rządów używała narracji inkluzywnej i budowała 
swój wizerunek, podkreślając otwartość na innych – także tych, którzy „do tej 
pory być może dokonywali innych wyborów czy stali na uboczu”. Stąd hasła: 
„W naszej drużynie jest miejsce dla każdego Polaka, dla każdej Polki”, „Czekamy 
na was!”, „Jesteście nam wszyscy potrzebni”, czy wreszcie: „Tylko wtedy, kiedy 
będziemy razem, nie damy się podzielić, będziemy silni”. Aspekt łączenia pojawiał 
się też w sformułowaniach odnoszących się do wspólnoty, w której wszyscy mają 
mieć równe szanse („tutaj jest nasz dom”, „jak Polska długa i szeroka”, „wszędzie 
tam, gdzie mieszkamy, gdzie żyjemy, mamy prawo do takich samych szans”). 
Towarzyszyły temu stwierdzenia odwołujące się do szacunku do drugiego czło-
wieka, „bez względu na to, jakie ma poglądy”.

Istotne wnioski płyną też z formuły materiału wyborczego, prezentowanego 
przez Prawo i Sprawiedliwość. Zawierał on fragmenty przemówień publicznych 
Beaty Szydło o charakterze wiecowym, z oklaskami i odgłosami tłumu w tle. 
Wykorzystanie reakcji słuchających (zaaranżowanych na potrzeby spotu) miało 
umacniać wrażenie, że kandydatka PiS jest wśród ludzi, a tym samym jest blisko 
ich problemów. Tę bliskość miał niewątpliwie także podkreślać charakter języka, 
do jakiego sięgała przedstawicielka Prawa i Sprawiedliwości. Odwoływała się 
do prostych haseł i nie wykorzystywała skomplikowanych czy specjalistycznych 
zwrotów. Korzystała natomiast ze sformułowań znanych przeciętnemu odbiorcy, 
na przykład gdy mówiła o rodzinie zaciągającej kredyt na mieszkanie i stwier-
dzała, że nie może to być kredyt, który tę rodzinę „puści z torbami”.

Fakt, że sięgnięto do oryginalnych przemówień wygłoszonych w czasie 
kampanii wyborczej (a nie do nagrań studyjnych) sprawia, że nie zawsze pre-
zentowane wypowiedzi Beaty Szydło były w pełni poprawne językowo (przykład: 
„ta szkoła, która będzie ich przygotowała (!) do dorosłego życia”). Nie były to 
jednak błędy rażące w całości spotu, a raczej mogły – jako kolejny już element 
– przybliżać autorkę tych słów do przeciętnego odbiorcy. Podobny cel przyświe-
cał z pewnością fi nałowemu zdaniu z przywołanych przemówień kandydatki. 
W żartobliwym tonie stwierdzała ona: „Nazywam się Szydło – Beata Szydło”. To 
oczywiste odwołanie do kanonu pop-kultury i postaci bohatera z serii fi lmów 
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o Jamesie Bondzie z jednej strony wykorzystywało wspólnotę wyobrażeń o świe-
cie, a z drugiej zaś miało przenosić – choćby symbolicznie – część umiejętności 
agenta 007 na odwołującą się do niego kandydatkę na premiera.

MYŚLĄC (PO)ZYTYWNIE

Platforma Obywatelska prezentowała się z kolei jako pragmatyczne ugrupowanie, 
które – jak słyszymy w materiałach wyborczych – skutecznie obroniło polską 
gospodarkę przed kryzysem, prowadząc „odpowiedzialną politykę fi nansową”. 
PO przekonywała, że jej pomysły na mierzenie się z trudną rzeczywistością 
gospodarczą „okazały się skuteczne”, czego dowodem ma być fakt, że w czasie 
„gdy inne kraje Unii Europejskiej pogrążały się w recesji, Polska jako jedyny 
kraj w Europie zachowała trwały wzrost gospodarczy”. Ostatecznie – autorzy 
kampanii określali wybór Platformy Obywatelskiej jako „odpowiedzialną 
kontynuację wzrostu gospodarczego” i przekonywali, że wiąże się z nim „mądre 
wykorzystanie” publicznych pieniędzy.

W swoich materiałach PO odwoływała się do potrzeb wszystkich Polaków, 
ale używała innego języka niż PiS. Sięgała, co prawda, po bezpośredni zwrot do 
wyborcy: „wybór należy do ciebie”, ale też używała bardziej formalnych i bez-
osobowych form opisujących Polaków. Mówiła więc, że „chce skoncentrować się 
na zwiększeniu dochodów wszystkich Polaków”, bo „Polacy zasługują na więcej”, 
„Polacy muszą więcej zarabiać” i że na jej propozycji podatkowej „skorzysta 97 
procent społeczeństwa”. Padała też wreszcie zapowiedź, że „każdy odczuje zmianę 
na lepsze”. Były to więc sformułowania odwołujące się do szerokiego spektrum 
odbiorców, nie były jednak w  mocny sposób wzmocnione podkreśleniem 
wspólnoty, łączności pomiędzy wyborcami a sprawującymi władzę („każdy”, 
a nie „każdy z nas”…).

W swoich materiałach Platforma Obywatelska odwoływała się do kategorii 
pozytywnego myślenia. Ewa Kopacz przekonywała na przykład, że „Polska zmie-
niła się na lepsze. Każdy widzi to za oknem”. Natomiast w wyborczej piosence 
PO mogliśmy usłyszeć wiele treści namawiających do dostrzegania jasnych stron 
rzeczywistości, choć – jak przekonywali autorzy spotu – Polska to „jeszcze nie raj”, 
ale kraj, w którym zmieniło się tak wiele, że „dzisiaj trudno uwierzyć, jak tu źle kie-
dyś było”. Tekst piosenki miał w wyraźny sposób sytuować Platformę Obywatelską 
w kręgu tych, którzy są aktywni („myli się ten, kto sądzi, że wypali się nam chęć 
do życia”), kochają Polskę („kocham ten kraj”), przełamują stereotyp i nie skupiają 
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się na narzekaniu, nawet jeśli są ku temu pewne obiektywne przesłanki („w końcu 
jestem Polakiem i narzekać potrafi ę, ale nie chcę”). Poza tym pojawiało się tu też 
pośrednie odwołanie do jednego z symboli narodowych – hymnu państwowego. 
Materiały wyborcze PO kończyły się bowiem słowami: „Bo czasem trudno nam 
było, lecz nigdy miłość nie zginęła, póki my żyjemy”.

O  ile piosenka wyborcza PO odwoływała się do bardzo prostych haseł 
(czasem wręcz – jak ujęto to w samym materiale – „naiwnych”), o tyle w kam-
panii PO pojawiał się też język, który momentami mógł być nieczytelny dla 
przeciętnego odbiorcy, mniej zorientowanego w zawiłościach świata polityki 
czy gospodarki. Przykładem może być stwierdzenie, iż „w czerwcu 2015 roku 
Rada Unii Europejskiej zdecydowała o zdjęciu z Polski procedury nadmiernego 
defi cytu”. Co prawda – sformułowanie to zostało uzupełnione wyjaśnieniem, 
że dzięki temu „mamy do wykorzystania więcej pieniędzy”, ale nie rozwiewało 
to z całą pewnością wszystkich wątpliwości, które mogły być wywołane przez 
pierwszą część komunikatu.

ETYKIETOWANIE PRZECIWNIKA

Prawo i Sprawiedliwość w swoim materiale w bezpośredni sposób odnosiło się 
do głównego rywala – Platformy Obywatelskiej. W prezentowanym wystąpieniu 
Beaty Szydło dwukrotnie słyszymy, że PO to „odchodząca partia władzy”. Takie 
sformułowanie – zawierające w sobie przekaz o pewnej nieuchronności poli-
tycznej zmiany – miało utwierdzać odbiorców w przekonaniu o schyłkowości 
sprawowania rządów przez dotychczasową koalicję parlamentarną. W sposób 
niepozostawiający żadnych wątpliwości politycy PiS nie tylko przekonywali, że 
nadszedł czas na zmiany, ale i – na poziomie prezentowanej narracji – czynili je 
narzucaną niejako rzeczywistością.

Ale krył się w tym sformułowaniu jeszcze jeden istotny szczegół. Kiedy 
bowiem Prawo i Sprawiedliwość wskazywało na Platformę Obywatelską jako 
na „odchodzącą partię władzy”, wykorzystywało ukrytą między słowami 
sugestię. Określenie „partia władzy” wywołuje bowiem negatywne refl eksje 
i każe myśleć o ugrupowaniu, które sprawuje władzę dla samej władzy lub dla 
własnych korzyści, co jest zaprzeczeniem postrzegania polityki w kategoriach 
służby publicznej. Przekaz ten był wzmocniony poprzez zarzut, że PO zajmowała 
się „polityką rozwoju, której owoce są dostępne dla około dziesięciu procent 
społeczeństwa”. Opisując Platformę Obywatelską, PiS przekonywał, że tworzące 
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rząd w latach 2007–2015 ugrupowanie pogłębiło „różnego rodzaju podziały 
pomiędzy Polakami”.

Oczywiste – choć nie wyrażone wprost – odwołanie do PO znalazło się 
również w tym fragmencie przekazu Prawa i Sprawiedliwości, w którym padała 
zapowiedź przywrócenia normalności w Polsce. Jeśli bowiem jakieś środowisko 
polityczne zapowiada, że „może być inaczej, że może być normalnie” – defi niuje 
dotychczasową sytuację jako zaprzeczenie normalności. W domyśle winą za ten 
stan obarcza formację aktualnie sprawującą władze. Tym bardziej że w innym 
miejscu swojego materiału PiS wprost mówiło o Platformie Obywatelskiej, 
zapowiadając, że zamierza naprawić to, co zostało przez nią „popsute” w czasie 
ośmioletnich rządów. Przy czym owa „normalność” była tutaj pokazywana jako 
„wielka rzecz”, czy też „wielka sprawa”. A to znaczy, że skala jej defi cytu – jak 
sugerowali autorzy przekazu – miała być znacząca.

