
vol. 61(1)/2019



REDAKTOR NACZELNY: Bartłomiej Michalak

ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Joanna Marszałek-Kawa (zastępca redaktora naczelnego), Danuta Plecka (zastępca redaktora naczelnego), 
Katarzyna Kącka (sekretarz redakcji), Katarzyna Amrozy, Daniel Urbański (redaktorzy techniczni), Beata Stachowiak (redaktor 
statystyczny), Paulina Kruszyńska (redaktor ds. PR), Paweł Jaroniak (redaktor językowy), William Benjamin (native speaker)

REDAKTORZY TEMATYCZNI:
Dział komunikowanie polityczne: Dorota Piontek (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM); Dział metodologia 
i teoria polityki: Tomasz Godlewski (Instytut Nauk Politycznych UW), Kamil Minkner (Instytut Politologii UO), Łukasz Młyńczyk 
(Instytut Politologii UZ), Michał Pierzgalski (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ), Beata Słobodzian (Instytut 
Politologii UG), Paweł Ścigaj (Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ); Dział myśl polityczna: Dariusz Faszcza 
(Wydział Nauk Politycznych AH im. A. Gieysztora w Pułtusku), Rafał Łętocha (Instytut Nauk Politycznych im. Jana Karskiego PWSZ 
w Oświęcimiu); Dział polityki sektorowe: Małgorzata Kuś (Instytut Nauk Politycznych UHP), Katarzyna Kobielska (Instytut 
Politologii UWr); Dział stosunki międzynarodowe: Piotr Burgoński (Instytut Politologii UKSW),Tomasz Gajewski (Instytut Nauk 
Politycznych UJK w Kielcach), Katarzyna Marzęda-Młynarska (Wydział Politologii UMCS), Krzysztof Żarna (Instytut Nauk o Polityce 
UR); Dział systemy polityczne: Tomasz Bojarowicz (Instytut Nauk Politycznych UWM), Izabela Kapsa (Instytut Nauk Politycznych 
UKW), Krzysztof Kowalczyk (Wydział Humanistyczny US), Ryszard Kozioł (Instytut Politologii UP im. KEN w Krakowie), Robert Radek 
(Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ)

RADA PROGRAMOWA: Roman Bäcker (UMK) – przewodniczący, Henryk Ćwięk (UHP w Częstochowie) – najnowsza historia polityczna, 
Tadeusz Dmochowski (UG) – międzynarodowe stosunki polityczne, Jan Garlicki (UW) – socjologia polityki, Jan Grosfeld (UKSW) – etyka 
polityczna, Adam Gwiazda (UKW) – międzynarodowe stosunki ekonomiczne i polityczne, polityka gospodarcza, Ryszard Herbut (UWr) – 
systemy polityczne Europy Zachodniej, Jan Iwanek (UŚ) – współczesne systemy polityczne, stosunki USA z Ameryką Łacińską, Kazimierz 
Kik (UJK w Kielcach) – myśl polityczna, systemy polityczne, Barbara Krauz-Mozer (UJ) – metodologia i teoria polityki, Ewa Maj (UMCS) 
– stosunki międzynarodowe, Andrzej Małkiewicz (UZ) – globalizacja, Magdalena Mikołajczyk (UP im. KEN w Krakowie) – systemy 
polityczne, Tomasz Nałęcz (AH w Pułtusku) – najnowsza historia Polski, Agnieszka Pawłowska (UR) – administracja publiczna i samorząd 
terytorialny, Wiesława Piątkowska-Stepaniak (UO) – komunikacja społeczna, medioznawstwo, Eugeniusz Ponczek (UŁ) – teoria polityki, 
polska myśl polityczna, Tomasz Sikorski (US) – myśl polityczna, ruchy polityczne, najnowsza historia Polski, Witold Stankowski (PWSZ 
w Oświęcimiu) – najnowsza historia Polski, myśl narodowa, Arkadiusz Żukowski (UWM) – system polityczny RP, systemy polityczne, 
Marek Żyromski (UAM) – systemy polityczne

MIĘDZYNARODOWA RADA DORADCZA: Flavio Felice (Centro Studie Ricerche, Pontificia Universita Lateranense, Rzym, Włochy), 
Mark C. Henrie (Intercollegiate Studies Institute, Wilmington, Delaware, USA), Vit Hlousek (Uniwersytet Masaryka, Brno, Czechy), Lyaila 
Ivatova (Kazachski Uniwersytet Państwowy, Ałmaty), Lubomír Kopeček (Uniwersytet Masaryka, Brno, Czechy), Aleksander Lipatow 
(Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny, Moskwa), Mark J. Rozell (George Mason University, Arlington, Virginia, USA), Claes 
G. Ryn (Catholic University of America, Washington DC, USA), Ulrich Schmid (Universität St. Gallen, Szwajcaria), G. Jesus Velasco 
(Tarleton State University, Stephenville, Texas, USA), Klaus Ziemer (Fachbereich III, Politikwissenschaft, Universität Trier, Niemcy)

ADRES REDAKCJI: „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK, ul. Batorego 39L, 
87–100 Toruń, e-mail: athena@umk.pl; internet: www.athenaeum.umk.pl

Redaktor techniczny: Iwona Banasiak  Projekt okładki i logo: PMK Design  Korekta: Joanna Jagodzińska

Wersją pierwotną pisma jest wersja drukowana

ISSN 1505-2192

Wydawnictwo prowadzi sprzedaż wysyłkową: tel./fax 56 648 50 70, marketing@marszalek.com.pl
WYDAWNICTWO ADAM MARSZAŁEK, ul. Lubicka 44, 87–100  Toruń 
tel. 56 660 81 60, fax 56 648 50 70, e-mail: info@marszalek.com.pl, www.marszalek.com.pl
Drukarnia, ul. Warszawska 54, 87–148 Łysomice, tel. 56 678 34 78

Publikacja „Athenaeum Polskie Studia Politologiczne” w języku angielskim i udostępnienie wersji 
cyfrowej w wolnym dostępie to zadania finansowane w ramach umowy 525/P-DUNdem/2018 ze środków 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę



SPIS TREŚCI

— STUDIA WSCHODNIE —

Ewa Szczepankiewicz-Rudzka
Proces demokratyzacji Tunezji  w świetle teorii transformacji systemowej  � � � � � � � � � 7

Bartosz Kowalski
Pomiędzy izolacjonizmem i globalizacją  z chińską charakterystyką:  
stosunki USA–ChRL w pierwszym roku prezydentury Donalda Trumpa  � � � � � � � � 23

Paweł Bielicki 
Ograniczona kooperacja czy strategiczne partnerstwo?  Implikacje  
polityczno-gospodarcze relacji rosyjsko-północnokoreańskich  � � � � � � � � � � � � � � � � � 39

Julia Trzcińska
Skuteczność stosowania soft power  Republiki Korei w Japonii i w Chinach   � � � � � � 58

Stanisław Boridczenko
Polityka historyczna Federacji Rosyjskiej  i Związku Radzieckiego wobec Polski  
na przykładzie opisu agresji ZSRR na Polskę w świetle narracji podręcznikowej  � � 74

— PARTIE POLITYCZNE I ZACHOWANIA WYBORCZE —

Tomasz Grzyb, Adam Gendźwiłł
Czy wyniki wyborów do sejmików  przybliżają wyniki wyborów do Sejmu?  
O nacjonalizacji regionalnych systemów partyjnych w Polsce  � � � � � � � � � � � � � � � � � � 95

Jakub Potulski
Współczesne przemiany zachowań wyborczych  jako efekt kształtowania się 
nowych podziałów socjo-politycznych  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 116

Marta Żerkowska-Balas
Marka polskich partii politycznych  – analiza empiryczna  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 138



4 ATHENAEUM
Polskie Studia Politologiczne

vol. 61(1)/2019

— SPRAWY MIĘDZYNARODOWE —

Spasimir Domaradzki
Wymiary deeuropeizacji  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 155

Krzysztof Zuba
Brexit w świetle wybranych teorii  (dez)integracji europejskiej  � � � � � � � � � � � � � � � � 174

Michał Stelmach
Wojskowi i polityka w Ameryce Łacińskiej na przełomie XX i XXI wieku  � � � � � � 194

Małgorzata Pietrasiak
Rosja–ASEAN: nowe koncepcje współpracy  i stare ograniczenia  � � � � � � � � � � � � � � 207

— RECENZJE —

Paulina Kruszyńska
Kolejność na liście wyborczej czy cechy kandydata?  
Polemika ze Sławomirem Bartnickim  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 227

Adam Romejko
Nina Horaczek, Barbara Tóth, Sebastian Kurz. Österreichs neues Wunderkind? 
Residenz Verlag, Salzburg–Wien 2017, ss� 128  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 236



ST
U

D
IA

 W
SC

H
O

D
N

IE





vol� 61(1)/2019, ss� 7–22
DOI: 10�15804/athena�2019�61�01
www�athenaeum�umk�pl
ISSN 1505-2192

PROCES DEMOKRATYZACJI TUNEZJI  W ŚWIETLE  
TEORII TRANSFORMACJI SYSTEMOWEJ

TUNISIA’S DEMOCRATISATION PROCESS IN THE LIGHT  
OF THE SYSTEM TRANSITION THEORIES

Ewa Szczepankiewicz-Rudzka* 

* Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych�

— ABSTRAKT —

Tunezja jako jedyne państwo obszaru Afryki 
Północnej i  Bliskiego Wschodu obrała drogę 
transformacji demokratycznej w  następstwie 
wydarzeń rewolucyjnych tzw� arabskiej wiosny� 
W świetle dominujących w naukach o polityce 
teorii transformacji proces „przejścia demokra-
tycznego” odbywa się w dwóch fazach� W pierw-
szej z nich dochodzi do obalenia autorytarnego 
reżimu i  ustanowienia demokracji, w  drugiej 
kolejności następuje jej konsolidacja� Jednym 
z czynników dominujących, ułatwiających usta-
nowienie demokracji, jest konsensualna postawa 
elit politycznych� Celem artykułu jest próba 
uchwycenia zjawiska budowy demokracji tune-
zyjskiej w świetle powyższych stadiów� W dalszej 
kolejności wykazane zostanie, że zasadniczą 
przesłanką ułatwiającą transformację demokra-
tyczną i zarazem modelem, w którym dokonuje 
się zmiana, jest konsens polityczny w procesie 
ustanawiania instytucji i prawa Tunezji�

Słowa kluczowe: Tunezja; transformacja 
demokratyczna; konsens

— ABSTRACT —

Tunisia is the only country of the Middle East 
and North Africa Region which has chosen the 
democratic transformation to follow the Arab 
Spring uprisings� Under the prevailing transitol-
ogy theories, the democratization proceeds in two 
major phases� The first one leads to the overthrow 
of the authoritarian regime and “installation of 
a  democratic government”, while the second 
one consists of the consolidation of democracy� 
One of the dominant factors which facilitate the 
establishment of democracy is the consensual 
attitude of the political elites� The paper aims to 
study the phenomenon of the above mentioned 
stages of Tunisian democratization process� 
Subsequently, the author attempts to prove that 
the political consensus of the elites is at the same 
time a driving force and serves as a model for 
democratic change to be made� 

Keywords: Tunisia; democratic transformation; 
consensus

https://orcid.org/0000-0002-0289-316X
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ROZWAŻANIA WSTĘPNE

Fala rewolucji, która, począwszy od 2011 r�, doprowadziła do obalenia wielo-
letnich autorytarnych reżimów w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie, 
otworzyła również pole dla badań z zakresu teorii transformacji systemowej, 
tzw� tranzytologii� Sekwencja „zrywów rewolucyjnych” w Tunezji, Egipcie, Libii, 
Jemenie czy Syrii okrzyknięta mianem „arabskiej wiosny” przywodzi na myśl 
wydarzenia rewolucyjne XIX-wiecznej Europy, które do historii przeszły pod 
nazwą Wiosny Ludów� Zbieżność nazw dowodzi faktu poszukiwania analogii 
w wydarzeniach z połowy XIX w� i tych sprzed kilku lat� Pojawiające się zaś 
w literaturze przedmiotu określenia, takie jak „efekt domina” (Bonnefoy, 2011) 
czy „fala tunisami” (Potocki, Piskorski, Hładkiewicz, 2014), nawiązują do teorii 
fal demokratyzacji Samuela Huntingtona (Huntington, 1995)�

Z perspektywy siedmiu lat od pamiętnej „rewolucji jaśminowej” w Tunezji, 
otwierającej przeobrażenia polityczne w regionie, poszukiwanie paraleli między 
liberalnym zrywem ubiegłowiecznej Europy czy interpretacje politologiczne 
rozciągające demokratyzację państw Ameryki Łacińskiej i Europy Środkowo-
-Wschodniej lat 80� na świat arabski są zbyt daleko idące� Rzeczywistość społeczno-
-polityczna państw arabskich dotkniętych rewolucyjnym zrywem przedstawia 
się ponuro� W Egipcie na powrót umocniła się dyktatura militarna, zaś obalenie 
autokratów w Jemenie i Libii czy takowa próba w przypadku Syrii pogrążyły spo-
łeczeństwa w długoletniej wojnie domowej� Z drugiej zaś strony niewielka Tunezja 
obrała drogę demokratyzacji systemu, stanowiąc wyjątek wśród państw regionu�

Rozważania podjęte w artykule oparto na hipotezie, iż procesy polityczne, 
jakie mają miejsce w Tunezji, wpisują się w paradygmat demokratyzacji, a dwa 
jej podstawowe etapy: tzw� etap przejściowy i konsolidacji, dają się wyraźnie 
wyodrębnić w przypadku analizowanego państwa� Pozostawiając na marginesie 
analizę „wyjątku tunezyjskiego” pod kątem czynników determinujących upadek 
reżimu niedemokratycznego i konsolidujących proces przemiany demokratycz-
nej, główna oś wywodu opiera się na wskazaniu wydarzeń i decyzji politycznych, 
które stanowią cezurę dla otwarcia okresów „przejścia demokratycznego”, oraz 
na analizie modelu, w jakim ono się dokonuje�

Dla realizacji określonej problematyki wykorzystano wiodące metody badaw-
cze spośród stosowanych w naukach o polityce� Punkt wyjścia stanowiła metoda 
empiryczna pozwalająca na zgromadzenie danych oraz informacji dotyczących 
przebiegu, wyniku i  struktury rywalizacji politycznej w  Tunezji w  okresie 
2011–2015� Metoda systemowa znalazła zastosowanie przy poszukiwaniu korela-
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cji między opisywanymi zjawiskami politycznymi� Natomiast metoda jakościowa 
została wykorzystana do oceny oraz wyjaśniania opisywanych wydarzeń�

PARADYGMATY W TEORIACH  
TRANSFORMACJI DEMOKRATYCZNYCH

Studia z zakresu tranzytologii stanowią jedną z dziedzin nauk o polityce, której 
rozwój datuje się na lata 70� XX w� Pole zainteresowania dyscypliny badawczej 
stanowią zmiany polityczne, mające miejsce w okresie, którego cezurę z jednej 
strony wyznacza upadek reżimu autokratycznego, z drugiej zaś moment ugrun-
towania się demokracji� Podwaliny pod współczesny paradygmat tranzytologii 
stworzył Dankwart Rustow� W artykule Transitions to Democracy: Toward 
a Dynamic Model prowadzi do ważkich konkluzji, zwracając uwagę na odrębność 
procesów przejścia (od dyktatury do demokracji) i tych prowadzących do utrwa-
lenia systemu demokratycznego (Rustow, 1970)� Tym samym dyscyplina może 
być rozpatrywana w kategorii tranzycji (przejścia, jako stadium początkowego) 
i konsolidacji (Antoszewski, 2011)� Co więcej, autor oddzielił myślenie o demo-
kratyzacji jako procesie warunkowanym rozwojem społecznym i gospodarczym� 
Zwrócił szczególną uwagę na poziom i charakter interakcji między aktorami 
procesów politycznych� Forma, w jakiej dokonuje się zmiana polityczna i utrwa-
lenie demokratycznych reguł gry, jest funkcją proporcji sił między zwolennikami 
i przeciwnikami demokracji (Antoszewski, 2011)�

W  podobnym nurcie badawczym procesów transformacji pozostają 
G� O’Donnell, P� Schmitter, L� Whitehead, autorzy jednej z najważniejszych prac 
w dziedzinie tranzytologii: Transitions from Authoritarian Rule. Prospects for 
Democracy (O’Donnell, Schmitter, Whitehead, 1986)�

Tranzycja, w definicji autorów, oznacza wycinek czasu, stanowiący przerwę, 
tzw� przejście między jednym reżimem a drugim� Okres ten jest stadium pośred-
nim, który charakteryzuje się konfliktem wokół norm i procedur politycznych� 
Cechą znamienną tranzycji jest wysoki poziom niepewności reguł, które zostaną 
ustanowione przez aktorów biorących udział w procesie oraz – co się z tym wiąże 
– formy, jaką przybierze nowy reżim (O’Donnell, Schmitter, Whitehead, 1986)� 
Natura i kierunki przeobrażeń zależą w pierwszej linii od strategii politycznych 
przyjętych przez różne grupy uczestników procesu transformacji� Stosunek 
sił między nimi i stopień konsensualnego nastawienia elit politycznych jest 
wyznacznikiem kierunku zmian, który obierze proces przekształceń systemu�
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Tranzycja stanowi punkt wyjścia dla kolejnej fazy zmiany demokratycznej – 
konsolidacji� Autorzy zauważają, że zgoda co do stosowania pewnych reguł gry 
nie świadczy o zakotwiczeniu demokracji samej w sobie, gdyż konsens co do 
tych reguł może być ograniczony w czasie� Wypracowane w drodze konsensu 
zasady powinny ulec ugruntowaniu, tzw� konsolidacji, tak by stały się jedynymi 
obowiązującymi regułami gry (the only game in town; Guilhott, Schmiter, 2000)� 
Innymi słowy, wynegocjowane porozumienie polityczne nie wystarcza, by uznać 
proces za zakończony� Proces demokratyzacji pozostaje płynny i niepewny, 
dopóty normy i wartości, których dotyczył konsens, zostaną uznane za obo-
wiązujące i jedyne� Uznanie norm i wartości nie odnosi się tylko i wyłącznie do 
sfery świadomości, ale obejmuje również stopień ich przyswojenia (Guilhott, 
Schmiter, 2000)�

Podążając tym tropem wywodu, osiągnięcie etapu konsolidacji demokracji 
nie jest tożsame z momentem wypracowania konsensu, lecz jest efektem wyni-
kającym z istnienia i funkcjonowania instytucji i reguł w dłuższym okresie czasu� 
Dla uchwycenia idei istnienia i funkcjonowania nowych zasad przywoływany 
został termin „habituacja” (Rustow, 1970) czy „asymilacja” (Whitehead, 1989), 
pojęcia oznaczające poziom ich przyswojenia�

Schmitter i Guilhot wskazują, iż procesy tranzycji i konsolidacji nie mogą 
być ustanowione na jednej osi i rozpatrywane jako kontinuum, gdyż pozostają 
względem siebie w opozycji� Na etapie tranzycji, gdy demokratyzacja jest 
w trakcie ustanawiania, aktorzy uczestniczący w procesie podejmują decyzje 
niekiedy w pośpiechu� Działaniom tym towarzyszy duża doza niepewności 
i nieprzewidywalności� W konsolidacji natomiast tranzytolodzy przenoszą 
ciężar rozważań z człowieka – aktora gry politycznej, wchodzącego w różne 
interakcje z innymi uczestnikami procesu – na struktury i instytucje, w któ-
rych schematy działań są stabilne i przewidywalne� Procesy demokratyzacji 
charakteryzuje więc swoista dychotomia; z jednej strony mamy do czynienia 
z teorią zmiany – tranzycją, z drugiej z teorią porządku – konsolidacją� Para-
frazując słowa autorów, w fazie pierwszej „aktorzy tworzą instytucje”, realizują 
strategie, zmienne w zależności od układu sił i celu działań politycznych, 
w fazie konsolidacji zaś to „instytucje tworzą człowieka” – aktorzy działają 
w zgodzie z wypracowanymi wcześniej procedurami, najczęściej podświadomie 
(Whitehead, 1989)�

W świetle powyższych rozważań zasadne jest postawienie pytania: jak zmie-
rzyć stopień konsolidacji demokracji, tak by można z całą pewnością stwierdzić 
wystarczający jej poziom zasymilowania w społeczeństwie?
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Analizę krytyczną dotychczasowych teorii przeprowadził choćby A� Schedler, 
wskazując problemy w ich zastosowaniu empirycznym (Schedler, 1997a, 1997b)� 
O ile analizy procesów politycznych zachodzące w poszczególnych państwach 
często odnoszą się do postępów na drodze stabilnej demokracji, o tyle kryteria, 
jakimi się je mierzy, pozostają dyskusyjne� Identyfikacja rezultatów konsolidacji 
lub stwierdzenie konsolidacji jako rezultatu udanej transformacji jest niezwykle 
trudne ze względu na brak wskazania mierników takowej� Definicje zawierają 
często czynniki normatywne, których łączne spełnienie wyznacza poziom demo-
kracji stabilnej, skonsolidowanej (pluralizm sceny politycznej, wolne wybory, 
trójpodział władz)� Głosy krytyczne dotyczą też sposobu definiowania aktorów, 
których działania brane są pod uwagę przy ocenie stopnia skonsolidowania 
systemu� W teorii klasycznej uznaje się ustrój skonsolidowany wówczas, gdy 
znaczący, kluczowi aktorzy „działają” zgodnie z przyjętymi regułami w długiej 
perspektywie (Valenzuela, 1992)� Zastanawiające w takim ujęciu jest nie tylko 
ustalenie ram czasowych tej perspektywy, ale także wskazanie podmiotów, 
których działania brane są pod uwagę� Ich definiowanie pozostaje w gestii 
oceniającego i co do zasady nie ma charakteru inkluzyjnego� Uwzględnia się 
przedstawicieli partii politycznych, zaś rola ruchów społecznych, ugrupowań 
lokalnych i regionalnych tylko w niewielkim stopniu podlega analizie przy ocenie 
procesów politycznych (Valenzuela,1992)�

W dyskursie nad procesami transformacji demokratycznej niezmiernie 
ważne pozostają teorie Samuela P� Huntingtona, który proponuje badać demo-
kratyzację nie jako odizolowany proces mający miejsce w jednym państwie, ale 
jako sekwencję zdarzeń dziejących się w kilku państwach� W książce pt� Trzecia 
fala demokratyzacji Huntington analizuje serię przekształceń z systemów niede-
mokratycznych do demokracji (Huntington, 1995)� Przemiany te mają miejsce 
w określonym czasie, wśród państw przynależących geograficznie do jednego 
regionu, które są na tyle liczne, że przeważają nad trendami opozycyjnymi� Wraz 
z trendem liberalizacji systemów mogą zaistnieć zatem tendencje opozycyjne, 
takie jak autorytaryzm czy dyktatura�

S�P� Huntington wskazuje, iż dotychczas wystąpiły trzy fale demokratyzacji� 
Pierwsza objęła lata 1828–1926, druga – 1943–1962, trzecia zaś trwa od 1974 
po dzień dzisiejszy� Fale odwrotu rozpoczętych zmian systemowych i powrót 
do instytucji niedemokratycznych wystąpiły w latach 1922–1942 (pierwsza 
fala odwrotu) i 1958–1975 (druga fala odwrotu)� Trzecia fala demokratyzacji 
rozpoczęła się – zdaniem Huntingtona – w 1974 r� wraz z początkiem „rewolucji 
goździków” w Portugalii i trwa do dziś (Huntington, 1995)� Huntington, wska-
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zując na kilka przyczyn, które wywołały trzecią falę demokratyzacji, wymienia: 
(1) jedną przyczynę, (2) rozwój równoległy, (3) efekt lawiny, (4) powszechnie 
uznawane panaceum (Huntington, 1995)�

Teoria fal S�P� Huntingtona jest najbardziej rozpowszechniona, nie jest on 
jednak jedynym autorem, który wskazywał na cykliczność procesów demokra-
tyzacji� Również Charles Kurzman (Kurzman, 1998), John Markoff, (Markoff, 
2015), Larry Diamond (Diamond, 1997) analizują zjawiska demokratyzacji 
jako równoległe przemiany przebiegające w kilku państwach przynależących 
do jednego regionu, doszukując się elementów wspólnych przeobrażeń syste-
mowych� Co więcej, nie wszyscy teoretycy procesów transformacji w nurcie 
badań zapoczątkowanych przez Huntingtona lokują czwartą falę demokraty-
zacji w Europie1� Larry Diamond włącza do czwartej fali grupę państw z Afryki 
Północnej i Półwyspu Arabskiego, takich jak: Irak, Libia, Syria (Diamond, 1999)� 
Nie brakuje też opracowań politologicznych, rozciągających teorie fal na państwa 
ogarnięte zrywem arabskiej wiosny (El Husseini, 2011)�

POLE ZASTOSOWANIA TEORII TRANSFORMACJI  
W PRZYPADKU TUNEZJI

Analiza transformacji w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej w świe-
tle teorii fal jest zabiegiem kontrowersyjnym, mając choćby na uwadze fakt, 
że obecnie jedynym państwem w regionie doświadczającym demokratyzacji 
jest Tunezja� Niemniej jednak, w sekwencji wydarzeń rewolucyjnych początku 
2011 r�, w większości państw MENA można wyodrębnić punkty wspólne, które 
w znacznym zakresie wyczerpują przesłanki zaistnienia fali demokratyzacji 
wyróżnione przez S�P� Huntingtona� Przyczyn wybuchu niezadowolenia spo-
łecznego poszukiwać można w słabej kondycji gospodarczej poszczególnych 
państw, korupcji, zawłaszczeniu państwa przez elity władzy, dysproporcjach 
rozwoju gospodarczego poszczególnych regionów� Niewątpliwie miał miejsce 

1 Wśród badaczy tzw� falowości cyklów demokratyzacji toczą się dyskusje, czy demokratyzacja 
państw Europy Środkowo-Wschodniej to jeszcze trzecia, czy czwarta fala� Większość z nich (L� Dia-
mond, Ch� Kurzman) w odróżnieniu od S� Huntingtona przemiany w Europie Środkowo-Wschodniej 
lat 90� oraz tzw� kolorowe rewolucje w państwach postsowieckich zaliczają do czwartej fali demokra-
tyzacji� To, co odróżnia Huntingtona od innych, wtórnych wobec niego autorów, to fakt pozostawienia 
interwału roku 1990 otwartego, co by oznaczało, że trzecia fala demokratyzacji jest kontynuowana 
do chwili obecnej, tak długo, jak nie będzie fali opozycyjnej�



13Ewa Szczepankiewicz-Rudzka : Proces demokratyzacji Tunezji

również tzw� efekt lawiny – wydarzenia w jednym państwie – Tunezji, w ciągu 
zaledwie dwóch miesięcy: styczeń–luty 2011, rozlały się na inne państwa 
bliższego i dalszego sąsiedztwa� Zdarzenia nie zachodziły jednakże równolegle 
i nie przyjęły ciągu zdarzeń, który pociągnął upadek reżimów w pozostałych 
państwach� Efekt domina nie zadziałał w Maroku, Bahrajnie, w przypadku Libii, 
Jemenu i Syrii kontestacja reżimu doprowadziła do wybuchu wojny domowej� 
Tym samym kolejna przesłanka fali demokratyzacji: liberalizacja systemu jako 
powszechnie uznane panaceum, nie zaistniała� Innymi słowy, teoria falowości, 
w której podobne czynniki wyjściowe powinny powodować podobne przeobra-
żenia – demokratyzację, w przypadku arabskiej wiosny się nie sprawdziła�

Szersze pole zastosowania w analizie procesów politycznych w Tunezji ma 
teoria dwuetapowości przemian, pojawiająca się w opracowaniach O’Donella, 
Schmittera, i Whiteheada�

Pierwszy z etapów przemiany ustrojowej w Tunezji – okres tranzycji, został 
zapoczątkowany wraz z ucieczką prezydenta Zine al Abidine ben Alego z kraju, 
tj� 14 stycznia 2011 r� Cezurę końcową pierwszego etapu przejścia demokra-
tycznego i tym samym rozpoczęcie etapu konsolidacji demokracji wyznaczył 
przede wszystkim fakt przyjęcia konstytucji republiki Tunezji: 26 stycznia 2014 r� 
Data ta jest nie tylko symbolem inaugurującym drugą republikę, ale również 
przypieczętowaniem ustrojowych zasad, praw i wolności obywatelskich – reguł 
i norm, których trwanie i przestrzeganie znaczyć będzie o poziomie konsolidacji 
przemian zapoczątkowanych w 2011 r� Przeprowadzone w tym samym roku 
pierwsze, wolne wybory parlamentarne w historii niepodległej Tunezji (26 
października 2011 r�), następnie prezydenckie w dniu 23 listopada tegoż roku, 
przypieczętowały fakt wyboru demokratycznej ścieżki rozwoju�

Przyglądając się pierwszemu elementowi przejścia demokratycznego – eta-
powi tranzycji, można wyróżnić w nim dwie odrębne fazy� Pierwsza (14 stycz-
nia–15 marzec 2011 r�) naznaczona była próbą „przechwycenia rewolucji” 
przez przedstawicieli wcześniejszego systemu, tj� współpracowników Ben Alego 
i członków partii prezydenckiej RCD (Zgromadzenie Konstytucyjno-Demokra-
tyczne)� Druga faza pierwszego etapu tranzycji rozpoczęła się wraz z powołaniem 
instytucji okresu przejściowego, posiadającej legitymizację rewolucyjną, w dniu 
15 marca 2011 r�

Warto zauważyć, że w następstwie opuszczenia kraju przez Ben Alego zastoso-
wanie znalazł artykuł 56 Konstytucji z 1959 r�, zgodnie z którym w wyniku faktu 
czasowej niemożności wypełniania funkcji przez prezydenta republiki, rolę tę na 
czas wyłonienia nowej głowy państwa przejmuje premier (art� 56)� Tym samym 
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Tunezja uniknęła sytuacji tzw� okresu próżni politycznej� Mohamed Ghannouchi, 
premier rządu okresu Ben Alego, objął funkcję tymczasowego prezydenta do 
dnia następnego, tj� momentu, w którym funkcję tę zgodnie z zapisem artykułu 
57 konstytucji objął przewodniczący Izby deputowanych: Fouad Mebazaa� 
W okresie 16 stycznia – 15 marca 2011 r� – tworzono kolejne rządy tzw� jedności 
narodowej, wszystkie kontestowane przez największe organizacje opozycyjne 
i głośno oprotestowane w ogólnonarodowych manifestacjach� Kontrowersje 
budził każdorazowo skład gremium egzekutywy okresu przejściowego, w którym 
zasiadali członkowie reżimu Ben Alego (Hachemaoui, 2013)� Okres pierwszy po 
obaleniu reżimu autorytarnego nazywać można próbą „zagarnięcia rewolucji 
jaśminowej” przez członków byłego reżimu� Nasuwa się więc całkiem zasadne 
pytanie, czy okres ten należałoby już zaliczyć do fazy transformacji czy jeszcze do 
wcześniejszego etapu schyłkowego dawnego reżimu? Transformacja polityczna 
w Tunezji rozpoczyna się więc konfliktem z jednej strony elit politycznych, 
trzymających się władzy pod przykrywką przyjmującego różne konfiguracje 
rządu jedności narodowej a ugrupowaniami opozycji i przedstawicielami spo-
łeczeństwa obywatelskiego, którego w centrum pozostaje pytanie o legitymację 
do przewodzenia procesowi transformacji�

W dniu 15 marca 2011 r� dochodzi do powołania Wysokiej Instancji na rzecz 
Realizacji Celów Rewolucji, Reformy Politycznej i Tranzycji Demokratycznej, 
której reprezentanci posiadają legitymację rewolucyjną (Bras, Gobe, 2017)� To za 
sprawą tej instytucji okresu przejściowego dojdzie do opracowania szeregu norm 
i dekretów prowadzących do wyborów do konstytuanty, a później wyborów 
parlamentarnych i prezydenckich�

Po wyborach parlamentarnych i  prezydenckich 2014 r�, stanowiących 
preludium do 2 Republiki, Tunezja zakończyła proces tranzycji i weszła w etap 
konsolidacji demokracji� Instytucje i normy przyjęte podczas okresu przejścio-
wego (Konstytucja, Zgromadzenie, ciała doradcze) od tej pory rozpoczęły proces 
głębszego zakorzeniania w społeczno-politycznym krajobrazie Tunezji�

MODEL PRZEJŚCIA DEMOKRATYCZNEGO

W wspominanym bazowym dziele dla tranzytologii w obecnym paradygmacie, 
Transition from Authoritarian Rule, autorzy konkludują, że porozumienie między 
aktorami politycznymi w kwestii nowych zasad stanowi fundament powodzenia 
transformacji demokratycznej� Konsensus (arab: al tawâfuq), jako wynik wzajem-
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nych ustępstw, stał się kamieniem węgielnym pod budowę demokracji w Tunezji 
i wiodącym modelem w procesie jej utrwalania (Kerrou, 2013)�

Pierwszym przypadkiem zastosowania metody konsensualnej w sytuacji 
rewolucyjnej Tunezji było ustanowienie Wysokiej Instancji na rzecz Ochrony 
Celów Rewolucji, Reformy Politycznej i Tranzycji Demokratycznej� Wart odno-
towania pozostaje fakt, że organ ten powołany został przy zachowaniu ciągłości 
instytucjonalno-prawnej państwa� Dekret rządowy wydany w dniu 18 lutego 
2011 r� przez trzeci rząd okresu przejściowego pod przewodnictwem Beji Caïda 
Essebsi był dowodem ugody z reprezentantami społeczeństwa obywatelskiego 
(Bras, Gobe, 2017)� Instancja przejęła funkcje reprezentanta narodu o legitymi-
zacji rewolucyjnej do czasu wyłonienia nowej egzekutywy� Gremium rozpoczęło 
swą działalność 15 marca 2011 r�, zakończyło funkcję wraz z wypełnieniem 
roli – doprowadzeniem do wyborów do Zgromadzenia Konstytucyjnego 23 
października tegoż roku�

Konsens jako modus operandi zaistniał nie tylko w momencie tworzenia, ale 
także doboru składu instytucji oraz procedur podejmowania decyzji� W Instancji 
zasiadali przedstawiciele dwunastu partii politycznych, osiemnastu związków 
zawodowych, przedstawiciele organizacji społecznych� Heterogeniczność składu 
przejawiała się w uczestnictwie przedstawicieli skrajnych względem siebie nur-
tów ideowych, od partii umiarkowanego islamu (Ennahda) po partie lewicowe� 
W marcu organ liczył 155 członków (Séréni, 2011)� Konsens pojawił się w formie 
poszukiwania szerokiej bazy społecznej porozumienia, będącego wynikiem 
negocjacji z udziałem jak największej liczby organizacji społecznych i przy róż-
norodności aktorów zaangażowanych w proces podejmowania decyzji� W duchu 
metody konsensualnej utrzymano również procedury podejmowania decyzji� 
Zasady te znalazły odzwierciedlenie w artykule 5 dekretu z 18 lutego 2011, doty-
czącego regulaminu Wysokiej Instancji ds� realizacji Celów Rewolucji, Reformy 
politycznej i Tranzycji Demokratycznej� Artykuł 5 dekretu z 18 lutego 2011 r�, 
wskazywał konsens jako procedurę podejmowania decyzji (Bras, Gobe, 2017)�

W drodze konsensu w tak heterogenicznym gronie wypracowano zasady 
ordynacji wyborczej do Konstytuanty i powołano organ odpowiedzialny za orga-
nizację wyborów – Wysoką Instancję ds� Wyborów (18 kwietnia 2011 r�)� Wybór 
członków tej ostatniej nie uniknął spięcia między członkami Instancji na Rzecz 
ochrony Rewolucji� Impas doprowadził do opuszczenia organów przejściowych 
przez przedstawicieli ugrupowania Ennahda, nie zniweczył zaś samego meritum 
porozumienia – przyjęcia ordynacji wyborczej i przeprowadzenia wyborów do 
Zgromadzenia Konstytucyjnego (Chamsi, 2017)�
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Wybory z dnia 23 października 2011 r� przyniosły zwycięstwo partii Ennahda, 
która zdobyła 89 na 217 miejsc w Zgromadzeniu Konstytucyjnym� Partia weszła 
w koalicję z dwoma partiami sekularystycznymi – Ettakatol oraz Kongres na rzecz 
Republiki, co pozwoliło uzyskać większość w zgromadzeniu i utworzyć rząd�

Rząd tzw� Troïki, jako że skupił partie bardzo oddalone od siebie ideologicz-
nie, nie był w stanie przeprowadzić reform gospodarczych i politycznych na 
skalę potrzeb i oczekiwań społecznych� Co więcej, przedstawiciele ugrupowań 
rządzących, podkreślając, iż posiadają legitymację wyborczą i – co za tym idzie 
– demokratyczną, często określali siebie jako jedyni reprezentanci społeczeństwa, 
deprecjonując znaczenie i możliwość podejmowania debaty politycznej przez 
reprezentantów opozycji (Chamsi, 2017)�

W czerwcu 2012 r� na scenie politycznej Tunezji pojawiła się nowa opozy-
cyjna partia polityczna Nidâa Tounes, utworzona przez aktualnego prezydenta 
Tunezji Béji Caïd Essebsi� Polityk łączony z obozem politycznym, bliskim ideom 
pierwszego prezydenta niepodległej Tunezji – Habiby Bourguiby – nawoływał 
do konieczności powrotu do konsensu jako reguły gry politycznej� Propozycje 
Essebsiego spotkały się z pozytywnym odzewem społecznym� Projekt Nidâa 
Tounes miał być odpowiedzią na złą sytuację społeczno-polityczną państwa�

Inercja kolejnych rządów Ennahdy, niezdolność gwarancji bezpieczeństwa 
wobec wzrastającego zagrożenia terroryzmem (ataki w Sous, Tunisie, górach 
Chambi w latach 2012–2013) oraz brak wyczekiwanych reform, mających sta-
nowić remedium na bezrobocie, brak i wzrost cen, potęgowały niezadowolenie 
społeczne� Kryzys polityczny, wywołany zabójstwami politycznymi dwóch 
działaczy lewicy, Chokri Belaïda oraz Mohameda Brahmi, za którymi stali 
salfici łączeni z Ennahda, przelał przysłowiową „czarę goryczy”� Przez państwo 
przetoczyła się fala protestów społecznych� Nad Tunezją zawisła groźba kolejnej 
rewolucji� Kontekst polityczny, ale też pragmatyzm przewodniczącego partii 
Ennahda – Rachida Ghanouchiego – doprowadził do historycznego porozu-
mienia – konsensu – w okresie transformacji Tunezji� W lipcu 2013 r� doszło 
do uformowania się platformy konsultacyjnej, w której obok strony rządzącej 
uczestniczył tzw� Kwartet na rzecz dialogu narodowego, w skład którego weszły 
cztery organizacje: Generalna Unia Pracowników Tunezyjskich, Unia Tunezyjska 
ds� Przemysłu, Handlu i Rzemiosła, Izba Narodowa Adwokatów Tunezyjskich, 
Tunezyjska Liga Praw Człowieka2� Celem powołanego gremium było wypraco-

2  Kwartet na rzecz dialogu narodowego został w 2015 r� odznaczony pokojową nagrodą Nobla 
w uznaniu za wysiłki w budowie demokratycznego państwa�
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wanie mapy drogowej działań politycznych, służących zapobieżeniu kryzysu� 
Konsultacje doprowadziły rząd Troïki do zmiany strategii politycznej opierającej 
się konfrontacji w kierunku postawy dialogicznej� W wyniku porozumienia 
doszło do rozwiązania egzekutywy i powołania w grudniu 2013 r� rządu tzw� 
technokratów pod wodzą Mehdiego Jomaa, którego zadaniem było zarządzanie 
sprawami bieżącymi, a przede wszystkim doprowadzenie do wyborów parlamen-
tarnych i prezydenckich przed końcem 2014 r� oraz przyjęcie nowej konstytucji 
(Bel Aïba, 2013)�

Wolta polityczna nie wynikała tylko i wyłącznie z gotowości Troïki pod 
wodzą partii islamistów do powrotu do rozwiązań politycznych w drodze 
dialogu, a tym samym porzucenia legitymizacji wyborczej i demokratycznej do 
rządzenia� Optując za rozwiązaniem konsensualnym i de facto oddając władzę 
wynikającą z legitymacji demokratycznej – wyborów, Ghanouchi przekonywał 
o konieczności utrzymania spójności i pokoju społecznego, przerzucając tym 
samym część odpowiedzialności na rząd wyłoniony w drodze konsultacji�

Te same argumenty – imperatyw gwarancji pokoju społecznego – przyświe-
cały opracowaniu nowej konstytucji, będącej rezultatem kompromisu między 
deputowanymi parlamentu – Ennahdy i  koalicjantów z  przedstawicielami 
społeczeństwa obywatelskiego� Przyjęcie konstytucji dnia 26 stycznia 2014 r�, 
ustanawiającej drugą republikę, zostało poprzedzone manifestacjami ulicznymi 
przeciwników religijnej – islamskiej wizji państwa, promowanej przez obóz 
rządzących� Po blisko roku ostrych sporów toczonych przede wszystkim w zgro-
madzeniu, ale również w mediach, partia u władzy po raz kolejny odwołała 
się do kompromisu jako zasady rozstrzygnięcia sporu wokół tekstu konstytucji� 
W pierwszych dniach stycznia 2014 r� powołana została Komisja na rzecz kon-
sensu (arab� lejnat el tawafukat), której celem było wypracowanie ostatecznego 
tekstu ustawy zasadniczej i znalezienie modus vivendi w kwestiach różniących 
zwolenników sekularystycznej oraz islamskiej wizji państwa, dotyczących przede 
wszystkim określenia relacji między religią a państwem i statusu kobiet w spo-
łeczeństwie Tunezji (Chouikha, 2014)�

O tym, że jest to tekst konsensualny, świadczą przyjęte sformułowania� Arty-
kuł 1� Konstytucji został powtórzony w tym samym brzmieniu co w konstytucji 
z 1959 r�: „Tunezja jest wolnym państwem, niezależnym i suwerennym, islam 
jest jego religią (…), arabski językiem, o ustroju republikańskim”� Artykuł stał 
się przedmiotem sporu ideologicznego między modernistyczną wizji państwa 
i islamistami� Zapis, niewskazujący islamu jako źródła prawa, ale nieoddziela-
jący też jednoznacznie państwa od religii, pozostawał niejasny i mógł podlegać 
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swobodzie interpretacyjnej w zależności od intencji interpretującego, w domyśle 
rządzącego3�

Aby usunąć dwuznaczność semantyczną, zgromadzenie przyjęło artykuł 2, 
który stanowi, że „Tunezja jest państwem świeckim, opartym na obywatelstwie, 
woli ludu, prymacie prawa”� Użyte sformułowanie, państwo świeckie, w wersji 
francuskiej tekstu (état civil, fr�), zgodnie z kompromisem wypracowanym 
w komisji, gwarantuje nie tyle neutralność światopoglądową państwa, co cha-
rakter pozytywny stanowionego prawa (Tamzini, 2015)� Tym samym zwolennicy 
wizji sekularystycznej państwa uniknęli wpisania szariatu jako źródła prawa, 
a Ennahda zapisu o stricte laickim charakterze państwa4�

Przedmiotem sporu doktrynalnego stał się również artykuł 21 konstytucji, 
gwarantujący równość obywateli i obywatelek Tunezji� Po długotrwałych deba-
tach i przy nacisku ze strony organizacji społeczeństwa obywatelskiego udało 
się usunąć z projektu zapis o gwarancji równości płci, ale w ramach zgodnej 
z szariatem zasady „komplementarności ról męskich i żeńskich”, co de facto 
oznaczałoby niższy status kobiety�

Choć konsensus stał się centralnym punktem uzgadniania tekstu konstytu-
cyjnego, nie oznacza to, że ustawa zasadnicza jest wolna od wad i dwuznaczności� 
Kontrowersje pojawiają się przy ustaleniu relacji dwóch ośrodków władzy wyko-
nawczej: prezydenta i szefa rządu� Druga ambiwalencja nasuwa się przy ustaleniu 
hierarchii źródeł prawa� Nieścisłość pojawia się choćby w uznaniu wartości uni-
wersalnych praw człowieka, potwierdzonych w standardach międzynarodowych 
z jednej strony, i odniesień do nauk islamu i wartości arabsko-muzułmańskich 
z drugiej�

Bez względu na braki i niedociągnięcia ustawy zasadniczej niezaprzeczalny 
pozostaje fakt, iż jej kompromisowy charakter pozwolił na przyjęcie konstytucji 
przytłaczającą większością głosów (200 deputowanych „za”, 12 „przeciw” i 4 
„wstrzymujących się”) i przyczynił się do odblokowania patowej sytuacji poli-
tycznej w Tunezji u schyłku 2014 r�

3  Z jednej strony można odczytywać go explicite jako wskazanie, iż islam jest religią państwową, 
z drugiej zwolennicy świeckiej formy państwa mogą przypisywać mu charakter czysto opisowy, 
stwierdzający fakt rzeczywistości społecznej, w której islam jest religią większości Tunezyjczyków�

4 Relacje państwa i islamu są gwarantowane nie tylko na podstawie kontrowersyjnego, jak już 
zostało wspomniane powyżej, artykułu pierwszego, ale także szóstego, który reguluje prawa i wolności 
obywatelskie� W jego brzmieniu: ”Państwo jest strażnikiem religii, gwarantuje wolność wyznania, 
wykonywania kultu, jest gwarantem neutralności meczetów i miejsc świętych, chroni przed ich po-
tencjalną instrumentalizacją� (…) chroni sacrum, przed próbami znieważenia…”�
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PODSUMOWANIE

Wśród państw regionu Tunezja figuruje jako wyjątek� Pomimo nadziei na 
transformację bliskowschodnich reżimów autorytarnych, którą niosła ze sobą 
arabska wiosna, demokracja nie stała się wiodącym modelem zmiany politycznej� 
W Egipcie doszło do restauracji reżimu autorytarnego, Jemen i Syria pogrążyły 
się w wojnie domowej� Niemal wszystkie państwa, które doświadczyły rewolu-
cyjnego zrywu, rozpoczętego w Tunezji w 2011 r�, borykają się ze zjawiskami 
dżihadyzmu, konfliktów klanowych i wyznaniowych�

Tunezja pomimo licznych nieprzewidywalnych zwrotów akcji i trudności 
tzw� okresu przejściowego, naznaczonego choćby zabójstwami politycznymi, 
krwawo tłumionymi manifestacjami, podminowywaniem porządku społecznego 
aktywnością terrorystów islamskich, zdołała zachować republikańskie instytucje, 
opracować i przyjąć nową konstytucję, przeprowadzić z powodzeniem dwie tury 
wyborów parlamentarnych i prezydenckich� Udany, jak do tej pory, przebieg 
procesu demokratyzacji w Tunezji jest wynikiem wielu zmiennych� Oprócz 
odmiennego i zgoła bardziej sprzyjającego gruntu natury społeczno-demogra-
ficznej (brak podziałów religijnych i etnicznych społeczeństwa tunezyjskiego), 
dotychczasowe sukcesy przypisać można koncyliacyjnej postawie głównych 
aktorów politycznych i obranemu modelowi zmiany – konsensowi�

Pomimo pozytywnego obrazu, jaki wyłania się z analizy dotychczasowych 
wydarzeń politycznych, nie może umknąć uwadze fakt, że za obraną strategią 
działań kluczowych aktorów zmiany systemowej, w tym Ennahdy, stoi kalku-
lacja polityczna i przygotowywanie korzystnego gruntu pod kolejne wybory� 
Nie wszystkie konsensualne ustalenia, choćby tekstu konstytucji, są wolne od 
dwuznaczności� Co więcej, konsens na poziomie instytucjonalnym nie stanowi 
o sile konsensu na poziomie społecznym� O ile rozbieżności, w głównej mierze 
ideologiczne, udało się załagodzić na poziomie elit politycznych, o tyle rywaliza-
cja między laickim i konserwatywnym modelem państwa wciąż występuje wśród 
społeczeństwa� Na braku społecznej legitymizacji działań politycznych może 
zaważyć utrzymująca się trudna sytuacja gospodarcza państwa, brak poprawy 
warunków życia, wysokie bezrobocie, nierówności społeczne, przesłanki, które 
doprowadziły do rewolucji w 2011 r� Gorzkim testem poparcia społecznego dla 
elit politycznych były pierwsze przeprowadzone po rewolucji 2011 r� wybory 
samorządowe w dniu 6 maja 2018 r� Pierwsza lekcja, jaka z nich wypływa, to 
niska frekwencja wyborcza, rzędu 33%, którą można interpretować jako ogólne 
zwątpienie w demokratyczną drogę państwa i przypisywać złej komunikacji 
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na linii elity–społeczeństwo (Dahmani, 2018)� Co więcej, słabe w stosunku do 
wyborów parlamentarnych z 2014 r�, poparcie dla dwóch dominujących partii 
rządzących, zwłaszcza Nidâa Tounes (Nidâa Tounes – 22,5%, Ennahda – 27,5%)5, 
może być odczytywane jako votum nieufności wobec prowadzonej przez nie 
polityki (Dahmani, 2018)� O tym, czy proces demokratyzacji w Tunezji będzie 
kontynuowany, przesądzi gotowość wchodzenia w koalicje i współrządzenie 
w radach miejskich� Efektywna koabitacja dwóch wyżej wymienionych partii, 
ale i innych ugrupowań i radnych „niezależnych” będzie probierzem kontynuacji 
modelu konsensualnego w procesie demokratyzacji Tunezji�
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WPROWADZENIE

Celem artykułu jest analiza głównych kierunków relacji amerykańsko-chińskich 
w pierwszym roku prezydentury Donalda Trumpa, w perspektywie których 
można było zaobserwować wycofywanie się Ameryki z globalnych zobowiązań 
i zajmowanie tego miejsca przez Chiny� Opierając się na analizie – głównie 
amerykańskich i chińskich – źródeł pierwotnych i wtórnych, tj� dokumentów 
rządowych, wystąpień przywódców oraz materiałów prasowych, artykuł ma na 
celu wskazanie i opisanie fundamentalnych różnic w rozumieniu rzeczywistości 
międzynarodowej przez władze obu państw� Do kluczowych zagadnień w tym 
względzie autor zaliczył Tajwan, porozumienia wielostronne, dyplomację na 
poziomie lokalnym, spotkania przywódców obu państw, bezpieczeństwo w regio-
nie Azji i Pacyfiku oraz handel� Dynamikę wydarzeń omawianego okresu można 
scharakteryzować jako okres „politycznej schizofrenii”� Rządy Donalda Trumpa 
w Białym Domu rozpoczęła pierwsza od czterech dekad oficjalna komunikacja 
na linii Waszyngton–Tajpej, po której nastąpiło wycofanie USA z Partnerstwa 
Transpacyficznego (TPP) i porozumień klimatycznych, rosnąca asertywność 
w relacjach handlowych oraz próba reaktywacji Quadrilateral Security Dialogue 
(QUAD)� Z drugiej stron przywódca amerykański nie szczędził komplementów 
pod adresem Xi Jinpinga, zwłaszcza w kwestii Korei Północnej, której rozwiąza-
nie uznał za de facto wewnętrzną sprawę Chin� 

TAJWAN W POLITYCE AMERYKAŃSKO-CHIŃSKIEJ

Jeszcze przed zaprzysiężeniem na 45� prezydenta Stanów Zjednoczonych 
w styczniu 2017 r�, Donald Trump wysłał wyraźnie konfrontacyjny sygnał 
wobec Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL), przeprowadzając oficjalną roz-
mowę telefoniczną z prezydent Tajwanu Tsai Ing-wen – tj� nawiązując pierwszą 
ujawnioną komunikację pomiędzy przywódcami obu państw od stycznia 1979 
r�, kiedy Stany Zjednoczone uznały władze ChRL za jedyny rząd Chin, a Tajwan 
jako część Chin� W języku dyplomacji dziesięciominutowa rozmowa na linii 
Waszyngton–Tajpej z 2 grudnia 2016 r� oznacza przerwanie trwającej blisko 
cztery dekady oficjalnej izolacji dyplomatycznej Tajwanu ze strony USA� Minister 
spraw zagranicznych ChRL Wang Yi zbagatelizował tę sprawę jako drobny figiel 
(xiaodongzuo) ze strony Tajwanu, który nie może zmienić ani ustanowionego 
przez społeczność międzynarodową porządku politycznego, uznającego „jedne 
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Chiny”, ani utrzymywanego od wielu lat przez administrację amerykańską sta-
nowiska w tym względzie (Xinhua, 2016)� Wyważona reakcja szefa chińskiego 
MSZ kontrastowała z bardziej stanowczą ripostą, znanego z nacjonalistycznej 
retoryki dziennika „Global Times” (2016), który ostrzegł, że Tajwan poniesie 
konsekwencje, jeśli będzie chciał zmienić status quo, a Trump chcąc wycofać 
się z polityki „jednych Chin”, zniszczy stosunki chińsko-amerykańskie� Z kolei 
na łamach „The National Interest”, amerykańskiego dwumiesięcznika polityki 
zagranicznej o charakterze realistyczno-konserwatywnym, John J� Tkacik, dyplo-
mata z czasów administracji Cartera i Reagana i zwolennik stanowczej polityki 
wobec Pekinu, przypomniał, że wykładnią pozycji USA w tym względzie są słowa 
wygłoszone przez wicesekretarza stanu Warrena Christophera w Senacie w lutym 
1979 r�: „Stany Zjednoczone uznały stanowisko Chin, że Tajwan jest częścią Chin, 
ale Stany Zjednoczone same nie zgadzają się z tym stanowiskiem” (Tkacik, 2016)�

O potencjalnie większej asertywności nowej administracji amerykańskiej 
wobec ChRL świadczą wypowiedzi Trumpa na Twitterze, pytającego retorycznie 
o powody, dla których miałby nie przyjąć gratulacji z okazji wygranej w wybo-
rach od prezydenta kraju, któremu Stany Zjednoczone sprzedają warte miliardy 
dolarów uzbrojenie� Korzystając z podobnej figury stylistycznej, zapytał również, 
czy Chiny brały pod uwagę stanowisko USA, kiedy dewaluowały swoją walutę, 
obciążały potężnymi cłami amerykańskie produkty czy rozmieszczały instalacje 
wojskowe na Morzu Południowochińskim (Gearan, 2016)� Uwaga o polityce 
monetarnej i handlowej stanowi echo wysuniętej przez Trumpa w czasie kam-
panii wyborczej propozycji obłożenia importu z Chin czterdziestoprocentowym 
cłem� Skład powołanej przez Trumpa administracji w Waszyngtonie nie zapo-
wiadał poprawy relacji amerykańsko-chińskich – mocno nadwyrężonych po 
grudniowej rozmowie z prezydent Tajwanu Tsai Ing-wen� Do kierowania nowo 
utworzoną National Trade Council został powołany ekonomista Peter Navarro 
– krytyk chińskiego „merkantylizmu” i nieuczciwych praktyk handlowych� Jego 
ocena oraz pożądany kierunek zmian w amerykańsko-chińskich relacjach gospo-
darczych streszczona jest w książce pod wymownym tytułem Death by China: 
Confronting the Dragon – a Global Call to Action (Navarro, Autry, 2011)� Z kolei 
gestem dobrej woli wobec ChRL była nominacja – już po rozmowie z prezydent 
Tsai – na stanowisko ambasadora w Pekinie gubernatora stanu Iowa Terry’ego 
Branstada, dobrego znajomego Xi Jinpinga, którego rzecznik chińskiego MSZ 
Lu Kang nazwał „starym przyjacielem ludu chińskiego” (Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych ChRL, 2016)� Obecny przywódca Chin, jeszcze jako młody 
urzędnik w administracji rolniczej w Hebei, spędził dwa tygodnie w Iowa w 1985 
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roku, zaprzyjaźniając się z rozpoczynającym karierę gubernatorem Brandstadem� 
Trzy dekady później, w czasie wizyty w Iowa w lutym 2012 r�, Xi przywoływał 
przyjemną atmosferę i upominki, które wówczas otrzymał� Warto podkreślić, że 
ambasadorem w Chinach został polityk szczebla stanowego (lokalnego)�

Odebranie przez Donalda Trumpa telefonu od Tsai Ing-wen bez wątpie-
nia nie można poczytywać w kategoriach spontanicznego aktu politycznego� 
Działanie uderzające w jeden najczulszych punktów dyplomacji ChRL musiało 
być przygotowywane przez doradców prezydenta elekta od dawna� W rozwoju 
wydarzeń swój istotny udział miała również strona tajwańska za pośrednictwem 
Boba Dole’a, sędziwego senatora Republikanów, który za półroczne lobbowanie 
w tej sprawie otrzymał z Tajpej 140 tys� USD (Davis, Lipton, 2016)� Starania 
Dole’a trafiły na podatny grunt� Wśród postaci związanych z zapleczem poli-
tycznym Trumpa nie brakuje rzeczników większej stanowczości wobec Chin� 
Zapowiedzią podjęcia ostrzejszego kursu wobec Pekinu były słowa Jona Hunt-
smana, byłego ambasadora USA w ChRL (2009–2011), wówczas wymienianego 
jako kandydat na urząd Sekretarza Stanu, który przewidywał zwiększenie roli 
Tajwanu w stosunkach amerykańsko-chińskich (Landler, 2016)�

Miękką reakcją ze strony Pekinu jest stosowanie presji gospodarczej na 
Tajpej (np� przez ograniczanie ruchu turystycznego z kontynentu na wyspę), 
a w polityce zagranicznej – przeciąganie uznania dyplomatycznego kolejnych 
sojuszników Tajwanu na swoją stronę� Tak, jak miało to miejsce w marcu 2016 r�, 
w przypadku Gambii, rok później Panamy, a w 2018 r� Dominikany, Burkina Faso 
i Salwadoru (Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Chińskiej [Tajwanu], 
2018)� Kolejnym celem chińskiej dyplomacji jest Watykan oraz państwa Ameryki 
Południowej, które – jak Honduras i Salwador – nie ukrywają rosnącego znacze-
nia kontaktów handlowych z Pekinem dla ich rozwoju gospodarczego� Chociaż 
w pierwszym roku prezydentury ze strony Donalda Trumpa i jego współpra-
cowników padło wiele sprzecznych ze sobą komunikatów w sprawie kierunków 
polityki nowej administracji wobec Chin, to grudniowa rozmowa z Tsai Ing-wen 
wydaje się być w tym względzie symptomatyczna� Retoryka w sprawie Tajwanu 
podjęta przez Waszyngton symbolizuje powrót do great power politics jako coraz 
wyraźniej wyłaniającej się cechy relacji amerykańsko-chińskich, a w szerszym 
kontekście: nowego porządku międzynarodowego� 
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PRZECIWSTAWNE WIZJE POLITYKI ZAGRANICZNEJ USA I CHRL

W rozmowie telefonicznej przeprowadzonej zaraz po ogłoszeniu wyborów 
w USA, Xi i Trump wyrażali nadzieje na pozytywny rozwój relacji dwustronnych, 
a władze ChRL odebrały z zadowoleniem zapowiedź prezydenta elekta o nie-
ratyfikowaniu umowy o TPP, którego pierwotny kształt obejmował 12 państw 
regionu Pacyfiku, ale wykluczał udział Chin� Wycofanie się USA w styczniu 2017 
r� z multilateralnego porozumienia, które przez dekadę rządów Baracka Obamy 
było projektowane jako gospodarcze oręże budowania przeciwwagi dla Chin 
w amerykańskiej strategii wobec Azji, wytworzyło próżnię gospodarczą i poli-
tyczną, która będzie mogła zostać wypełniona przez – pozostającą dotychczas 
w cieniu projektu amerykańskiego – inicjatywęRegional Comprehensive Eco-
nomic Partnership (RCEP), obejmującą terytorium 16 państw zamieszkanych 
przez 3,5 mld ludzi� Bez udziału Stanów Zjednoczonych, ale z wiodącą rolą Chin� 
Jednak dla USA konsekwencje wycofania się z TPP to w krótkiej perspektywie 
czasowej przede wszystkim istotna strata wizerunkowa� Promocja otwartości 
gospodarczej i wolnego handlu była od zakończenia II wojny światowej kluczo-
wym elementem projekcji wpływów Waszyngtonu na świecie� Obecnie narracje tę 
przejmują Chiny, których przywódca był, niemal równocześnie z amerykańskim 
odwrotem z Azji, fetowany w Szwajcarii jako obrońca globalizacji (na chińskich 
warunkach)�

To właśnie przeciwstawne wizje ładu globalnego były osią przemówienia Xi 
Jinpinga, inaugurującego Światowe Forum Ekonomicznego w Davos 17 stycznia 
2017 r� Wygłaszając poglądy w kurorcie rozsławionym przez powieść Tomasza 
Manna, Xi nawiązał do klasycznych utworów literackich, cytatami z których 
obrazował niepewność współczesnego świata� „It was the best of times, it was the 
worst of times” – przypomniał słowa Charlesa Dickensa o świecie po rewolucji 
przemysłowej (Communist Party of China, 2017)� Globalizacja gospodarcza 
– mówił następnie Xi – przedstawiała się początkowo jak skarb znaleziony 
w jaskini przez Ali Babę, natomiast obecnie postrzegana jest raczej jako puszka 
Pandory� Sekretarz Generalny KPCh nie zaprzeczał, że globalizacja ma swoje 
wady („noż o dwóch ostrzach”), ale nie są to powody, aby ją przekreślać – „nie 
możemy wracać do portu w czasie sztormu, bo nigdy nie dotrzemy do nowych 
lądów”� Zdaniem chińskiego przywódcy główne problemy świata trzeba defi-
niować, podobnie jak to uczynił założyciel Czerwonego Krzyża Henry Dunant: 
głód, bieda, ignorancja, przesądy i uprzedzenie� Natomiast motorem pozytyw-
nych zmian w tym względzie i siłą napędzająca rozwój mają być innowacje� Xi 
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powołał się w tym miejscu na poglądy Klausa Schwaba – twórcy Światowego 
Forum Ekonomicznego w Davos i autora książki na temat czwartej rewolucji 
przemysłowej�

Szef KPCh zaznaczał pozytywną rolę, jaką Chiny odgrywają w porządku 
międzynarodowym, określając swój kraj nie tylko jako beneficjenta globali-
zacji, ale również jako jej odpowiedzialnego uczestnika� Od 1950 r� – wyliczał 
Xi – Chiny pomimo skromnego poziomu rozwoju udzieliły pomocy w różnej 
postaci o wartości 400 mld RMB, natomiast od wybuchu kryzysu finansowego 
są odpowiedzialne za 30% wzrostu gospodarczego na świecie� Przewodniczący 
wskazywał również, że sukces Chin wynika z umiejętnego łączenia mądrości 
własnej cywilizacji i praktyki innych państw, dyskretnie nawiązując do modelu 
rozwoju głoszonego przez chińskich reformatorów od drugiej połowy XIX wieku� 
To jednocześnie aluzja wobec krytykowanego przez władze ChRL przykładania 
jednolitych (amerykańskich) szablonów rozwojowych do wszystkich zakąt-
ków świata przez instytucje, na których oparto światowy system gospodarczy 
(Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, Światowa Organizacja 
Handlu)�

Szczególny aplauz publiczności wzbudziły słowa Xi stanowiące czytelny 
przycinek do poglądów głoszonych przez Donalda Trumpa: „dążenie do pro-
tekcjonizmu jest jak zamykanie się w ciemnym pokoju� Chociaż wiatr i deszcz nie 
dostaną się do środka, podobnie będzie ze światłem i powietrzem� Dlatego nikt 
nie wyjdzie zwycięsko z wojen handlowych” (Ibidem)� Xi wezwał do grania na 
równych, otwartych zasadach przez wszystkich uczestników globalizacji� Szko-
puł w tym, że Chiny czerpią olbrzymie korzyści dzięki wybiórczemu udziałowi 
w światowym obiegu gospodarczym w oparciu o politykę państwowego inter-
wencjonizmu – „socjalizmu z chińską specyfiką”� Ale to nie jedyna sprzeczność, 
którą można było zaobserwować w Davos� Zdumienie, choć już nie zaskoczenie, 
budzi fakt, że przywódca największego (nominalnie) komunistycznego państwa 
świata jest fetowany na spotkaniu gromadzącym liderów globalnego kapitalizmu 
jako obrońca otwartości gospodarczej (jakkolwiek na chińskich warunkach)� 
Natomiast Stanom Zjednoczonym – państwu, którego ideologiczne oręże opie-
rało się dotychczas na szerzeniu liberalnej demokracji i nieskrępowanego kapi-
talizmu, zaczyna się przypisywać rolę promotora gospodarczego protekcjonizmu� 

W tym samym kontekście Stany Zjednoczone zostały przywołane w czasie 
majowego szczytu Forum Pasa i Szlaku w Pekinie (Xinhua, 2017)� W przemó-
wieniu inauguracyjnym Xi Jinping promował chińską wizję porządku między-
narodowego, stwierdzając, że „otwartość przynosi rozwój, a izolacja zacofanie”� 
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Liczne odwołania do relacji pomiędzy północną i południową hemisferą oraz 
podkreślanie znaczenia współpracy państw rozwijających w ramach wspólnoty 
Południe–Południe to przypomnienie głównych wątków stanowiących o istocie 
chińskiej polityki zagranicznej od lat 50� XX wieku� Przewodniczący przywołał 
również zasadę nieingerencji w sprawy innych państw i poszanowanie dla 
odmiennych [niż zachodnia demokracja] systemów społecznych i politycznych� 

Kolejnym po opuszczeniu TPP aktem izolacjonizmu Donalda Trumpa, było 
wycofanie Stanów Zjednoczonych z paryskich porozumień klimatycznych z 2015 
r� Chiny skwapliwie wykorzystały tę okazję, przekierowując kanał współpracy 
politycznej z poziomu rządu federalnego w Waszyngtonie na szczebel admi-
nistracji stanowej, jako podmiotu właściwego do współdziałania z Państwem 
Środka w walce z globalnym ociepleniem� W awangardzie tej zmiany znalazł 
się stan Kalifornia, której gubernator Jerry Brown określił decyzję amerykań-
skiego prezydenta jako „szaloną” (Martina, 2017a), przyrównując grozę konse-
kwencji zmian klimatycznych do faszyzmu w czasie drugiej wojny światowej 
(Martina, 2017b)� Z kolei Donald Trump bagatelizuje problem zmian klima-
tycznych od lat� W 2012 r� zadeklarował na Twitterze, że „koncepcja globalnego 
ocieplenia została stworzona przez, i dla Chińczyków, aby pozbawić amerykański 
wytwórców konkurencyjności”� Wbrew podobnym opiniom współpraca kali-
fornijsko-chińska na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym trwa od 
ponad dekady, w trakcie której strony zawarły szereg porozumień dotyczących 
współpracy politycznej, naukowej i wymiany doświadczeń� W 2013 r� najlud-
niejszy i najbogatszy stan USA zawarł umowę z Ministerstwem Handlu ChRL 
oraz został pierwszą jednostką subnarodową, która podpisała porozumienie 
klimatyczne z chińskim organem regulacyjnym� Ponadto w 2015 r� Kalifornia 
wraz z Badenią-Wirtembergią oraz dwiema chińskimi prowincjami: Syczuanem 
i  Jiangsu, utworzyły  Under2 Coaliton, której członkowie skupiają obecnie 
w swoim zasięgu 16% światowej populacji i 39% globalnego PKB (Sheehan, 
2017)� I to właśnie stolice obu prowincji: Chengdu i Nankin, gubernator Brown 
odwiedził przed przyjazdem na rozmowy do stolicy Chin w czerwcu 2017 r� 
W Chengdu amerykański gubernator rozmawiał z sekretarzem KPCh prowincji 
Syczuan Wang Dongmingiem i wziął udział w uroczystej ceremonii ustanowienia 
syczuańsko-kalifornijskiej współpracy partnerskiej, podczas której podkreślił 
znaczenie współdziałania na poziomie lokalnym: „obserwując wiele problemów 
na świecie, ogrom napięć i zamętu, widzę rosnące znaczenie takich partnerstw, 
jakie budujemy” (Sichuan Sheng Renmin Zhengfu Waishi Qiaowu Bangongshi, 
2017)�
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Zarówno w Syczuanie, jak i Jiangsu, amerykański polityk eksponował korzy-
ści, które jego stan czerpie z partnerstwa z Chinami w dziedzinie produkcji 
czystej energii� Następnie amerykański gubernator udał się do Pekinu, gdzie 
wziął udział w  forum poświęconym energii odnawialnej i odbył rozmowę 
z przewodniczącym Xi Jinpingiem� Chiński przywódca zachęcał Browna, aby 
stan Kalifornia „odgrywał większą rolę w promowaniu współpracy między 
Chinami i Stanami Zjednoczonymi”� Z kolei Brown – co warto podkreślić – nie 
mówił o relacjach amerykańsko-chińskich, ale o stanie Kalifornia, który szanuje 
„tradycyjną przyjaźń z Chinami”, będąc od lat oddanym sprawie aktywnego dia-
logu i współpracy z chińskimi rządami lokalnymi� Gubernator komplementował 
również osobno Xi Jinpinga, wyrażając głębokie uznanie dla jego wystąpienia 
w czasie tegorocznego Światowego Forum Ekonomicznego w Davos (Foreign 
Ministry of the PRC, 2017)� 

Takie rozłożenie akcentów sugeruje zwiększenie roli i rangi współpracy 
subnarodowej, dzięki której podmioty polityczne mogą omijać szczebel cen-
tralny w prowadzeniu polityki nie tylko z innymi regionami zagranicznymi, ale 
również z najwyższym szczeblem decyzyjnym konkurencyjnego mocarstwa� 
W tym przypadku władze Kalifornii przejęły inicjatywę reprezentowania Stanów 
Zjednoczonych w kontaktach z rządem w Pekinie w dziedzinie produkcji energii 
odnawialnej i walki ze zmianami klimatycznymi, z pominięciem, a nawet wbrew 
stanowisku administracji w Białym Domu� To historyczna decyzja, potwierdza-
jąca rosnące znaczenie dyplomacji lokalnej w stosunkach międzynarodowych�

USA I CHINY WOBEC PROBLEMÓW BEZPIECZEŃSTWA 

Dwa dni po zaprzysiężeniu Trumpa nowy sekretarz stanu Rex Tillerson 
przyrównał budowanie przez Chiny sztucznych wysp na Morzu Południo-
wochińskim do rosyjskiej aneksji Krymu, oznajamiając jednocześnie, że są to 
działania bezprawne, które trzeba powściągnąć (Phillips, 2017)� Riposta władz 
ChRL, które do tej pory w dość wyważony sposób reagowały na retorykę ame-
rykańskiej dyplomacji, nie pozostawia wątpliwości, gdzie leży nieprzekraczalna 
linia dopuszczalnego zaangażowania Ameryki w sprawy „bliskiej zagranicy” 
Chin� W wywiadzie udzielonym – co istotne w języku angielskim – stacji NBC, 
wpływowy chiński dyplomata Lu Kang wskazywał na granice, których Stany 
Zjednoczone nie mogą przekroczyć� Po pierwsze przedstawiciel chińskiego MSZ 
dał wyraźnie do zrozumienia, że Morze Południowochińskie to nie jest sprawa 