W materiale wyborczym PiS znajdujemy jeszcze jedno odniesienie do Plat-
formy Obywatelskiej, choć – podobnie jak w powyżej przytoczonym przykładzie 
– nie było to odniesienie wyrażone wprost. Chodzi o fragment, w którym Beata 
Szydło stwierdzała: „Jestem kobietą, która jak dojdzie do niebezpieczeństwa, 
nie ucieknę i nie schowam się w domu z moimi dziećmi, ale przyjdę do was 
i poproszę was o pomoc”. To aluzja do szeroko komentowanych wcześniej słów 
Ewy Kopacz, która we wrześniu 2014 roku, tuż po prezentacji składu swojego 
rządu, została zapytana przez dziennikarza o  politykę międzynarodową 
i zewnętrzne zagrożenia dla Polski oraz ewentualną sprzedaż broni Ukrainie 
pogrążonej w konfl ikcie z Rosją. Premier odpowiedziała wówczas: „Wie pan, ja 
jestem kobietą. Wyobrażam sobie, co ja bym zrobiła, gdyby nagle na ulicy pokazał 
się człowiek, który nagle wymachuje jakimś ostrym narzędziem albo trzyma 
w ręku pistolet. Pierwsza moja myśl: tam, za moimi plecami jest mój dom i tam 
są moje dzieci. Więc wpadam do domu, zamykam drzwi i opiekuję się własnymi 
dziećmi”(Ewa Kopacz zabrała głos, 2014).

Odniesienia do drugiej strony sporu politycznego znalazły się również 
w spotach Platformy Obywatelskiej. Przywoływane w nich były programowe 
propozycje Prawa i Sprawiedliwości – 500 złotych na dziecko, darmowe leki 
czy obniżenie wieku emerytalnego. Autorzy materiału określali te postulaty 
jako „ryzykowne rozdawnictwo”. Wyliczali, że pomysły ich konkurentów mogą 
kosztować nawet pięćdziesiąt miliardów złotych rocznie, a to – jak przekony-
wali – „oznacza ruinę fi nansów publicznych i powrót do sytuacji kryzysowej”.

W materiałach Platformy Obywatelskiej jej rywale byli opisywani także za 
pomocą sformułowań, w których nie padało jasne wskazanie, że chodzi o Prawo 
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i Sprawiedliwość. Z kontekstu sporu politycznego odbiorcy mogli jednak domy-
ślić się, jaki podmiot polityczny został ukryty w tak skonstruowanym przekazie. 
Chodzi o fragmenty piosenki wyborczej, w której można było usłyszeć: „Wielu 
z nas jednak chce krzyczeć, że wciąż jest źle, wmówić innym, że wszystko jest 
podłe”, „Jak przekonać kogoś mam do czegoś, gdy on wciąż neguje wszystko” oraz 
„Kocham ten kraj i w niepewne nie oddam go ręce”.

Gdy Ewa Kopacz mówiła w materiale PO, że „żyjemy w pięknym kraju, który 
nie jest ruiną”, to – choć nie wprost – ale odnosiła się do narracji prezentowanej 
w kampanii wyborczej przez polityków Prawa i Sprawiedliwości. Już w czasie 
rywalizacji o prezydenturę, czyli zanim zaczęła się kampania parlamentarna, 
w swoim spocie Andrzej Duda mówił na przykład o doświadczeniach minionych 
pokoleń Polaków i przekonywał: „To oni odbudowali Polskę ze zgliszcz. I ja 
mówię wszystkim: my też potrafi my” (Spot wyborczy „Andrzej Duda”, 2015).

Analiza materiałów wyborczych prezentowanych w radiowych blokach pro-
wadzi nas do jeszcze jednego ważnego wniosku. Faworyci kampanii – poza sobą 
nawzajem – nie dostrzegali innych graczy na rynku politycznym, a przynajmniej 
nie odnosili się do nich w swoich radiowych przekazach. Prawo i Sprawiedliwość 
skupiało się na krytyce Platformy Obywatelskiej, nie odnosząc się do pozosta-
łych ugrupowań, w tym także do rządowego koalicjanta PO, czyli Polskiego 
Stronnictwa Ludowego. Z kolei Komitet Wyborczy PO RP zawarł w swoich 
materiałach jedynie krytykę pomysłów Prawa i Sprawiedliwości, nie angażując 
się w bezpośrednie spory z innymi uczestnikami batalii wyborczej.

RAMY DEBATY WYBORCZEJ

Materiały przygotowywane na potrzeby radiowych bloków wyborczych, podob-
nie jak inne narzędzia, po które kandydaci czy ich komitety sięgają w czasie 
kampanii wyborczej, mogą służyć wyznaczaniu ram debaty publicznej. Wska-
zują obszary, którymi politycy chcieliby zainteresować wyborców, narzucając 
swoim rywalom kierunki tej debaty. Celem staje się tu więc zapanowanie nad 
agendą omawianych problemów, ale też tematów podejmowanych w przyszłości. 
Poszczególnym kandydatom chodzi o to, by narzucone w ten sposób i podda-
wane dyskusji zagadnienia były wygodne dla nich, a jednocześnie niekorzystne 
z różnych powodów dla pozostałych uczestników wyborczej batalii. Jak określił 
to George Lakoff  (2011, s. 31), opisując zjawisko kształtowania polityki przez 
język, istotą działania staje się „narzucenie języka, który pasuje do twojego świa-



197Marcin Zaborski : PO-PiS-y w eterze 2015

topoglądu. Ale liczy się nie tylko język. Idee są bowiem podstawami myślenia, 
a język jest ich nośnikiem, aktywującym je w naszym umyśle”.

Defi niując zapowiadaną przez siebie „dobrą zmianę”, Prawo i Sprawiedliwość 
wskazywało na następujące obszary postulowanych działań:

 – zapewnienie poczucie bezpieczeństwa polskim rodzinom;
 – dbanie o bezpieczeństwo dzieci w szkołach;
 – dobre wykształcenie i wychowanie w szkołach;
 – sprzeciw wobec odbierania dzieci rodzicom z powodów ekonomicznych;
 – wyrównywanie szans w ramach polityki rozwoju;
 – stabilizacja dla rodzin poprzez zapewnienie pracy;
 – naprawa wymiaru sprawiedliwości;
 – przywrócenie zaufania do polskiego państwa;
 – przywrócenie sensu słowom: godność i służba;
 – przywrócenie Polsce normalności.

Część postulatów Prawa i Sprawiedliwości odnosiła się więc do bardzo kon-
kretnych rozwiązań, inne stanowiły raczej przywołanie ogólnych haseł czy idei, 
bez wskazywania konkretnej treści.

Więcej konkretnych rozwiązań zapowiadanych w czasie kampanii wyborczej 
możemy odnaleźć w materiałach komitetu PO, choć i tu pojawiają się propozycje 
nieostre i wymagające dopowiedzenia, jeśli chodzi o szczegółowe rozwiązania 
proponowanych zmian. Była tutaj mowa o następujących obietnicach progra-
mowych:

 – zwiększenie dochodów wszystkich Polaków;
 – zmiany w rozliczeniach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Naro-

dowym Funduszem Zdrowia („składkę ZUS i NFZ weźmie na siebie 
budżet państwa”);

 – nowy system podatkowy – określany jako „prosty i bardziej sprawiedliwy” 
(pozwalający rodzinie z dwójką dzieci, utrzymującej się ze średniej pensji 
– zyskać do pięciu tysięcy złotych rocznie);

 – program grantowy dla osób wchodzących na rynek pracy, głównie mło-
dych (gwarantujący wsparcie na poziomie do czterech tysięcy złotych 
rocznie);

 – wspieranie rodzin;
 – pomoc dla seniorów.
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GŁOS LUDU?

Inaczej niż w 2011 roku, komitety wyborcze obu partii nie włączyły tym razem 
do swojego przekazu wypowiedzi przedstawicieli różnych grup społecznych, 
wspierających główne idee czy postulaty ugrupowań politycznych. O potrzebach 
społeczeństwa czy jego poszczególnych przedstawicieli mówią w 2015 roku sami 
politycy – osobiście (Beata Szydło i Ewa Kopacz) lub za pośrednictwem lektora 
odtwarzającego przygotowany wcześniej przekaz. Podobnie jest w przypadku 
piosenki emitowanej w ramach audycji Komitet Wyborczy PO RP. Choć sta-
nowi ona próbę wyróżnienia przekazu na tle innych materiałów, jej odmienna 
forma wykorzystująca narzędzie muzyczne nie zmienia tego, że wciąż mamy do 
czynienia z przekazem politycznym płynącym z komitetu wyborczego, a nie ze 
strony określonych grup społecznych.

W czasie kampanii wyborczej 2011 roku PO w swoich materiałach przywo-
ływała opinie osób ze świata kultury czy sportu, wspierających to ugrupowanie. 
Byli to: Andrzej Wajda, Marian Kociniak, Joanna Szczepkowska, Krzysztof 
Penderecki, Anna Nehrebecka i Mateusz Kusznierewicz. Z kolei w przypadku 
PiS – w 2011 roku – obok polityków w radiowych materiałach wyborczych 
można było usłyszeć konkretnych ludzi z różnych środowisk, borykających się 
z rozmaitymi problemami. W jednym ze spotów Prawa i Sprawiedliwości oddano 
wówczas głos nauczycielowi, który – jak sam mówił – pracuje na trzech etatach, 
ale nie jest w stanie kupić sobie mieszkania. Z kolei gdy w spocie PiS mowa była 
o opłatach za pobyt dzieci w przedszkolu, głos zabierała kobieta przedstawiająca 
się jako matka dwójki dzieci. Podobnie w przypadku materiału poświęconemu 
bezrobociu, problem ten został ukazany przez pryzmat doświadczeń absolwentki 
prawa, skarżącej się na to, że musi wykonywać pracę poniżej swoich możliwości, 
kompetencji i aspiracji. Takie wykorzystanie języka bliskiego przeciętnemu oby-
watelowi i wpisanie przekazu w kontekst życia społecznego ma na celu uwiary-
godnienie prezentowanego przekazu. Choć oczywiście wyborcy w zdecydowanej 
większości zdają sobie sprawę, że przytaczane w materiałach wyborczych tego 
typu wypowiedzi są jedynie kreacją przygotowaną na kampanijne potrzeby. 
Niemniej jednak przynajmniej części odbiorców tego typu narracja pomaga 
w zidentyfi kowaniu się z problemami, o których mowa w spotach (Zaborski, 
2012, s. 243–245).
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Oczywiste jest, że materiały zaprezentowane w ramach radiowych audycji 
wyborczych nie mogą być podstawą do wysnuwania daleko idących wnio-
sków odnoszących się do całości kampanii wyborczej prowadzonej przez oba 
ugrupowania. Tym bardziej że – jak zauważyli Wojciech Cwalina i Andrzej 
Falkowski (2005, s. 352) – „radio jako kanał perswazji politycznej jest stosun-
kowo nieefektywne”. Z drugiej strony mamy także świadomość, jak ważną rolę 
w podejmowaniu decyzji wyborczych odgrywają od lat przekazy telewizyjne. 
Analizując działania partii politycznych, Winfried Schulz (2006, s.  140) 
stwierdził, że „telewizja jest wiodącym medium ich kampanii”. Ale wreszcie nie 
można nie wspomnieć również o rosnącym wciąż znaczeniu nowych mediów, 
albowiem – jak zauważył Tomasz Płudowski (2008, s. 150–151) – zaoferowały 
one nową „dynamikę komunikacji politycznej” oraz „znacznie większą ilość oraz 
dogłębność informacji”.

Niemniej jednak analiza treści zaprezentowanych w kampanii parlamentarnej 
w radiowych blokach wyborczych może być istotnym uzupełnieniem obrazu 
wyłaniającego się z obserwacji innych źródeł. Może bowiem potwierdzać lub 
falsyfi kować zbudowane na ich podstawie wnioski. Fragmentaryczność opisa-
nych powyżej zjawisk i procesów może być również zachętą do prowadzenia 
dalszych badań. W pracach takich można by skupić się na prześledzeniu aktyw-
ności pozostałych aktorów politycznych zabiegających w 2015 roku o miejsca 
w parlamencie, korzystających z możliwości nieodpłatnego prezentowania mate-
riałów w ramach radiowych audycji wyborczych. Warto sprawdzić, jakie były 
główne wektory ich kampanii, do jakich sięgały idei, postulatów czy haseł, czyim 
głosem mówiły i czy dostrzegały siebie nawzajem, odnosząc się do pozostałych 
uczestników rywalizacji politycznej. Interesujące byłoby w tym kontekście także 
ustalenie, czy faworyci wyścigu do parlamentu – Prawo i Sprawiedliwość oraz 
Platforma Obywatelska – byli dla innych podmiotów istotnym punktem odnie-
sienia w budowaniu narracji wyborczej.

Ramy tego opracowania nie pozwalają na szersze skonfrontowanie wniosków 
płynących z przeprowadzonej analizy z obserwacjami dotyczącymi innych pól 
aktywności kampanijnej komitetów wyborczych PiS i PO. Niewątpliwie jednak 
warto byłoby tego dokonać w odrębnych badaniach, ażeby uzyskać pełniejszy 
obraz rywalizacji wyborczej w toku kampanii parlamentarnej 2015 roku.
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ANEKS – MATERIAŁY PODDANE ANALIZIE

SPOT PIS/A (CZAS NAGRANIA: 3’40”)
Beata Szydło w przemówieniu o charakterze wiecowym, z oklaskami i odgłosami 
tłumu w tle (całość na wzmacniającym przekaz podkładzie muzycznym w pod-
niosłej formie):

POLACY W CZASIE NASZEJ PODRÓŻY PO POLSCE POWIEDZIELI NAM 
WIELE BARDZO WAŻNYCH RZECZY, ALE TA NAJWAŻNIEJSZA RZECZ 
JEST TAKA, ŻE CHCĄ ZMIANY – DOBREJ ZMIANY… ŻE CHCĄ NAPRAWY. 
TO, CO ZOSTAŁO POPSUTE PRZEZ OSIEM LAT ODCHODZĄCEJ PARTII 
WŁADZY – PLATFORMY OBYWATELSKIEJ – TRZEBA NAPRAWIĆ. ZAPRA-
SZAMY WSZYSTKICH, KTÓRZY CHCĄ ŻYĆ NORMALNIE, KTÓRZY CHCĄ 
SZACUNKU. W NASZEJ DRUŻYNIE JEST MIEJSCE DLA KAŻDEGO POLAKA, 
DLA KAŻDEJ POLKI. RÓWNIEŻ DLA TYCH, KTÓRZY DO TEJ PORY BYĆ 
MOŻE DOKONYWALI INNYCH WYBORÓW CZY STALI NA UBOCZU. 
CZEKAMY NA WAS, JESTEŚCIE NAM WSZYSCY POTRZEBNI. POLSKA NA 
NAS ZASŁUGUJE.

MY DZISIAJ, KIEDY OBUDZILIŚMY TĘ OGROMNĄ NADZIEJĘ WŚRÓD 
POLAKÓW, ŻE MOŻE BYĆ INACZEJ, ŻE MOŻE BYĆ NORMALNIE, ŻE MOŻE 
BYĆ W POLSCE SZACUNEK DO DRUGIEGO CZŁOWIEKA, BEZ WZGLĘDU 
NA TO, JAKIE MA POGLĄDY, TA NADZIEJA JEST OGROMNA I NIE WOLNO 
NAM JEJ ZMARNOWAĆ.

CZEGO POTRZEBUJĄ DZISIAJ POLACY? POTRZEBUJĄ POCZUCIA 
BEZPIECZEŃSTWA SWOICH RODZIN. JA JESTEM KOBIETĄ, KTÓRA JAK 
DOJDZIE DO NIEBEZPIECZEŃSTWA, NIE UCIEKNĘ I NIE SCHOWAM SIĘ 
W DOMU Z MOIMI DZIEĆMI. ALE PRZYJDĘ DO WAS I POPROSZĘ WAS 
O POMOC. BO TYLKO WTEDY, KIEDY BĘDZIEMY RAZEM, KIEDY NIE 
DAMY SIĘ PODZIELIĆ, BĘDZIEMY SILNI.

ODCHODZĄCA PARTIA WŁADZY DOPROWADZIŁA DO TEGO, ŻE TE 
PODZIAŁY – RÓŻNEGO RODZAJU PODZIAŁY POMIĘDZY POLAKAMI – 
SĄ CORAZ GŁĘBSZE. CZAS SKOŃCZYĆ Z POLITYKĄ ROZWOJU, KTÓREJ 
OWOCE SĄ DOSTĘPNE DLA OKOŁO DZIESIĘCIU PROCENT SPOŁE-
CZEŃSTWA. JAK POLSKA DŁUGA I SZEROKA, WSZĘDZIE TAM, GDZIE 
MIESZKAMY, GDZIE ŻYJEMY, MAMY PRAWO DO TAKICH SAMYCH SZANS. 
I CHCEMY TUTAJ MIESZKAĆ, BO TUTAJ JEST NASZ DOM.
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RODZINA POTRZEBUJE PRACY, POTRZEBUJE PRACY, KTÓRA DA 
TAKĄ ZWYKŁĄ NORMALNĄ STABILIZACJĘ. RODZINA POTRZEBUJE 
MIESZKANIA I MUSI MIEĆ PEWNOŚĆ, ŻE KREDYT, KTÓRY ZACIĄGNIE NA 
TO MIESZKANIE, NIE BĘDZIE KREDYTEM, KTÓRY PUŚCI JĄ Z TORBAMI. 
RODZINA POTRZEBUJE DOBREJ EDUKACJI, MUSI MIEĆ PEWNOŚĆ, ŻE 
DZIECI BĘDĄ BEZPIECZNE W SZKOLE, ŻE TA SZKOŁA, KTÓRA BĘDZIE ICH 
PRZYGOTOWAŁA (!) DO DOROSŁEGO ŻYCIA, DA IM DOBRE WYKSZTAŁ-
CENIE I WYCHOWANIE.

TYM, CO BOLI POLAKÓW NAJBARDZIEJ, TO JEST WYMIAR SPRAWIE-
DLIWOŚCI. NIE MOŻE BYĆ TAK, ŻE RODZICE BOJĄ SIĘ, ŻE ZOSTANĄ 
ODEBRANE IM DZIECI TYLKO DLATEGO, ŻE NIE MAJĄ WYSTARCZAJĄCO 
WYSOKICH DOCHODÓW ALBO SOBIE NIE RADZĄ. POLACY NIE MAJĄ 
POCZUCIA SPRAWIEDLIWOŚCI W SWOIM PAŃSTWIE. DZISIAJ MUSIMY 
PRZEDE WSZYSTKIM ODBUDOWAĆ ZAUFANIE DO POLSKIEGO PAŃSTWA. 
MUSIMY PRZYWRÓCIĆ SENS SŁOWOM: GODNOŚĆ I SŁUŻBA.

MOŻEMY UCZYNIĆ WIELKĄ RZECZ, MOŻEMY UCZYNIĆ WIELKĄ 
SPRAWĘ. MOŻEMY DAĆ POLSCE NORMALNOŚĆ I TEGO DZISIAJ NAM 
WSZYSTKIM POTRZEBA.

NAZYWAM SIĘ SZYDŁO – BEATA SZYDŁO.
Lektor: 25 PAŹDZIERNIKA ZAGŁOSUJ NA PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

– LISTA NUMER 1.