31Bartosz Kowalski : Pomiędzy izolacjonizmem i globalizacją

Stanów Zjednoczonych, wyjaśniając, że nie jest to ani terytorium USA ani, co 
więcej, terytorium międzynarodowe (sic!)� Po drugie Lu podkreślił stanowczo, 
że polityka „jednych Chin” jest fundamentem relacji amerykańsko-chińskich 
i nie podlega żadnym negocjacjom jako kwestia dotykająca żywotnych interesów 
Chin – niepodległości Tajwanu (Engel, Smith, Baculinao, 2017)�

Wycofanie się USA z TPP raczej nie przyczyni się również do poprawy pozycji 
Tajpej vis-à-vis Pekinu, ponieważ gospodarka Tajwanu jest silnie zorientowana 
na eksport i znacznie uzależniona od chińskiego rynku� Ponadto prezentowana 
przez nową administrację w Waszyngtonie retoryka bez wątpienia pobudzi, już 
i tak rosnące, nastroje nacjonalistyczne i antyamerykańskie w Chinach oraz 
wzmocni pozycję Xi Jinpinga w polityce wewnętrznej�

Czy obrona USA przed ekspansją Chin będzie się jednak ograniczać tylko 
do basenu Pacyfiku i obywateli amerykańskich? Czy w proces gospodarczego 
powstrzymywania Chin będą angażowani sojusznicy z innych obszarów świata? 
Wypowiedź Rexa Tillersona zestawiająca rosyjskie działania na Ukrainie 
z chińskimi na Morzu Południowochińskim jest w perspektywie sojuszników 
USA ważna z dwóch powodów� Po pierwsze, zrównuje obie sytuacje jako akty 
bezprawne, po drugie – jeśli założyć logiczną konsekwencje słów szefa amerykań-
skiej dyplomacji, przedstawia je jako działania wymagające powstrzymywania� 
Pozwala to przypuszczać, że narzędziem asertywnego zwrotu w polityce amery-
kańskiej wobec Chin będą państwa związane z USA strategicznymi interesami 
bezpieczeństwa vis-à-vis potężnych sąsiadów: jak Polska, Tajwan czy Japonia� 
W kontekście Polski skłania do zastanowienia odwołanie przez podległą Mini-
sterstwu Obrony Agencję Mienia Wojskowego przetargu na sprzedaż działki pod 
terminal przeładunkowy w Łodzi w grudniu 2016 r� Ten projekt infrastrukturalny 
Chiny traktują jako ważny element kolejowego odnóża flagowej strategii global-
nej Xi Jinpinga – „Pasa i Szlaku”� Nie wiadomo, czy działanie polskich władz było 
podyktowane chęcią znalezienia bardziej odpowiedniego inwestora, jak sugeruje 
zarząd Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, czy też wątpliwościami natury 
geoekonomicznej, które zgłaszał pod adresem Chin minister obrony narodowej 
Antoni Macierewicz (Czubiński, 2017)� 

W Azji natomiast sojusznicze relacje z Japonią podtrzymał sekretarz obrony 
James Mattis, który w trakcie lutowej wizyty w Tokio potwierdził poparcie 
Waszyngtonu dla – kwestionowanej przez Pekin – japońskiej kontroli nad 
wyspami Senkaku na Morzu Wschodniochińskim oraz gotowość dotrzyma-
nia zobowiązań wynikających z artykułu 5� traktatu o wzajemnej współpracy 
i bezpieczeństwie z 1960 r� (Lendon, 2017)� Wycofanie się z wielostronnych 
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zobowiązań Trump próbował dyskontować nawiązywaniem dwustronnych 
umów handlowych� W tym celu przed listopadową wizytą w Pekinie amery-
kański prezydent odwiedził Japonię, gdzie w cieniu rozmów na temat problemu 
zbrojeń jądrowych Korei Północnej podpisał umowy z premierem Abe Shinzo, 
mające na celu rozwój „wysokiej jakości infrastruktury” w Azji, Afryce, na 
obszarze Indo-Pacyfiku i Bliskim Wschodzie (Tiezzi, 2017)� Chociaż Chiny 
nie zostały wspomniane w kontekście nawiązanych porozumień explicite, to 
ich treść sugeruje próbę ustanowienia alternatywy wobec „Pasa i Szlaku” i włą-
czania uczestników chińskiej inicjatywy do własnych projektów rozwojowych� 
Mglista idea „wolnego i otwartego Indo-Pacyfiku”, ergo tworzenia przez USA 
grupy azjatyckich demokracji w celu gospodarczego powstrzymywania Chin, 
wydaje się być problematyczna, ponieważ Trump zrezygnował dobrowolnie 
z potencjalnie najbardziej adekwatnego narzędzia realizacji tej strategii – Part-
nerstwa Transpacyficznego� Elementem powstrzymywania Chin w dziedzinie 
obronności jest natomiast próba wskrzeszenia, ogłoszonego w 2007 r� QUAD 
– sojuszu USA, Japonii, Indii i Australii� Przy okazji listopadowego szczytu 
ASEAN w Manili wszystkie wymienione państwa oprócz Indii opowiedziały 
się za wolnością żeglugi, co potencjalnie będzie stanowiło wyzwanie dla Pekinu 
w kontekście Morza Południowochińskiego� Projekt reaktywowany w odpowie-
dzi na „Pas i Szlak” będzie atrakcyjny dla państw najbardziej obawiających się 
ekspansji Chin w regionie tylko wtedy, gdy zostanie powiązany z korzystną dla 
sojuszników ofertą gospodarczą i wojskową� Wobec głoszonej przez Donalda 
Trumpa polityki „America First” trudno jednak oczekiwać zachęt finansowych, 
które zwiążą państwa azjatyckie ze strategią Waszyngtonu, w przeciwieństwie 
do finansowej i wojskowej oferty Pekinu, której polityczne znaczenie pokazuje 
prochiński zwrot w dyplomacji Filipin� Straty wizerunkowe mogą przewyższać 
konsekwencje gospodarcze, ponieważ Trump, demonstrując państwom sojusz-
niczym, że Stany Zjednoczone nie są partnerem, na którym można polegać, 
nadszarpnął fundamenty amerykańskiego soft power� Powstałą w ten sposób 
próżnię gospodarczo-polityczną dynamicznie wypełniają Chiny, które w miejsce 
TPP promują alternatywną inicjatywę wolnego handlu – RCEP, do której akces 
zgłosiły m�in� władze w Dehli, Tokio i Canberze� 
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SZCZYTY PRZYWÓDCÓW USA I CHRL

W pierwszym roku prezydentury Donald Trump gościł Xi Jinpinga w kurorcie 
Mar-al-lago (7–8 kwietnia) oraz odbył rewizytę w Pekinie (8–10 listopada)� 
W trakcie szczytu na Florydzie żaden istotny przełom w kluczowych kwestiach 
dzielących Stany Zjednoczone i Chiny nie nastąpił� Natomiast w perspektywie 
wzajemnych utarczek, które towarzyszyły relacjom obu państw od grudniowej 
rozmowy między Trumpem i prezydent Tajwanu Tsai Ing-wen, pozytywne 
przekazy płynące z Pekinu i Waszyngtonu można było uznać za krok naprzód� 
W agendzie dwudniowego spotkania znalazły się kwestie handlowe, problem 
nuklearny Korei Północnej oraz spory terytorialne na Morzu Południowochiń-
skim, a strony zobowiązały się do kontynuacji „wielowymiarowego dialogu”� 
W czasie spotkania amerykańskie rakiety uderzyły na cele w Syrii, co z pewnością 
miało zademonstrować gotowość gospodarza do podejmowania stanowczych 
kroków militarnych na arenie międzynarodowej� Zdaniem Trumpa Xi Jinping 
wykazał się zrozumieniem wobec reakcji USA na użycie broni chemicznej 
na cywilach przez syryjski reżim� Co więcej, amerykański prezydent, znany 
z ostrych twitterowych wpisów pod adresem ChRL, stwierdził� że między nim 
a Xi wytworzyła się „wielka chemia”, choć nie oznacza to, że obie strony dojdą 
do porozumienia w obszarze polityki handlowej i Korei Północnej� I to właśnie 
postawa Kim Dzong Una, który w przeciwieństwie do Baszara al-Assada dyspo-
nuje bronią atomową, jest w ocenie obu przywódców największym zagrożeniem 
dla bezpieczeństwa międzynarodowego� O powadze sytuacji świadczy fakt, że 
Korea Północna była również tematem godzinnej rozmowy telefonicznej między 
Xi i Trumpem, która odbyła się 12 kwietnia, kilka dni po spotkaniu na Florydzie� 
To właśnie w czasie telefonicznej konwersacji Xi Jinping miał przekonać Donalda 
Trumpa, że „Korea była właściwie częścią Chin” (Lee, 2017)�

Ze strony Pekinu pojawiły się sygnały świadczące o gotowości do wyko-
nywania gestów mających służyć poprawie relacji z USA przez zbalansowanie 
amerykańskiego deficytu handlowego oraz większe otwarcie rynku chińskiego na 
amerykańskie produkty (Cai, 2017)� Trump z kolei zadeklarował zrozumienie, że 
Chiny nie mają absolutnej kontroli nad reżimem w Pjongjangu oraz powstrzy-
mywanie się od ostrej krytyki chińskiej polityki monetarnej� Dla władz ChRL, 
oprócz względów równowagi sił w regionie, ewentualna interwencja amerykań-
ska na Półwyspie Koreańskim jest najmniej pożądanym scenariuszem z uwagi 
na niechybny exodus ludności KRLD na północno-wschodnie obszary Chin� 
Ponieważ w agendzie spotkania (przynajmniej według oficjalnych doniesień) nie 
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pojawił się Tajwan, to można przypuszczać, że Trump będzie w tej sprawie prag-
matyczny� Dla jego administracji kwestia Tajwanu i interpretacji „zasady jednych 
Chin” wydaje się podlegać bardziej regułom transakcji handlowych, niż stanowić 
przedmiot ustaleń politycznych� Pozytywny ton towarzyszący wypowiedziom 
przedstawicieli obu państw i deklaracja o woli prowadzenia wielowymiarowego 
dialogu wskazywały na szukanie możliwości porozumienia1� 

Podobnie jak w trakcie szczytu na Florydzie wizytę Donalda Trumpa w Chi-
nach w listopadzie, oprócz zagadnień bezpieczeństwa i problemu Korei Północ-
nej, zdominowały kwestie handlowe� Przed przyjazdem do Pekinu amerykański 
przywódca określił deficyt handlowy z Chinami jako „zawstydzający” i „straszny”� 
Prezydent Stanów Zjednoczonych został przywitany w Pekinie z niespotykaną 
celebrą� Z okazji jego wizyty zamknięto Zakazane Miasto, gdzie wyprawiono uro-
czystą kolację – zaszczyt, który spotkał zagranicznego przywódcę po raz pierwszy 
od blisko siedmiu dekad� Przewodniczący ChRL mówił o „ogromnym dystansie 
geograficznym, dzielącym oba mocarstwa, który jednak nie powstrzymał zbliże-
nia między nimi”� Xi akcentował też rolę Chin w globalnej architekturze bezpie-
czeństwa, stwierdzając, że „oba państwa stoją na straży światowego pokoju”� Przy 
okazji spotkania obu liderów obwieszczono podpisanie porozumień o wartości 
250 mld USD, choć wiele z nich tylko w fazie deklaratywnej� Z kolei Trump 
komplementował chińskiego odpowiednika i Chiny za skuteczność w polityce 
gospodarczej z USA, obarczając winą za gargantuiczny amerykański deficyt 
handlowy swoich poprzedników w Białym Domu (Renmin Ribao, 2017)� 

1  Obie strony oprócz oficjalnych kanałów komunikacji wydają się dobrze rozumieć znaczenie 
powiązań rodzinno-biznesowo-politycznych� Po stronie chińskiej świadczy o tym zaangażowanie 
Erika Prince’a, byłego szefa najemniczej grupy Blackwater, do budowy baz szkoleniowych w Xinjiangu 
i prowincji Yunnan� Prince oprócz olbrzymiego doświadczenia w dostarczaniu paramilitarnych usług 
dla rządu amerykańskiego jest bratem Betsy DeVos, sekretarz ds� edukacji� W ten sposób władze 
w Pekinie mogły jednocześnie uzyskać dostęp do amerykańskiego kompleksu wojskowego i kontakty 
na najwyższym szczeblu administracji w Waszyngtonie� Po stronie USA zwracano uwagę coraz 
wyraźniejsze angażowanie przez Trumpa swojego zięcia Jareda Kushnera do prowadzenia polityki 
z Chinami� Odbywało się to kosztem rzeczników stanowczej czy wręcz antychińskiej polityki: Petera 
Navarro i Steve’a Bannona� Kushner, który cieszy się dobrymi relacjami z chińskim ambasadorem 
w Waszyngtonie Cui Tiankai’em, jest również mocno związany z Chinami własnymi interesami, które 
prowadzi m�in� w branży nieruchomości� Nie bez znaczenia dla kierunku rozwoju polityki USA wobec 
ChRL może być również fakt, że nauk w tym zakresie udziela Kushnerowi Henry Kissinger – architekt 
zbliżenia amerykańsko-chińskiego w latach 70�



35Bartosz Kowalski : Pomiędzy izolacjonizmem i globalizacją

ZAKOŃCZENIE

Chociaż w swoim pierwszym State of the Union (corocznym przemówieniu 
przed Kongresem, podsumowującym i nakreślającym dalsze kierunki działań 
prezydentów amerykańskich) Donald Trump wymienił bezpośrednio Chiny 
tylko raz, to zaliczył je obok „łotrowskich reżimów i grup terrorystycznych” 
jako państwo, które stanowi wyzwanie dla „naszych interesów, gospodarki i war-
tości”, nie szczędząc przy tym uwag na temat „odwracania trwających dekady 
nierównych układów w handlu”, skierowanych pośrednio w stronę Pekinu (White 
House, 2018)� Związany ze stanowiskiem rządu chiński dziennik „Global Times” 
(Li, Wang, 2018) ocenił wystąpienie amerykańskiego prezydenta jako „alarmujące 
i prowokujące”, utrzymane w „zimnowojennej mentalności”�

Należy jednak mieć na uwadze, że zaostrzenie relacji z USA z pewnością nie 
leży obecnie w interesie ChRL� Stany Zjednoczone są największym chińskim 
pożyczkobiorcą, a gwałtowne załamanie się relacji handlowych przyniosłoby 
katastrofalne skutki dla chińskiej gospodarki, osobistej pozycji politycznej Xi Jin-
pinga, włącznie z przetrwaniem chińskiego reżimu, którego legitymizacja opiera 
się na fundamencie wzrostu gospodarczego i obietnicy podnoszenia dobrobytu 
obywateli� Amerykanie, wbrew obiegowym stwierdzeniom, mają w zanadrzu 
ogromne atuty, do których, jak wylicza Joseph Nye (2017), należą: położenie 
geograficzne i bezpieczne sąsiedztwo; niezależność energetyczna; współzależność 
handlowa z Pekinem, która w razie konfliktu odbije się znacznie bardziej na 
gospodarce chińskiej; pozycja dolara jako jednostki światowych rezerw waluto-
wych� W tych czterech aspektach USA i Chiny dzieli olbrzymia asymetria, którą 
w krótkiej perspektywie czasu Pekinowi trudno będzie przełamać�

Przyjazne gesty towarzyszące wizycie Trumpa w Pekinie wydają się para-
doksalnie zwiastować nieporozumienia, ponieważ koegzystencja planów 
przywracania świetności obu mocarstw – „to make America great again” i „odro-
dzenia narodu chińskiego” (zhonghua minzu weida fuxing) – będzie niechybnie 
prowadziła do napięć� Pod koniec 2017 r� mocnym sygnałem w tym względzie 
stało się wszczęcie dochodzenia w sprawie dumpingu chińskiego aluminium 
w Stanach Zjednoczonych oraz opowiedzenie się przez USA za stanowiskiem 
Unii Europejskiej w kwestii nieuznawania Chin za gospodarkę rynkową w Świa-
towej Organizacji Handlu�

Wyrafinowanie chińskiej polityki zagranicznej kontrastowało w 2017 r� 
z aktywnością dyplomatyczną Białego Domu, którego działania na tym polu 
wyglądają bardziej na improwizację niż realizację przemyślanej strategii� Chiny 
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natomiast wykorzystują moment historyczny, w którym ich dążenie do odgrywa-
nia większej roli na świecie zbiega się z ograniczaniem zagranicznej aktywności 
Stanów Zjednoczonych, wytrwale realizowanej w pierwszym roku prezydentury 
przez Donalda Trumpa� Wycofywanie się z globalnych zobowiązań podważy 
długofalowo wiarygodność USA wśród sojuszników, wytwarzając lukę, którą 
naturalnie będą wypełniać Chiny�
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— ABSTRAKT —

Przedmiotem mojego zainteresowania jest 
przedstawienie najważniejszych uwarunkowań 
polityczno-ekonomicznych relacji pomiędzy 
Federacją Rosyjską a Koreą Północną� Głównym 
celem niniejszej pracy jest opisanie obecnego 
stanu rzeczy we wzajemnych kontaktach oraz 
próba odpowiedzi na pytanie, czy w najbliższym 
czasie Rosja będzie odgrywała istotną rolę 
w wydarzeniach, mających miejsce obecnie na 
Półwyspie Koreańskim� 

Na wstępie zamierzam odnieść się do 
historii relacji obu krajów, datowanej na okres 
powstania komunistycznego państwa w  Azji 
i zainstalowania przez Moskwę przywódcy kraju, 
Kim Ir Sena, który z czasem zdecydował się na 
ogłoszenie doktryny samodzielności (Dżucze) 
i uniezależnienie się od sowieckiego protektora� 
Ponadto odnoszę się do zagadnień związanych 
z upadkiem ZSRR i znacznym ograniczeniem 
wzajemnych stosunków w czasie prezydentury 
Borysa Jelcyna� Następnie chciałbym opisać 

— ABSTRACT —

The subject of my interest is to present the most 
important political and economic determinants 
of the relations between the Russian Federation 
and North Korea� The main objective of this work 
is to describe the current state of affairs in mutual 
contacts and try to answer the question whether 
in the near future Russia will play an important 
role in the events currently taking place on the 
Korean Peninsula�

At the outset, I am going to refer to the history 
of the relations of the two countries, dated to the 
communist state in Asia and the installation of the 
country’s leader Kim Il Sung, who in time decided 
to publish the doctrine of independence (Juche) 
and thus become independent of the Soviet pro-
tector� In addition, I refer to issues related to the 
collapse of the USSR and a significant limitation 
of mutual relations during the presidency of Boris 
Yeltsin� Next, I would like to describe the most 
important events in Russia-DPRK relations under 
Vladimir Putin until now, focusing on Moscow’s 
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WPROWADZENIE

Ostatnie wydarzenia międzynarodowe na Półwyspie Koreańskim związane 
z programem nuklearnym realizowanym przez północnokoreańskiego dyktatora 
Kim Dzong Una każą nam zastanowić się nad rzeczywistym stopniem izolacji 
międzynarodowej reżimu w Pjongjangu i jego kontaktami z państwami o mocar-
stwowym charakterze� Jednym z nich jest bez wątpienia Rosja� Istota relacji rosyj-
sko-północnokoreańskich jest wielopłaszczyznowa ze względu na znaczącą rolę 
Związku Radzieckiego w tworzeniu się po II wojnie światowej dyktatury w KRLD 
oraz balansowanie w polityce zagranicznej od lat 60� XX wieku przez Kim Ir Sena 
pomiędzy pogrążonymi w konflikcie politycznym oraz ideologicznym Moskwą 
i Pekinem� Głównym celem niniejszego opracowania jest przedstawienie relacji 
rosyjsko-północnokoreańskich w wymiarach: politycznym i ekonomicznym� 
Zamierzam przyjrzeć się polityce Moskwy wobec Korei Północnej, mającej na 
celu zarówno wzmocnienie swojej rangi na przedmiotowym obszarze, jak i osła-
bienie pozycji amerykańskiej w Azji� Stanowisko Kremla wobec tego kraju jest 
interpretowane na różne sposoby, uwzględniające odmienne punkty odniesienia� 

najważniejsze wydarzenia w  kontaktach 
Rosja–KRLD za rządów Władimira Putina aż 
do chwili obecnej, skupiając się na założeniach 
polityki Moskwy wobec Dalekiego Wschodu 
oraz kryzysie nuklearnym i dążeniach reżimu 
w Pjongjangu do uznania go przez społeczność 
międzynarodową jako państwo atomowe� 
Dodatkowo poruszę kwestie ekonomiczne we 
wzajemnych relacjach, próbując odpowiedzieć 
na pytanie, czy w najbliższym czasie należy się 
spodziewać zwiększonej kooperacji gospodarczej 
Moskwy i Pjongjangu w dobie stopniowego prze-
orientowania polityki zagranicznej Kim Dzong 
Una na inne kraje Azji oprócz Chin�

 W podsumowaniu uwypuklam perspektywy 
na przyszłość i  postaram się stwierdzić, czy 
obecne relacje obu krajów przypominają formę 
„ograniczonej współpracy”, czy w rzeczywistości 
mają charakter strategicznego partnerstwa� 

Słowa kluczowe: Rosja; Korea Północna; poli-
tyka; ekonomia; strategia

policy towards the Far East and the nuclear crisis 
and aspirations of the Pyongyang regime to be 
recognized by the international community as an 
atomic state� In addition, I will address economic 
issues in mutual relations, trying to answer the 
question whether in the near future we should 
expect increased economic cooperation between 
Moscow and Pyongyang in the era of Kim Jong 
Un’s gradual reorientation of foreign policy to 
other Asian countries except China�

In summary, I emphasize the future prospects 
and will try to determine whether the current 
relations of both countries resemble the form 
of “limited cooperation” or are in fact a strategic 
partnership�

Keywords: Russia; North Korea; politics; eco-
nomics; strategy
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Chociaż formalnie dzisiejsza Rosja przyłącza się do sankcji nakładanych na reżim 
przez Radę Bezpieczeństwa ONZ, to pojawiają się sygnały o ich potajemnym 
obchodzeniu przez firmy obu krajów� Należy domniemywać, że międzynaro-
dowe napięcia związane z programem atomowym Korei Północnej są Moskwie 
na rękę� Podstawowym pytaniem badawczym zawartym w tekście jest próba 
określenia, na ile związki obu podmiotów są intensywne i czy w przyszłości 
należy spodziewać się zmian w przedmiotowej materii� Ponadto celowa wydaje 
się próba oceny, czy problem koreański oraz program atomowy tego kraju odgry-
wają zasadniczą rolę w strategii dyplomatycznej Kremla� Dodatkowo zasadne 
będzie sprawdzenie, jak stosunki rosyjsko-północnokoreańskie wpływają na 
architekturę bezpieczeństwa zarówno na Dalekim Wschodzie, jak i w Europie� 
Analiza jakościowa (systemowa) została dokonana na podstawie informacji 
zawartych w książkach, artykułach naukowych oraz źródłach internetowych 
w języku polskim oraz angielskim� W tekście odniesiono się do tradycyjnego 
paradygmatu badawczego, podkreślającego znaczenie opisu i  zrozumienia 
zachodzących procesów politycznych w Rosji, Korei Północnej oraz na Dalekim 
Wschodzie� W celu przybliżenia scenariuszy wzajemnej kooperacji obu państw 
i intensyfikacji ich kontaktów w najbliższym czasie, przedstawmy na wstępie 
pokrótce historię relacji powyższych państw� 

HISTORIA RELACJI ZWIĄZKU RADZIECKIEGO I FEDERACJI ROSYJSKIEJ 
Z KOREĄ PÓŁNOCNĄ

Współczesne relacje rosyjsko-koreańskie są w ogromnym stopniu zdetermi-
nowane wojną koreańską lat 1950–1953 oraz jej następstwami� Mianowany 
bezpośrednio przez Moskwę już w 1945 r� pierwszy przywódca komunistycznej 
Korei Północnej, Kim Ir Sen, po podpisaniu rozejmu w Pammudżón oraz 
w obliczu napięć radziecko-chińskich zdawał sobie sprawę, że jego kraj musi 
reprezentować niezależną postawę zarówno w stosunkach wewnętrznych, jak 
i międzynarodowych� Temu celowi służyło ogłoszenie w 1955 r� idei Dżucze, 
która zakładała samodzielność państwa we wszystkich wymiarach życia spo-
łecznego i politycznego� Północnokoreański przywódca wykorzystał ówczesny 
silny rozłam radziecko-chiński, wzmacniając swoją politykę niezależności wobec 
obu tych wielkich mocarstw� Sytuacja gwałtownie zmieniła się na przełomie lat 
80� i 90� XX wieku po uznaniu przez ZSRR Korei Południowej w 1990 r� oraz 
upadku sowieckiego imperium rok później� Pierwszy prezydent Rosji, Borys Jel-
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cyn, zainicjował intensywniejsze kontakty dyplomatyczne z Koreą Południową, 
ograniczając jednocześnie pomoc ekonomiczną dla władz komunistycznych 
i żądając rozpoczęcia przez Pjongjang rozmów dotyczących spłaty zadłużenia 
KRLD wobec ZSRR, liczącego wówczas 6 miliardów dolarów (Dziak, 2003, 
s� 184)� Moskwa wyrażała także wstrzemięźliwe stanowisko wobec programu 
nuklearnego KRLD i domagała się od strony północnokoreańskiej respekto-
wania międzynarodowych porozumień o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej� 
Bardziej elastyczną politykę wobec Korei Północnej zaczął prowadzić następca 
prezydenta Jelcyna – Władimir Putin� Szef rosyjskiego państwa, przejmujący 
władzę w obliczu chaosu gospodarczego w kraju, problemów z czeczeńskim 
separatyzmem oraz upadku znaczenia międzynarodowego Rosji, już w pierw-
szych miesiącach urzędowania ukierunkował swe wysiłki na poprawę relacji 
z północnokoreańskim rządem� W 2000 r� przyjechał do Pjongjangu, gdzie 
spotkał się z Kim Dzong Ilem, a koreański przywódca bawił w Moskwie w 2001 
r� i w 2002 r� Strona rosyjska w konfrontacji z okresem ZSRR zmodyfikowała 
swoją strategię wobec KRLD� O ile w przeszłości Kreml udzielał znacznych poży-
czek koreańskim władzom, wspierając je ekonomicznie, to z początkiem XXI 
wieku, w obliczu prowadzonej przez władze w Seulu „słonecznej polityki” wobec 
północnego sąsiada, Moskwa zaczęła być wyrazicielem bardziej pragmatycznej 
linii w obustronnych relacjach, polegającej na dążeniach zmniejszania napięcia 
na Półwyspie Koreańskim i zwiększania własnej geopolitycznej obecności na 
Dalekim Wschodzie (Moltz, 2003)� Władze rosyjskie obawiały się wówczas, że 
reżim północnokoreański może być skłonny dochodzenia porozumienia z USA 
i z Koreą Południową, co byłoby dla Moskwy wysoce niekorzystne� Dlatego już 
w lutym 2000 r� podpisano układ o przyjaźni, współpracy i dobrym sąsiedz-
twie, który miał zastąpić umowę zawartą jeszcze w 1961 r� Pomimo ofensywy 
dyplomatycznej strony rosyjskiej na Dalekim Wschodzie współpraca między 
oboma krajami w kolejnych latach była stonowana i umiarkowanie aktywna� 
Zajęta własnymi kłopotami wewnętrznymi dyplomacja rosyjska traktowała 
problem koreański jako jeden z mniej istotnych, blokując jednocześnie razem 
z Chinami podjęcie zdecydowanych kroków przeciwko reżimowi na forum 
Rady Bezpieczeństwa ONZ po kolejnych próbach atomowych i rakietowych 
z jego udziałem, a w trakcie rozmów sześciostronnych w sprawie koreańskiego 
programu nuklearnego wzywała do rozmów pomiędzy zwaśnionymi stronami� 
Dopiero po 2009 r� i kolejnej próbie atomowej Korei Północnej oba mocarstwa 
wyraziły zgodę na wprowadzenie sankcji ekonomicznych, dążąc równolegle do 
podjęcia dialogu z władzami w Pjongjangu oraz obwiniając strony amerykańską 
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i południowokoreańską o zaostrzanie konfliktu poprzez obecność armii USA 
w Korei Południowej i organizowanie corocznych manewrów wojskowych, które 
są solą w oku władz północnokoreańskich� 