SPOT PO/A (CZAS NAGRANIA: 3’40”)
Cały materiał w formie utworu muzycznego – piosenka śpiewana przez mężczyznę 
z towarzyszeniem żeńskiego chórku:

DZISIAJ TRUDNO UWIERZYĆ, JAK TU ŹLE BYŁO KIEDYŚ,
LUDZIE LUBIĄ PAMIĘTAĆ, CO DOBRE.
WIELU Z NAS JEDNAK CHCE KRZYCZEĆ, ŻE WCIĄŻ JEST ŹLE,
WMÓWIĆ INNYM, ŻE WSZYSTKO JEST PODŁE.
W KOŃCU JESTEM POLAKIEM I NARZEKAĆ POTRAFIĘ,
ALE NIE CHCĘ, BO STAĆ MNIE NA WIĘCEJ.
JESZCZE NIE JEST TO RAJ, ALE KOCHAM TEN KRAJ.
W JEGO RYTM BĘDZIE BIĆ MOJE SERCE.
JESZCZE NIE JEST TO RAJ, ALE KOCHAM TEN KRAJ.
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I W NIEPEWNE NIE ODDAM GO RĘCE.
MY DOROŚLI, MY DZIECI – CZAS TAK SZYBKO NAM LECI,
JUTRO JEST W NASZYM RĘKACH JUŻ DZISIAJ.
NIE ZWYCIĘŻY ZŁY SEN I W BŁĘDZIE JEST TEN,
KTO SĄDZI, ŻE WYPALI SIĘ NAM CHĘĆ DO ŻYCIA.
W KOŃCU JESTEM POLAKIEM I NARZEKAĆ POTRAFIĘ,
ALE NIE CHCĘ, BO STAĆ MNIE NA WIĘCEJ.
JESZCZE NIE JEST TO RAJ, ALE KOCHAM TEN KRAJ.
W JEGO RYTM BĘDZIE BIĆ MOJE SERCE.
JESZCZE NIE JEST TO RAJ, ALE KOCHAM TEN KRAJ.
I W NIEPEWNE NIE ODDAM GO RĘCE.
KTOŚ POWIEDZIAŁ MI – TA PIOSENKA BRZMI PO PROSTU ZBYT 

NAIWNIE.
ODPOWIEDZIAŁEM, LECZ ZROZUMIAŁEM, ŻE ON NIE MYŚLI POZY-

TYWNIE.
JAK PRZEKONAĆ KOGOŚ MAM DO CZEGOŚ, GDY ON WCIĄŻ NEGUJE 

WSZYSTKO,
TU NIE CHODZI O PIOSENKĘ, NIE! MI NIE CHODZI O PIOSENKĘ.
CHODZI MI O KRAJ NAD WISŁĄ.
OBCA PRZEMOC NIE ZDOŁA
SIŁĄ SCHYLIĆ NAM CZOŁA,
JEŚLI MY SAMI SIĘ NIE UGNIEMY.
BO CZASEM TRUDNO NAM BYŁO,
ALE NIGDY MIŁOŚĆ
NIE ZGINĘŁA, PÓKI MY ŻYJEMY.
W KOŃCU JESTEM POLAKIEM I NARZEKAĆ POTRAFIĘ,
ALE NIE CHCĘ, BO STAĆ MNIE NA WIĘCEJ.
JESZCZE NIE JEST TO RAJ, ALE KOCHAM TEN KRAJ.
W JEGO RYTM BĘDZIE BIĆ MOJE SERCE.
JESZCZE NIE JEST TO RAJ, ALE KOCHAM TEN KRAJ.
I W NIEPEWNE NIE ODDAM GO RĘCE. NIE!
BO CZASEM TRUDNO NAM BYŁO,
LECZ NIGDY MIŁOŚĆ
NIE ZGINĘŁA,
PÓKI MY ŻYJEMY.
PÓKI MY ŻYJEMY,
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PÓKI MY ŻYJEMY,
PÓKI MY ŻYJEMY,
PÓKI MY ŻYJEMY.

SPOT PO/B (CZAS NAGRANIA: 3’40”)

Nagranie składa się z trzech elementów – rozpoczyna je lektor. Po jego obszer-
nej wypowiedzi, głos zabiera Ewa Kopacz, a następnie prezentowany jest fragment 
utworu muzycznego emitowanego wcześniej w materiale PO/A.

Lektor (z muzycznym tłem wzmacniającym przekaz):
DO 2007 ROKU GOSPODARKA EUROPEJSKA DYNAMICZNIE ROSŁA. JED-
NAK W 2008 ROKU WYBUCHŁ KRYZYS. TO NIE POLSKA GO WYWOŁAŁA, 
ALE NA NAS SPADŁY JEGO KONSEKWENCJE. RZĄD PLATFORMY OBYWA-
TELSKIEJ MUSIAŁ ZMIERZYĆ SIĘ Z TRUDNĄ RZECZYWISTOŚCIĄ I OBRO-
NIĆ POLSKĄ GOSPODARKĘ PRZED KRYZYSEM. NASZE POMYSŁY OKA-
ZAŁY SIĘ SKUTECZNE. GDY INNE KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ POGRĄŻAŁY 
SIĘ W RECESJI, POLSKA JAKO JEDYNY KRAJ W EUROPIE ZACHOWAŁA 
TRWAŁY WZROST GOSPODARCZY. PRZEZ OSIEM OSTATNICH LAT NASZA 
GOSPODARKA WZROSŁA O PONAD 24 PROCENT. TO NAJLEPSZY WYNIK 
W CAŁEJ EUROPIE. DZIĘKI ODPOWIEDZIALNEJ POLITYCE FINANSOWEJ 
POLSKIEGO RZĄDU, W CZERWCU 2015 ROKU RADA UNII EUROPEJSKIEJ 
ZADECYDOWAŁA O ZDJĘCIU Z POLSKI PROCEDURY NADMIERNEGO 
DEFICYTU. TO OZNACZA, ŻE MAMY DO WYKORZYSTANIA WIĘCEJ PIE-
NIĘDZY. TRZEBA JE JEDNAK MĄDRZE WYKORZYSTAĆ. PLATFORMA OBY-
WATELSKA CHCE SKONCENTROWAĆ SIĘ NA ZWIĘKSZENIU DOCHODÓW 
WSZYSTKICH POLAKÓW. PROPONUJEMY NOWY SYSTEM PODATKOWY, 
NA KTÓRYM SKORZYSTA 97 PROCENT SPOŁECZEŃSTWA. W NOWYM SYS-
TEMIE PODATKOWYM RODZINA Z DWÓJKĄ DZIECI, UTRZYMUJĄCA SIĘ 
ZE ŚREDNIEJ PENSJI, ZYSKA NAWET PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH ROCZNIE. 
OSOBOM WCHODZĄCYM NA RYNEK PRACY, ZWŁASZCZA MŁODYM, 
PROPONUJEMY GRANT NA START – DO CZTERECH TYSIĘCY ZŁOTYCH 
ROCZNIE. MOŻEMY TEŻ WYBRAĆ DROGĘ, KTÓRĄ PROPONUJE PIS – 500 
ZŁOTYCH NA DZIECKO, DARMOWE LEKI CZY OBNIŻENIE WIEKU EMERY-
TALNEGO. ROCZNY KOSZT TYCH PROPOZYCJI TO NAWET PIĘĆDZIESIĄT 
MILIARDÓW ZŁOTYCH. TO OZNACZA RUINĘ FINANSÓW PUBLICZNYCH 
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I POWRÓT DO SYTUACJI KRYZYSOWEJ. DLATEGO DZIŚ STOIMY PRZED 
WYBOREM – CZY WYBRAĆ ODPOWIEDZIALNĄ KONTYNUACJĘ WZRO-
STU GOSPODARCZEGO CZY RYZYKOWNE ROZDAWNICTWO W STYLU 
PIS. WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE.

Ewa Kopacz (w tle muzyka – o zmienionym już charakterze):
POLSKA ZMIENIŁA SIĘ NA LEPSZE. KAŻDY WIDZI TO ZA OKNEM. ŻYJEMY 
W PIĘKNYM KRAJU, KTÓRY NIE JEST RUINĄ. ALE POLACY ZASŁUGUJĄ 
NA WIĘCEJ. PRZEDE WSZYSTKIM MUSZĄ WIĘCEJ ZARABIAĆ – TAK, BY 
ZMIANY BYŁY W PORTFELU, A NIE TYLKO ZA OKNEM. ULŻYMY PODAT-
NIKOM – DLATEGO SKŁADKĘ ZUS I NFZ WEŹMIE NA SIEBIE BUDŻET 
PAŃSTWA. WPROWADZIMY PROSTY, BARDZIEJ SPRAWIEDLIWY SYSTEM 
PODATKOWY. WSPIERAMY RODZINY, POMAGAMY SENIOROM. KAŻDY 
ODCZUJE ZMIANĘ NA LEPSZE.

Piosenka (w skróconej wersji):
JESZCZE NIE JEST TO RAJ, ALE KOCHAM TEN KRAJ.
W JEGO RYTM BĘDZIE BIĆ MOJE SERCE.
JESZCZE NIE JEST TO RAJ, ALE KOCHAM TEN KRAJ.
I W NIEPEWNE NIE ODDAM GO RĘCE.
KTOŚ POWIEDZIAŁ MI – TA PIOSENKA BRZMI PO PROSTU ZBYT 

NAIWNIE.
ODPOWIEDZIAŁEM, LECZ ZROZUMIAŁEM, ŻE ON NIE MYŚLI POZY-

TYWNIE.
JAK PRZEKONAĆ KOGOŚ MAM DO CZEGOŚ, GDY ON WCIĄŻ NEGUJE 

WSZYSTKO,
TU NIE CHODZI O PIOSENKĘ, NIE! MI NIE CHODZI O PIOSENKĘ.
CHODZI MI O KRAJ NAD WISŁĄ.
OBCA PRZEMOC NIE ZDOŁA
SIŁĄ SCHYLIĆ NAM CZOŁA,
JEŚLI MY SAMI SIĘ NIE UGNIEMY.
BO CZASEM TRUDNO BYŁO,
ALE NIGDY MIŁOŚĆ
NIE ZGINĘŁA, PÓKI MY ŻYJEMY.
W KOŃCU JESTEM POLAKIEM I NARZEKAĆ POTRAFIĘ,
ALE NIE CHCĘ, BO STAĆ MNIE NA WIĘCEJ.
JESZCZE NIE JEST TO RAJ, ALE KOCHAM TEN KRAJ.
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W JEGO RYTM BĘDZIE BIĆ MOJE SERCE.
BO CZASEM TRUDNO NAM BYŁO,
LECZ NIGDY MIŁOŚĆ
NIE ZGINĘŁA,
PÓKI MY ŻYJEMY.
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Leszek Zaborowski*

kroć niemożliwe. Autorzy tekstów ukazują 
na rozmaitych przykładach, w jakim sen-
sie sfera religii oddziałuje na kształt teo-
rii i praktyki politycznej, a czasem wręcz 
go warunkuje.

Co istotne, w otwierającym tom tek-
ście Bogumił Grott ukazuje, że pomijanie 
aspektu religijnego w badaniach politolo-
gicznych może uczynić opis nie tyle nie-
pełnym, co wręcz doprowadzić do głębo-
kiego zniekształcenia rzeczywistości. Do-
konuje tego na przykładzie wspomnia-
nych już idei polskich nacjonalistów doby 
międzywojnia, osadzonych jednak w szer-
szym kontekście antyliberalnych tendencji 
obecnych w europejskiej myśli tego czasu. 
Autor wykazuje, iż efektem podobnego za-
niedbania ostatecznie okazuje się nie tylko 
niezrozumienie dogłębnych różnic wystę-
pujących pomiędzy rozmaitymi nacjona-
lizmami, ale także powodów, dla których 
okazywały się mieć tak diametralnie od-
mienne, historyczne konsekwencje. Reli-
gia i etyka kształtują bowiem etos społecz-

Bogumił Grott oraz Olgierd Grott znani są 
przede wszystkim z pogłębionych studiów 
dotyczących dziejów i myśli polskiego obo-
zu narodowego. W zredagowanym przez 
nich tomie, który ukazał się pod tytułem 
Wiedza religioznawcza w badaniach po-
litologicznych, również nie zabrakło ana-
liz dotyczących tej tematyki. Ich zakres wy-
kracza jednak zarówno poza granice nasze-
go kraju, jak i dziedzinę badań ruchów na-
cjonalistycznych. Jak podkreślono w sło-
wie wstępnym, analizowane przypadki łą-
czy pozostawanie w obrębie zaintereso-
wań politologii religii. Tak jak podkreśla-
ją sami redaktorzy tomu, dość młoda dys-
cyplina koncentruje się na wpływie pier-
wiastka religijnego na życie polityczne. Nie 
trzeba przekonywać, że zrozumienie dane-
go zjawiska z dziedziny polityki bez znajo-
mości obecnych u jego źródeł wartości re-
ligijnych czy etycznych okazuje się często-

* Uniwersytet Warszawski, Instytut Socjologii.
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ny, decydujący o podatności bądź niechę-
ci do danych czynów określonych społecz-
ności. W tym sensie wiedza religioznaw-
cza jest warunkiem koniecznym rzetel-
nych badań politologicznych dotyczących 
nie tylko teorii, ale i praktyki politycznej. 
Doskonałą ilustracją może tu być zjawi-
sko antysemityzmu występującego w pol-
skim obozie narodowym przed i w trak-
cie II wojny światowej. To właśnie w tym 
przypadku odmienne tło i wpływy religij-
ne okazują się jednym z głównych czyn-
ników decydujących o jego odmienności 
od rasowych koncepcji nazistów, a także 
wyciąganych z nich praktycznych konse-
kwencji. Kwestię tę analizuje w swoim tek-
ście Artur Paszko.

Również inne zawarte w tomie artyku-
ły ukazują nam, w jakim sensie wiedza re-
ligioznawcza niejednokrotnie okazuje się 
nieuniknionym punktem wyjścia dla ana-
lizy politologicznej. I  tak, bez znajomo-
ści współczesnego tradycjonalizmu kato-
lickiego nie zrozumiemy genezy i struk-
tury programu chociażby niektórych ra-
dykalnych organizacji nacjonalistycznych 
i konserwatywnych działających w III RP, 
jak pokazał w swoim tekście Maciej Stru-
tyński. Bez zaś zaznajomienia się z osadzo-
ną w tradycji prawosławia antyokcydenta-
listyczną myślą rosyjską oraz tradycjona-
lizmem integralnym nie pojmiemy gene-
zy i kształtu eklektycznej myśli wzbudza-
jącego ostatnio tak wielkie zainteresowanie 
Aleksandra Dugina, którego dzieła omawia 
Krzysztof Karczewski.

Nie zabrakło również analizy przypad-
ków, w których doniosłe konsekwencje po-
lityczne okazuje się mieć splot tożsamo-
ści narodowej z danym wyznaniem bądź 
obrządkiem religijnym. Tak było w sytu-
acji Ukraińców i Cerkwi greckokatolickiej 
w  międzywojennej Polsce, a  jest w  wy-
padku rzymskiego katolicyzmu i  Pola-
ków na dzisiejszej Białorusi. Jak pokazu-
ją w swych tekstach Olgierd Grott i He-
lena Giebeń, decyzje hierarchii dotyczą-
ce języka sprawowanej liturgii czy naro-
dowości proboszczów mogą się okazywać 
kluczowym narzędziem podtrzymywania 
lub też rozmywania poczucia przynależno-
ści do danej nacji. Co może się niektórym 
wydawać zaskakujące, w drugim ze wspo-
mnianych tekstów autorka formułuje tezę, 
iż współczesna polityka katolickich, biało-
ruskich biskupów okazuje się sprzyjać de-
polonizacji.

Co istotnie, w  tomie nie brakuje tak-
że badań nawiązujących do dorobku tych 
autorów, których prace przyczyniły się do 
podważenia z jednej strony przekonania 
o  nieuchronności procesów sekularyza-
cyjnych, z drugiej zaś tezy o postępującym 
spadku wpływu religijnych przekonań i wi-
zji świata na kształt sfery polityki. W tek-
ście Rafała Łętochy znajdziemy więc od-
wołania (wśród wielu innych autorów) do 
dorobku socjologów takich jak: Jose Casa-
nova, Rodney Stark i Roger Finke, przeko-
nujących w swoich pracach, iż spadek po-
ziomu religijności jest w dzisiejszym świe-
cie raczej wyjątkiem niż regułą, oraz że na-
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wet w obszarze kultury zachodniej można 
było w drugiej połowie XX wieku zaobser-
wować znaczące symptomy ożywienia re-
ligijnego. Z kolei artykuł Adama Wielom-
skiego stanowi doskonałe wprowadzenie do 
koncepcji religii politycznych Erica Voege-
lina oraz teologii politycznej Carla Schmit-
ta. Autor ukazuje w nim, jak wypracowa-
ne przez tych fi lozofów pojęcia analitycz-
ne mogą w praktyce pomóc w odsłania-
niu religijnych źródeł struktury i treści da-
nej koncepcji politycznej. Zainteresowanie 
wspomnianymi autorami zdaje się wciąż 
utrzymywać w Polsce na wysokim pozio-
mie, o czym świadczą kolejne tłumaczenia 
ich dzieł1. Nie znaczy to jednak, że próby 
aplikacji proponowanego przez nich klucza 
analitycznego do konkretnych przypadków 
są w naszym kraju podejmowane często. 
Z kolei polemice toczącej się między Leo 
Straussem i Carlem Schmittem tekst po-
święcił Łukasz Święcicki.

Mimo sporej rozpiętości ram czaso-
wych oraz różnorodności poruszanej te-
matyki tom stanowi spójną całość. Dzięki 
jego lekturze możemy przekonać się, na jak 
wielu polach badawczych wiedza religio-
znawcza może otwierać nowe perspekty-
wy, a niejednokrotnie okazuje się po prostu 
koniecznym warunkiem prowadzenia rze-
telnych i trafnych analiz. Z drugiej strony 
może nam przy niej towarzyszyć poczucie 

1 Warto jednak w  tym miejscu podkreślić, że 
praca Politische Religionen Erica Voegelina nie do-
czekała się jeszcze przekładu na język polski.

pewnego niedosytu. W artykułach zawar-
tych w tomie dominują bowiem odniesie-
nia do myśli nacjonalistycznej oraz konser-
watywnej. Oczywiście, chociażby w tekście 
Jacka Bartyzela, obok opisu dziejów mek-
sykańskiego konserwatyzmu i synarchi-
zmu znajdziemy także omówienie tamtej-
szej odmiany liberalizmu oraz wpływu, jaki 
wywarły na nią struktury i wartości ma-
sonerii. Rafał Łętocha z kolei opisuje cho-
ciażby wpływ ewangelikalnego protestan-
tyzmu na politykę USA względem Izraela. 
Przykłady te pokazują nam, że podejście 
badawcze proponowane przez autorów ma 
o wiele szerszy obszar zastosowania niż je-
dynie idee nacjonalistyczne czy konserwa-
tywne, które w wielu krajach pozostają dziś 
w niszy. Uzupełnienie tomu o analizę in-
nych przykładów, np. niektórych prądów 
myśli marksistowskiej, z pewnością pozwo-
liłoby jednak to przekonanie wzmocnić. 
Wzorem dla badań wpływu, jaki wywarły 
na nie rozmaite nurty religijne, mogą być 
chociażby prace wspomnianego już Erica 
Voegelina (np. 1992, s. 103–123).

Nie zmienia to jednak faktu, że recen-
zowany tom jest zdecydowanie godny po-
lecenia, i to z przynajmniej trzech powo-
dów. Po pierwsze, pokazuje na konkret-
nych przykładach badawczych, jak w prak-
tyce powinno wyglądać, postulowane przez 
jego redaktorów, uwzględnienie pierwiast-
ka religijnego w refl eksji nad sferą polity-
ki w pełnym znaczeniu tego słowa. Po dru-
gie, zawarte w nim teksty dostarczają wie-
dzy na tematy, spośród których większość 
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nadal pozostaje znana jedynie wąskiemu 
gronu specjalistów. I co być może najważ-
niejsze – łączy wspomniane refl eksje i ana-
lizy z nawiązaniami do dorobku tych myśli-
cieli, którzy przekonanie o utrzymującej się 
wszechobecności wpływów religijnych na 
sferę polityki przekuli w precyzyjne pojęcia 
i odpowiedni warsztat badawczy.
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poświęconych transformacji i problemom 
wewnętrznym Republiki Gruzji, ta będąca 
przedmiotem recenzji, z uwagi na zastoso-
wany język narracji, w sposób przystępny 
prezentuje wyniki badań naukowych. Obję-
tość pracy, liczba kwestii i zagadnień w niej 
poruszanych w sposób całościowy i kom-
pleksowy ukazuje czytelnikowi problema-
tykę formowania się państwowości gruziń-
skiej, a także kształtowanie się narodowości 
i społeczeństwa gruzińskiego w specyfi cz-
nym położeniu geopolitycznym, jakim jest 
niewątpliwie Kaukaz Południowy, i wynika-
jących z tego korzyści, wyzwań i zagrożeń. 
Zaznaczyć należy, iż Autor dokonał twór-
czych i trafnych interpelacji zjawisk zacho-
dzących w polityce Gruzji, a niekiedy ich 
krytycznej oceny. Publikacja została napi-
sana językiem przystępnym dla odbiorcy, 
a narracja wskazuje na osobiste zaangażo-
wanie Autora w omawiane zagadnienia. Ze-
brany materiał badawczy i sposób jego po-
głębionej analizy z pewnością skłoni czy-
telników do poszerzonej dyskusji. Książ-

Na przestrzeni ostatnich latach zaobserwo-
wać można zwiększenie zainteresowania 
badaczy Kaukazem Południowym, w tym 
Gruzją. Zgodne jest to także z nurtem pol-
skiej polityki zagranicznej. Problematycz-
ne jest jednak pozyskanie pełnych, wiary-
godnych i obiektywnych informacji na te-
mat Gruzji. Problem ten z pewnością po-
może choć w części rozwiązać nowa publi-
kacja, która w ostatnim czasie pojawiła się 
na polskim rynku wydawniczym. Mono-
grafi a autorstwa Andrzeja Furiera w spo-
sób szeroki i wielowątkowy analizuje pro-
blem niepodległości Gruzji oraz kształ-
towania się narodu na przestrzeni ostat-
nich trzech wieków – do czasów współ-
czesnych. Pozycja ta wpisuje się w nurt cie-
szących się coraz większym zainteresowa-
niem badań kaukazoznawczych, które roz-
wijane są w wielu ośrodkach badawczych. 
Choć opublikowano już kilka monografi i 

* Uniwersytet Szczeciński, Katedra Badań nad 
Konfl iktami i Pokojem.
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ka ta z całą pewnością, z powodu swoich 
walorów naukowych i obszernego spisu bi-
bliografi cznego, może służyć nauczycielom 
akademickim i studentom w badaniach na 
temat kształtowania się narodu i państwo-
wości gruzińskiej.

Uwagę przykuwa również okładka pu-
blikacji, która z powodu zastosowanej ko-
lorystyki nawiązuje do fl agi Demokratycz-
nej Republiki Gruzińskiej, akcentując jed-
nocześnie znaczenie wydarzenia zawartego 
w tytule, czyli zmiany ustroju – z monarchii 
na republikę – dla historii Gruzji. 

Zapoznanie się z książką Andrzeja Fu-
riera pozwoli czytelnikom wzbogacić wie-
dzę o sytuacji wewnętrznej w Gruzji, po-
cząwszy starożytności do czasów współcze-
snych. Praca została podzielona na trzy czę-
ści. Pierwsza nosi tytuł Historyczne uwa-
runkowania przemian politycznych i et-
nicznych w Gruzji. Znalazły się w niej trzy 
rozdziały, które w sposób całościowy oma-
wiają zagadnienia takie jak: początki gru-
zińskiego państwa i narodu, najazd mon-
golski i  rozpad scentralizowanego pań-
stwa, przyłączenie Gruzji do Rosji w latach 
1783 – 1864, polityka Rosji wobec Gruzji 
i Gruzinów, a także przemiany gruzińskiej 
świadomości narodowej na początku XX 
w. Omawiane zagadnienia kompleksowo 
ukazują interesujący Autora problem, także 
z perspektywy socjologicznej i politologicz-
nej. Andrzej Furier zbadał zarówno trans-
formację polityczną, jak i zmiany w świado-
mości narodowej i historycznej Gruzinów. 
Rozważania na temat dziejów państwa gru-
zińskiego oparte są na szerokiej prezenta-

cji losów Gruzinów. Autor patrzy na pre-
zentowane wydarzenia z perspektywy hu-
manistycznej – nie tylko interesującej go 
grupy ludzi, ale także pojedynczego czło-
wieka. Przyjęte stanowisko metodologicz-
ne jest konsekwencją – jak to Autor zazna-
czył – przekonania, że Gruzja to kraj o dłu-
giej historii państwowości, który odgrywał 
w przeszłości kluczową rolę polityczną na 
Kaukazie. 

Twórca książki omówił również główne 
kwestie zmian na Kaukazie – w tym w Gru-
zji – po jego opanowaniu przez Rosję oraz 
działalność Kościoła chrześcijańskiego 
podjętą w tej trudnej sytuacji, a także zna-
czenie chrześcijaństwa dla gruzińskiej toż-
samości i kultury narodowej. Autor pokusił 
się o szerszą analizę geopolityczną regionu, 
który jest położony pomiędzy trzema, ry-
walizującymi o dominację na tym obszarze 
mocarstwami: Rosją, Iranem i Turcją. Dru-
gim elementem analizy Autora było nie-
zwykle ważne na Kaukazie zróżnicowanie 
etniczne tego regionu.

Drugą część, Od niepodległości do 
władzy Rad, poświęcono Demokratycznej 
Republice Gruzińskiej, która istniała w la-
tach 1918 – 1919, okresowi od przewrotu 
bolszewickiego do utworzenia Gruziń-
skiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej 
oraz Gruzji w granicach ZSRR. W tej czę-
ści monografi i został przedstawiony bar-
dzo burzliwy okres gruzińskiej państwo-
wości, w tym próby zdobycia niepodległo-
ści, zatrzymane przez włączenie w grani-
ce ZSRR. Wydarzenia ta niewątpliwie mia-
ły wpływ na przeobrażania polityczne i et-
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niczne dokonujące się od początku XIX w., 
które rzutowały na wydarzenia w Gruzji 
w następnych latach.

Trzecia część książki, opatrzona tytułem 
Gruzińska transformacja po 1989 r., skła-
da się z czterech rozdziałów: Kryzys poli-
tyczny 1986 – 1989, krótkie rządy Zwiada 
Gamsachurdii, Gruzja pod rządami Edu-
arda Szewardnadzego oraz nowa polity-
ka Micheila Saakaszwilego. W rozdziałach 
tych kompleksowo ukazano m.in. norma-
tywne i funkcjonalne próby samostanowie-
nia oraz działania rządzących, instrumen-
ty polityki po rozpadzie ZSRR i ich impli-
kacje na płaszczyźnie krajowej i międzyna-
rodowej. Przedstawiono procesy transfor-
macji ustrojowej oraz polityki europeiza-
cji i regionalizacji Gruzji na przełomie XX 
i XXI w. W tym rozdziale Autor podejmu-
je takie tematy, jak problemy transforma-
cji ustrojowej w czasie przemian politycz-
nych czy współczesne cele polityki gruziń-
skiej, jak choćby integracja z Unią Europej-
ską i NATO. Autor przeprowadził również 
badania dotyczące położenia Gruzji na szla-
ku tranzytowym, umożliwiającym eksport 
ropy kaspijskiej. Dlatego za konieczne uznał 
zaprezentowanie kaukaskiej perspektywy 
procesów toczących się w Gruzji. W sposób 
skrótowy omówiona została wojna gruziń-
sko-rosyjską z sierpnia 2008 r. Jednak bio-
rąc pod uwagę to, iż najważniejszymi kwe-
stiami z puntu widzenia omawianej tema-
tyki (zwłaszcza z perspektywy polskiej po-
lityki zagranicznej) są przyczyny jej wybu-
chu oraz następstwa, nie sposób tego trak-
tować jako uchybienia. 

Z racji własnych badań najbardziej in-
teresująca dla Autora recenzji była ta część 
pracy, którą poświęcono na analizę zna-
czenia dążeń separatystycznych Abchazji 
i Osetii Południowej, które – tak jak słusz-
nie odnotowano w monografi i Andrzeja 
Furiera – zagrażają integralności i bezpie-
czeństwu Gruzji. Następną kwestią podda-
ną analizie jest wojskowa obecność Rosji na 
terytorium byłych republik związkowych, 
realizowana poprzez stacjonowanie wojsk 
rosyjskich w bazach wojskowych utworzo-
nych na terytorium niepodległych państw, 
a także uczestniczenie w konfl iktach zbroj-
nych. Stanowią one poważny problem dla 
stabilności regionu. Dodać należy także, 
że bazy te znajdują się nie tylko w Gruzji, 
ale także w innych krajach postradzieckich 
m.in. w Armenii, Naddniestrzu, Tadżykista-
nie i Kirgistanie. 

Federacja Rosyjska zaangażowała się 
w  konfl ikty na obszarze postradzieckim 
m.in. w Mołdawii (Naddniestrze), w Gru-
zji (Abchazja i Południowa Osetia), Azer-
bejdżanie (Górski Karabach) i Tadżykista-
nie. Z powodu traktowania państw postra-
dzieckich jako wyłącznej i żywotnej stre-
fy wpływów Rosja przyznaje sobie prawo 
ingerowania i użycia siły militarnej w ra-
zie zagrożenia, motywując to odpowie-
dzialnością za bezpieczeństwo obszaru po-
stradzieckiego. Dodatkowo Federacja Ro-
syjska podsycała lokalne konfl ikty, nie do-
puszczając jednak do ich nadmiernej eska-
lacji. Celem prowadzenia tej polityki było 
„zamrożenie” konfl iktów, a nie ich trwałe 
uregulowanie. Dzięki udziałowi w media-
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cjach Rosja zagwarantowała sobie ochronę 
własnych interesów w regionie, a „zamro-
żone konfl ikty” są swoistą gwarancją sta-
łego wpływu Federacji Rosyjskiej na sytu-
ację w państwach zagrożonych wybuchem 
nowych działań zbrojnych. Rosja pomaga-
ła m.in separatystom z Naddniestrza, Ose-
tii Południowej i Abchazji, przekazując im 
uzbrojenie, świadcząc pomoc logistyczną 
i szkoleniową, a w wielu przypadkach wy-
syłając swoje wojska, by brały czynny udział 
w działaniach zbrojnych. Służyło to zapew-
nieniu obecności wojskowej na obszarze 
postradzieckim. Obecność ta np. w Abcha-
zji pozwoliła zdobyć Federacji Rosyjskiej 
dodatkowy dostęp do Morza Czarnego. 
Wsparcie separatystycznego Naddniestrza 
umożliwiło poszerzenie rosyjskiego dostę-
pu do Bałkanów i Europy Wschodniej. Na-
tomiast obecność w Tadżykistanie zagwa-
rantowała dogodną, strategiczną lokaliza-
cję w pobliżu granic niespokojnego Afga-
nistanu i ChRL. Dzięki temu Federacja Ro-
syjska otrzymała kolejny wojskowy instru-
ment oddziaływania na państwa postra-
dzieckie w postaci baz wojskowych.

Abchazja i Osetia Południowa podlegają 
wpływom Federacji Rosyjskiej. Rząd w Mo-
skwie traktuje oba te „parapaństwa” – jak 
określił je Wojciech Górecki – w sposób in-
strumentalny i wykorzystuje jako narzędzie 
nacisku na Gruzję i inne państwa w regio-
nie. W dużym stopniu to właśnie działania 

Federacji Rosyjskiej doprowadziły do eska-
lacji konfl iktu Gruzji z Abchazją i Osetią 
Południową. Aktywność władz rosyjskich 
jest ukierunkowana na utrzymywanie sta-
tus quo, a tym samym wpływów na Kauka-
zie Południowym. 

Publikacja Andrzeja Furiera w sposób 
całościowy i  dogłębny analizuje proces 
i elementy kształtujące działania państwo-
wo- i narodowotwórcze w Gruzji. Zapozna-
nie się z nią w znacznym stopniu poszerzy 
wiedzę czytelnika o problemach wewnętrz-
nych tego państwa. Niezaprzeczalnym atu-
tem książki jest obszerna bibliografi a, któ-
ra zawiera oprócz polskich publikacji rów-
nież publikacje angielskojęzyczne, rosyjsko-
języczne oraz – co należy zaakcentować – 
gruzińskojęzyczne. Publikacja ta całościo-
wo porusza wiele aktualnych kwestii zwią-
zanych z polityką Gruzji i całego regionu. 
Książkę charakteryzuje interdyscyplinar-
ność podejścia do problemu badawczego. 
Pozwoliła ona na wyjaśnienie złożonych 
i wielowymiarowych procesów w historii 
Gruzji. Wskazana książka stanowi dosko-
nałą lekturę nie tylko dla badaczy tematu, 
ale dla każdego kto jest zainteresowany pro-
blemami współczesnej Gruzji i przemiana-
mi, jakie miały tam miejsce. Publikacja ta 
doskonale wpisuje się w obecne wydarze-
nia na obszarze postradzieckimi, ukazując 
miejsce Gruzji w regionie i w stosunkach 
międzynarodowych w XXI wieku.
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wskazał, iż analizowany podmiot potrak-
tował w kategoriach strukturalnych. Zwra-
cał więc uwagę na określone wzorce aktyw-
ności, wewnętrzną strukturę oraz historię 
partii jako organizacji. Wbrew tej deklara-
cji można dostrzec, co uważam za plus, po-
strzeganie partii w kategoriach funkcjonal-
nych poprzez pryzmat efektów wywoływa-
nych w otoczeniu politycznym. Prowadzo-
ne w pracy rozważania przekonująco dowo-
dzą wpływu sukcesu zjednoczonej prawicy 
na konsolidację SLD. Z kolei niezbyt fortun-
ne było wskazanie na metodę komparaty-
styczną przy omawianiu myśli politycznej. 
W tym wypadku zasadnie wykorzystana 
została też metoda analizy treści i – co nie 
zostało doprecyzowane – analiza dyskursu. 

Właściwie został zbudowany katalog py-
tań badawczych, np.: Jaki zakres miał pro-
ces scalania się wewnętrznych nurtów Ak-
cji Wyborczej Solidarność i jaki miało to 
wpływ na zmiany struktur organizacyj-
nych? Jaka była recepcja koncepcji prze-

Dynamiczne zmiany zachodzące na pol-
skiej scenie politycznej przełomu wie-
ków były i są przedmiotem analiz polito-
logów, historyków i socjologów. Zaskaku-
je w takiej sytuacji brak analizy działalno-
ści i koncepcji AWS, która była „wyjątkową 
konstrukcją na polskiej scenie politycznej”. 
Recenzowana monografi a ma więc charak-
ter opracowania pionierskiego. Wyrażonej 
przed chwilą konstatacji często towarzy-
szy wskazanie na wynikające z tego fak-
tu nieuchronne wady i ułomności. W wy-
padku pracy Arkadiusza Lewandowskie-
go zastosowanie precyzyjnych metod ba-
dawczych oraz erudycja spowodowały, że 
owe braki zostały niemalże wyelimino-
wane. Wśród wykorzystanych metod ba-
dawczych na uwagę zasługują: analiza tre-
ści, historyczna i komparatystyczna. Odno-
sząc się do teorii partii politycznych, autor 

* Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych.
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kształcenia AWS w  jednolite ugrupowa-
nie w ramach poszczególnych nurtów we-
wnątrz Akcji. W rozważaniach wstępnych 
autor podjął też próbę delimitacji po-
jęć takich jak „myśl polityczna” i „prawi-
ca”. Za Romanem Bäckerem konstatuje, 
że niemożliwe jest stworzenie „takiej defi -
nicji prawicy i lewicy, która obejmowała-
by wszystkie przypadki ugrupowań, które 
są tak nazywane albo się autoidentyfi kują 
jako takie”. Trudno się nie zgodzić z takim 
stwierdzeniem, ale tym bardziej zasadne 
było doprecyzowanie kluczowego dla pra-
cy pojęcia „centroprawica”. Takiej próby au-
tor jednak nie podjął.

Rozdział pierwszy zawiera wzorcowe 
wręcz wprowadzenie teoretyczne do pro-
wadzonych w dalszych częściach rozwa-
żań. Przedstawiono w nim struktury złożo-
ne partii politycznych. Ciekawe konstatacje 
dotyczą zwłaszcza zagadnienia wewnątrz-
frakcyjności partii. Zgodzić się można 
z tezą, iż „możliwość funkcjonowania partii 
politycznej podzielonej wewnątrz na kon-
kurujące ze sobą grupy daje nam katego-
rię, a tym samym możliwość dynamiczne-
go i szczegółowego opisu życia partii koali-
cyjnej”. Możliwe jest zaryzykowanie tezy, że 
„założenie wewnątrzfrakcyjności, wzmoc-
nione i podniesione do poziomu wieloele-
mentowości ugrupowania koalicyjnego, jest 
sednem rozważań o modelu stronnictwa 
przeze mnie analizowanego” (s. 48). 

W  rozdziale drugim zaprezentowa-
no działania integracyjne podejmowane 
przez centroprawicę po porażce wyborczej 
w 1993 roku. Charakteryzując główne śro-

dowiska centroprawicowe w Polsce w la-
tach dziewięćdziesiątych, autor wymienia: 
nurt chrześcijańsko-demokratyczny, chrze-
ścijańsko-narodowy, konserwatywny oraz 
NSSZ Solidarność. Czytelnie zaprezento-
wał proces dekompozycji wielu ugrupo-
wań, często wykorzystując do tego celu gra-
fi czne prezentacje. Zgadzam się z Arkadiu-
szem Lewandowskim, że zasadne było po-
minięcie ugrupowań małych, które tworzy-
ły AWS, ale nie odgrywały w nim większej 
roli lub nie miały charakteru podmiotu par-
tyjnego, np. Unia Laikatu Katolickiego czy 
Związek Zachodni. W stosunku do pozo-
stałych podmiotów zakwalifi kowanych do 
centroprawicy autor użył kategorii „inne”. 
Pomijając już fakt, że trudno Instytut Le-
cha Wałęsy określić mianem partii politycz-
nej, jak czyni to autor (s. 89), pewien nie-
dosyt budzi określenie Ligi Krajowej mia-
nem „oryginalnego podmiotu”. Warto było 
pokusić się o precyzyjniejsze dookreślenie, 
czy na przykład struktura ta miała charak-
ter protopartii. 

Skrupulatnie natomiast omawia autor 
w kolejnym podrozdziale etapy jednocze-
nia ugrupowań centorprawicowych, wska-
zując zasadnie na przyczyny niepowodze-
nia takich inicjatyw jak Porozumienie dla 
Polski czy Konwent św. Katarzyny. Moż-
na zgodzić się z opinią, że główne przyczy-
ny nieskuteczności inicjatyw zjednoczenio-
wych to: „brak długofalowego myślenia lide-
rów politycznych, przywiązanie do własnych 
partii i traktowanie ich jako wartości nad-
rzędnych oraz personalno-taktyczne spory” 
(s. 114). Z kolei okoliczności prointegracyj-



219Recenzje

ne to: „przegrane wybory, niskie poparcie 
dla poszczególnych partii oraz przejęcie ini-
cjatywy przez NSZZ Solidarność”. Zwłaszcza 
ten ostatni czynnik – wydaje się – miał zna-
czenie psychologiczne. Związek postrzega-
ny był bowiem jako depozytariusz wartości 
demokratycznych, a przede wszystkim na-
rodowo-chrześcijańskich i republikańskich. 

W  rozdziale trzecim autor przeanali-
zował powstanie, strukturę i działalność 
AWS. Wykorzystanie metody historycznej 
zaowocowało szczegółową prezentacją ko-
lejnych etapów integracji. Tak drobiazgo-
wa wręcz rekonstrukcja jest uzasadniona 
i niezwykle istotna. Pamiętać bowiem na-
leży, że rozwój instytucji politycznych w du-
żej mierze uzależniony jest od decyzji orga-
nizacyjnych podjętych na początku działal-
ności. W swoistym dla siebie stylu dostrzegł 
to też Ludwik Dorn w zacytowanej w książ-
ce opinii. Był więc AWS organizacją poli-
tyczną o słabej instytucjonalizacji i słabej 
artykulacji. Jedną z jej cech była silna za-
leżność od związku zawodowego oraz nie-
stabilność struktur wewnętrznych. Ten wą-
tek teorii organizacji, ze szkodą dla opraco-
wania, został pominięty.

Natomiast ciekawie zaprezentowano 
AWS w praktyce działania. Czytelne sche-
maty grafi czne ułatwiają prześledzenie po-
parcia dla ugrupowania w różnych rejo-
nach Polski, ukazują strukturę elektoratu 
oraz wyniki wyborcze do parlamentu i sej-
mików wojewódzkich. Arkadiusz Lewan-
dowski przypomina, co istotne chociażby 
w kontekście dzisiejszych debat dotyczą-
cych ordynacji wyborczych, iż AWS miał 

największy po 1989 roku indeks interwen-
cji, tzn. odsetek głosów oddanych na innego 
niż otwierającego listę kandydata (79,98% 
spośród popierających AWS nie zagłoso-
wało na wyborczą jedynkę). Dla SLD wy-
nik ten wyniósł wówczas 55,87%. Odręb-
nie potraktował autor udział AWS w rzą-
dzie Jerzego Buzka. Niewątpliwie trzy głów-
ne obszary problemów koalicji AWS–UW 
to: brak ośrodka kierowniczego, niejedno-
litość AWS oraz daleko idąca niezgodność 
programowa i będące jej efektem konfl ikty 
(s. 188). Podobne zresztą zjawisko obser-
wować można, analizując poziom zdyscy-
plinowania w klubach parlamentarnych. 
W omawianym ugrupowaniu był o wiele 
niższy niż w pozostałych, co sugeruje, że 
opozycja wobec działań rządu była repre-
zentowana nie tylko przez ugrupowania 
nierządowe, ale i część współtworzących 
rząd (s. 193). Trochę rozczarowuje krótka 
prezentacja przyczyn dekompozycji AWS. 
Autor powtórzył w niej zawarte już wcze-
śniej opinie.

Bardzo obszerny czwarty rozdział – pra-
wie jedna trzecia objętości książki – zawie-
ra analizę programu AWS. Trudno zgodzić 
się z autorem, iż program miał charakter 
synkretyczny. Połączenie rozbieżnych ele-
mentów nie prowadziło bowiem do nowej 
syntezy. Właściwsze byłoby użycie określe-
nia „eklektyzm”. Zwraca ono bowiem uwa-
gę na brak wytworzenia nowej wartości 
(jakości). Wszak jak stwierdza sam Lewan-
dowski, program ugrupowania był bardzo 
ogólnikowy, a elementem obecnym w my-
śli politycznej poszczególnych ugrupowań 
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były odwołania do społecznego nauczania 
Kościoła (s. 205). Z tego też powodu autor 
omawia odrębnie konserwatywną wizję 
państwa, koncepcje polityczne ZCHN, pro-
gram chadecji i nurt związkowy. Autor nie 
zdecydował się na odrębne omówienia idei 
propagowanych przez Ligę Krajową. Rozu-
miem dylemat wynikający z faktu domina-
cji zagadnień demokracji lokalnej w kon-
cepcjach Ligi, ale warto było ten program 
zaprezentować szerzej, skoro stał się podsta-
wą koncepcji samorządowych AWS. Oma-
wiając w rozdziale drugim główne ugrupo-
wania centroprawicowe, autor rozpoczął od 
prezentacji nurtu chrześcijańsko-demokra-
tycznego, natomiast omawianą część pra-
cy rozpoczyna fragment poświęcony kon-
serwatyzmowi. Być może powodem takie-
go braku konsekwencji było uwzględnienie 
relewancji politycznej. Nie jest to jednak za-
rzut, ale sugestia dotycząca ewentualnego 
drugiego wydania. Program każdego z wy-
odrębnionych nurtów został czytelnie za-
prezentowany według klarownego schema-
tu: system wartości, ustrój państwa, samo-
rząd terytorialny, ustrój gospodarczy, poli-
tyka zagraniczna. Zgodzić się należy z au-
torem, że jedną z kluczowych zasad akcep-
towanych we wszystkich omawianych śro-
dowiskach była zasada subsydiarności. Sa-
morząd stanowił gwarancje równości oby-
watelskiej nie tylko w sensie formalnym, ale 
także upodmiotowienia jednostek i grup 
i tym samym miał zapewniać wpływ na de-
cyzje polityczne bezpośrednio ich dotyczą-
ce. Szkoda, że autor nie uwzględnił proble-
matyki edukacyjnej. Jej analiza powiększy-

łaby zapewne objętość opracowania, ale ze 
względu na fakt, iż reforma edukacji była 
jednym ze „sztandarowych” projektów rzą-
du Jerzego Buzka, zaprezentowanie koncep-
cji poszczególnych ugrupowań w tym za-
kresie wydaje się zasadne.

Wysoko należy ocenić zakończenie, 
w którym nie tylko – jak to zwykle bywa – 
znalazło się podsumowanie wcześniejszych 
rozważań, ale także wiele nowych konstata-
cji. Zgadzam się z autorem, który stwierdził, 
że za główną przyczynę niepowodzenia pro-
jektu AWS uznać należy brak instytucjonali-
zacji rozumiany w tym wypadku jako brak 
wewnętrznej spójności, adaptacji do otocze-
nia i zmian zewnętrznych. Autor wskazuje 
na brak infuzji wartości, a ja dodałbym, że 
o słabej instytucjonalizacji świadczyła tak-
że duża zależność od związku zawodowe-
go. W tym wypadku organizacji nawet nie 
afi liowanej, jak to zwykle bywa w relacjach 
między partią a związkami, ale wręcz na 
wielu etapach decydującej o kształcie po-
dejmowanych działań. Ciekawie przedsta-
wiają się też uwagi zestawiające polski przy-
padek z doświadczeniami hiszpańskiej Unii 
Demokratycznego Centrum. 

Omawiana praca została oparta na so-
lidnej bazie źródłowej. Autor wykorzystał 
bogatą publicystkę, dokumenty programo-
we partii i wspomnienia. Pewnym manka-
mentem jest pominięcie świadectw osób 
spoza omawianego nurtu, chociażby Lesz-
ka Millera czy Waldemara Kuczyńskiego. 
Imponuje natomiast wykorzystanie wielu 
tytułów prasowych oraz wielu opracowań 
monografi cznych. Tym bardziej zaskakuje 
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brak w bibliografi i kilku istotnych pozycji, 
jak np. opracowania Wybrane współcze-
sne nurty polskiej myśli politycznej (red. 
J. Kornaś, R. Lisiakiewicz, Toruń 2016).

Niewątpliwą zaletą pracy jest klarowny, 
a jednocześnie precyzyjny język używanych 
sformułowań. Lekturę ułatwia też opraco-
wany profesjonalnie wykaz skrótów. Nieste-

ty w tekście jest sporo usterek literowych, 
co oczywiście nie obarcza autora.

Podsumowując, książkę należy polecić 
szerokiemu gronu osób zainteresowanych 
polityką i uznać ją za pozycję obowiązkową 
dla badaczy przemian politycznych w Pols-
ce po 1989 roku.
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IN MEMORIAM 
PROF. STANISŁAW KONOPACKI 

(18.01.1955–7.02.2017)

Mroźnym popołudniem 10 lutego 2017 r. na cmentarzu komunalnym „Doły” 
w Łodzi pożegnaliśmy skupieniem i modlitwą Profesora Stanisława Kono-
packiego – politologa, europeistę, wieloletniego członka Redakcji kwartalnika 
„Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, a dla przyjaciół po prostu Staszka, 
który odszedł od nas przedwcześnie w wieku 62 lat.

W młodości planował związać swe życie z naukami ścisłymi. Najpierw 
ukończył studia z zakresu nauk chemicznych. Jednak nie czuł się dobrze na tej 
drodze i szukał dla siebie innego spełnienia. Ukończył drugi kierunek – fi lozofi ę, 
a następnie studia podyplomowe z zakresu europeistyki. Jego naukową pasją 
stały się problematyka Unii Europejskiej oraz perspektywy dla Polski w dobie 
integracji europejskiej. Przebywał na licznych stypendiach zagranicznych, m.in. 
w Canterbury, Dublinie, Rennes i Sienie. W swoich publikacjach szeroko anali-
zował atuty i wyzwania rozwijającego się systemu integracji europejskiej. Tym 
zagadnieniom poświęcił swoją pracę doktorską z 1997 r. oraz habilitacyjną z roku 
2006. W pierwszej z nich analizował problem integracji europejskiej w kontek-
ście postmodernistycznej wizji poznania i komunikacji. Tematem drugiej było 
obywatelstwo europejskie w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej. 
Zaliczał się do grona entuzjastów zjednoczonej Europy. Potrafi ł jednak realistycz-
nie oceniać kryzys legitymizacji unijnych instytucji oraz pojawienie się narracji 
operujących kategorią „postpolitycznej Europy”. W jednym ze swoich tekstów 
porównał Unię Europejską do statku, który podczas burzy zerwał się z kotwicy 
i dryfuje w nieznanym kierunku…

Stanisław Konopacki piastował stanowisko profesora nadzwyczajnego 
Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódz-
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kiego. Pełnił również funkcję kierownika Katedry Europeistyki na Wydziale 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warsza-
wie. Był cenionym wychowawcą młodzieży akademickiej, a także dobrym kolegą 
o niezapomnianym, ciepłym i zdystansowanym poczuciu humoru. Podczas 
długotrwałej choroby, kiedy nie mógł już prowadzić regularnych zajęć uczel-
nianych, pozostawał w stałym kontakcie mailowym ze swoimi dyplomantami 
oraz współpracownikami, z których jeden w ubiegłym roku otrzymał nominację 
na stanowisko ambasadora RP w Gruzji.

W ostatniej drodze Profesorowi Stanisławowi Konopackiemu na cmentarzu 
komunalnym w Łodzi towarzyszyli jego najbliżsi i przyjaciele, licznie przybyli 
przedstawiciele Uniwersytetu Łódzkiego z dziekanem prof. Radosławem Banią, 
a także delegacje Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Redakcji 
naszego kwartalnika.

Dariusz Góra-Szopiński