Należy z całą mocą podkreślić, że Półwysep Koreański nie stanowił nigdy 
pierwszoplanowego obszaru dla rosyjskiej dyplomacji� Jak wskazuje Mansourov, 
istnieją cztery kwestie, definiujące jej stosunek do sprawy koreańskiej� Po pierwsze 
Moskwa w swojej polityce dalekowschodniej zwraca uwagę w pierwszej kolejności 
na relacje z Chinami, Japonią oraz Stanami Zjednoczonymi, odgrywającymi tam 
najważniejszą rolę w odniesieniu do działań na Półwyspie Koreańskim� Relacje 
rosyjsko-koreańskie są często nie tylko podporządkowane szerszym celom 
dyplomacji rosyjskiej, ale także zależą od rozwoju kontaktów ze wspomnianymi 
wyżej państwami� Po drugie autor podnosi niechęć prezydenta Rosji oraz jego 
najważniejszych współpracowników do zajmowania się problemem koreańskim� 
Kwestie koreańskie są zazwyczaj rozpatrywane na szczeblu resortów: spraw 
zagranicznych, obrony oraz handlu, które stanowią jedynie funkcje pomocnicze 
dla prezydenta i jego administracji� Jedynymi wyjątkami od tej reguły były – jak 
wskazuje analityk – osobiste zaangażowanie Stalina w wojnę koreańską, udział 
Michaiła Gorbaczowa w procesie nawiązania relacji dyplomatycznych z Koreą 
Południową w 1990 r� oraz wspomniane już spotkania Kim Dzong Ila z Wła-
dimirem Putinem w 2001 r� i w 2002 r� Po trzecie politykę rosyjską na Dalekim 
Wschodzie cechuje ostrożność ze względu na bieżące zaangażowanie się Rosji na 
innych frontach, szczególnie w zakresie zwalczania muzułmańskiego fundamenta-
lizmu w Azji Środkowej� Wreszcie po czwarte Moskwa nie jest skora do szerszego 
angażowania się na Półwyspie z uwagi na występujące tam skomplikowane 
zależności kulturowe, rodzinne oraz gospodarcze, związane także z rosnącymi 
problemami rosyjskiego Dalekiego Wschodu – m�in� wyludnieniem, korupcją 
czy przestępczością (Mansourov, 2004, s� 351–352)� Powyższe uwarunkowania 
są kluczowymi determinantami we wzajemnych relacjach, szczególnie w zakresie 
inicjatyw i projektów natury politycznej�

INSTRUMENTY POLITYCZNE KONTAKTÓW ROSYJSKO-
PÓŁNOCNOKOREAŃSKICH

Kluczowym tematem mającym obecnie miejsce w kontaktach rosyjsko-pół-
nocnokoreańskich jest kwestia realizowanego przez Kim Dzong Una programu 
nuklearnego� Niniejsze zagadnienie stanowi dla Moskwy poważny niepokój, 
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gdyż przedstawiciele rosyjskich elit politycznych obawiają się, że sytuacja może 
wymknąć się spod kontroli� Niepokój ów nabiera szczególnego znaczenia 
w kontekście ostatnich wydarzeń na Półwyspie Koreańskim i napięć między 
Waszyngtonem a Pjongjangiem, przybierających na sile od momentu objęcia 
urzędu prezydenta USA przez Donalda Trumpa� Strona rosyjska niejednokrotnie 
oskarżała władze amerykańskie o zaognianie konfliktu, sugerując podjęcie przez 
nie bezpośrednich negocjacji z północnokoreańskim reżimem� Przedmiotem 
obaw Moskwy, ale także i Pekinu, jest ponadto planowana w Korei Południo-
wej budowa amerykańskiego systemu przeciwrakietowego THAAD� Dlatego 
w marcu ubiegłego roku Rosja poparła chińską inicjatywę, dotyczącą tzw� poko-
jowego zamrożenia sporu, polegającą na rezygnacji przez Pjongjang z testów 
nuklearnych i rakietowych przy jednoczesnym zaprzestaniu przez USA i Koreę 
Południową corocznych manewrów wojskowych oraz budowy wszelkich syste-
mów antyrakietowych (Legucka, 2017)� Wydaje się uzasadnione stwierdzenie, 
że stanowisko Moskwy jest uwarunkowane kilkoma czynnikami� Po pierwsze 
Kreml dąży do silniejszego niż dotychczas zasygnalizowania swojej obecności 
na Dalekim Wschodzie z zamiarem osłabienia amerykańskiej pozycji w regionie� 
Prowadząc skomplikowaną grę dyplomatyczną z USA na Bliskim Wschodzie, 
a także na Ukrainie, uznaje, że każdy przejaw osłabienia amerykańskiej pozycji 
geopolitycznej w każdym zakątku globu będzie dla niego korzystny, gdyż osłabi 
zdolność amerykańskiego oddziaływania na obszarach, które z rosyjskiego 
punktu widzenia są dużo bardziej wartościowe w jego globalnej strategii bez-
pieczeństwa niż Korea Północna� Taką tezę potwierdza były już funkcjonariusz 
Służby Wywiadu Zagranicznego Rosji Siergiej Trietiakow, którego zdaniem 
Moskwa notorycznie dąży do pomniejszenia znaczenia Stanów Zjednoczonych 
na arenie międzynarodowej (Krakowska, 2017)� Poza tym należy pamiętać, że 
Rosja Koreę Północną traktuje jako swoistą ofiarę ukształtowanego po 1991 
r� nowego, jednobiegunowego ładu międzynarodowego� Władimir Putin od 
początku swojego urzędowania zabiega o podważanie amerykańskiej pozycji 
na świecie, przejawia chęć współpracy z każdym państwem, które ma z USA 
napięte relacje i jest niechętne uznaniu Waszyngtonu jako głównego rozgry-
wającego polityki światowej (Rinna, 2018)� Pomoc Moskwy dla Pjongjangu 
wynika nie z  akceptacji jego programu nuklearnego, ale dlatego, że Putin 
uważa KRLD – podobnie jak Rosję – za ofiarę postzimnowojennego systemu 
międzynarodowego, który w jego przekonaniu ogranicza wybory i suwerenność� 
Zaakceptowanie nałożonych przez Zachód sankcji wobec Korei Północnej może 
oznaczać także precedens dla samej Rosji, gdyż wszelkie kroki zachęcające do 
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zmiany reżimu mogą wywołać bliżej nieokreślone reperkusje w samej Federacji 
Rosyjskiej (Thoburn, 2017)� Powyższe potwierdza rosyjski ekspert ds� kore-
ańskich – Lankov, podkreślając, że w interesie rosyjskim nie jest gospodarcze 
zniszczenie reżimu, gdyż wywołany sankcjami kryzys ekonomiczny, dla Rosji, 
ale także i Chin – może okazać się powtórką sytuacji z Syrii lub Libii oraz grozić 
wojną domową w kraju, który graniczy bezpośrednio z azjatyckimi mocarstwami� 
Dlatego jego zdaniem najlepszym rozwiązaniem będzie „pośrednie zaakcepto-
wanie” północnokoreańskiego państwa jako kraju atomowego (zob� How Russia 
Sees A Nuclear North Korea )� Rosyjskie obawy co do potencjalnego konfliktu 
w Korei podziela także Aleksander Zhebin z Rosyjskiej Akademii Nauk� W jego 
przekonaniu perspektywa amerykańskiego zrzucenia ładunku nuklearnego 
na KRLD i późniejszego chaosu oraz exodusu uchodźców jest jeszcze bardziej 
przerażająca niż demokratyczny kraj na progu Rosji� Sam konflikt militarny na 
półwyspie miałby katastrofalne konsekwencje dla Koreańczyków i całego regionu 
(Rottenberg, Smolchenko, 2017)� Moskwa nie uważa pomimo wszystko, aby testy 
nuklearne KRLD stanowiły dla niej duże zagrożenie� Według byłego ambasadora 
Rosji przy ONZ Witalija Czurkina w sprawie Korei Północnej należy podejmo-
wać „spokojne działania” ze względu na okoliczność, że nie wykorzysta ona broni 
atomowej przeciwko Rosji (Saito, 2017)� Z drugiej jednak strony należy pamiętać, 
że największe rosyjskie miasto na Dalekim Wschodzie – Władywostok – leży 
zaledwie 320 km od miejsca przeprowadzonego przez reżim testu nuklearnego, 
co może przecież skutkować skażeniem rozległego obszaru� Strona rosyjska nie 
jest jednak specjalnie zaniepokojona próbami atomowymi Kim Dzong Una, 
aczkolwiek szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego, były dyrektor FSB Nikołaj 
Patruszew, powiedział, że jego kraj „monitoruje sytuację” i „rozważy określone 
możliwości w przypadku ewentualnej wojny” (zob� Russia won’t be surprised by 
war in North Korea)� 

Osobnym planem administracji rosyjskiej, popartym zacieśnieniem współ-
pracy z Kim Dzong Unem, jest jej dążenie do wytworzenia w zachodniej opinii 
publicznej przekonania, że władze moskiewskie prowadzą politykę, mającą na 
celu zapewnienie na świecie pokoju i bezpieczeństwa oraz podkreślanie wszem 
i wobec, że to Stany Zjednoczone, utrzymując znaczną liczbę żołnierzy i ładunki 
nuklearne na terytorium Korei Południowej, prowadzą agresywną politykę, 
niepomagającą w rozładowaniu napięcia na Półwyspie� Taktykę Kremla dobrze 
oddaje wystąpienie ministra Siergieja Ławrowa i propozycja utworzenia stałej 
misji Rosja–ASEAN w celu wzmocnienia współpracy w zakresie bezpieczeństwa 
z Azją Południowo-Wschodnią i z Koreą Północną w obszarze międzynarodo-
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wego terroryzmu� Co ciekawe, tacy przywódcy krajów azjatyckich jak prezydent 
Filipin Rodrigo Duterte czy prezydent Korei Południowej Moon Jae-in wyrazili 
wstępną aprobatę dla pomysłu Ławrowa, stwierdzającego, że „gotowość Kremla 
do oczyszczenia drogi deeskalacji [na Półwyspie Koreańskim] jest oczywista” i, 
że Rosja powinna być postrzegana jako poważny arbiter w regionie� Szef rosyj-
skiej dyplomacji wezwał także innych graczy regionu, aby skupili się na rozwią-
zywaniu konkretnych problemów Półwyspu Koreańskiego na drodze negocjacji� 
Według Ławrowa konieczne do tego jest, aby nie tylko nie zerwać kontaktów 
z Pjongjangiem, ale je dodatkowo rozwinąć” (Ballesteros, 2017)� Poprzez media-
cje w sporze Moskwa próbuje wśród azjatyckich przywódców przeforsować 
pogląd, że sankcje wobec Korei Północnej są kontrproduktywne, a ich skutek 
będzie odwrotny od zamierzonego, oraz pragnie pokazać, poprzez wykazanie 
swojej roli jako pośrednika, że podobnie jak w przypadku innych obszarów, 
stanowi niezbędny element skutecznego rozwiązania kryzysów międzynarodo-
wych, a Stany Zjednoczone będą wtedy niejako zmuszone zwrócić się do niej 
z prośbą o pośrednictwo (Ramani, 2017, Can Russia Help Solve the North Korea 
Crisis?)� Taka retoryka jest wyrażana szczególnie od objęcia po raz trzeci urzędu 
prezydenta przez Putina� Jak trafnie wskazuje analityk Samuel Ramani, od tego 
czasu Moskwa dąży do takiego bycia postrzeganą na świecie, by nie wątpiono 
w jej zdolności negocjacyjne i jednoznacznie oceniano ją jako zdolną do rozwią-
zywania problemów, których USA nie są w stanie rozwikłać (konflikt syryjski) 
(Ramani, 2017, Why is Putin backing North Korea?)� Nie jest przypadkowym fakt, 
że w rosyjskich mediach nieustannie obecna jest agitacja, mająca na celu prze-
konanie społeczeństwa, że Moskwa nie jest na świecie siłą izolowaną� Powyższe 
dotyczy chociażby udzielania się rosyjskiego prezydenta w rozwiązywaniu kry-
zysu migracyjnego, szeregu nagłaśnianych jego spotkań z przywódcami USA 
i Francji w kwestii działań antyterrorystycznych (Bielicki, 2016, s� 80)� A w obsza-
rze zagadnień koreańskich rosyjskie media państwowe np� wielokrotnie wspo-
minały o  rozmowach chińskiego ministra spraw zagranicznych Wanga Yi 
z Ławrowem i prezentowały publiczne oświadczenia przywódców, takich jak 
Duterte, którzy poparli dążenia Rosji dla politycznego rozwiązania problemu na 
proponowanych przez nią założeniach (Ramani, 2017, Why is Putin Backing 
North Korea?)� W rosyjskich środkach masowego przekazu podzielana jest także 
niechęć i niewiara co do pozytywnych skutków pertraktacji zarówno strony 
komunistycznej, jak i Amerykanów� Zdaniem rosyjskiego eksperta wojskowego 
Władimira Jewsiejewa, żadna z tych stron nie chce pójść na kompromis, polega-
jący na ograniczeniu programu atomowego KRLD w zamian za zaprzestanie 
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przeprowadzania wspólnych manewrów Korei Południowej oraz USA� Autor 
twierdzi wręcz, że winę za eskalację napięcia ponoszą Amerykanie, którzy dążą 
do siłowego przejęcia Korei Północnej i włączenia jej do swojego obozu politycz-
nego� Tezę Jewsiejewa podziela Alieksiej Fienienko, rosyjski ekspert od stosun-
ków międzynarodowych� Wyraża on pogląd, że dla USA konflikt w Korei jest 
potrzebny, gdyż stanowi on usprawiedliwienie dla obecności militarnej w Azji 
– szczególnie w Korei Południowej oraz Japonii� Z kolei dyrektor Instytutu Badań 
Problemów Azji Północno-Wschodniej Uniwersytetu Jilin Ba Dianjun podkreśla, 
że obecna sytuacja jest wynikiem konsekwencji zimnej wojny oraz wojny na 
Półwyspie Koreańskim z lat 1950–1953, po której to nie podpisano traktatu 
pokojowego� Analityk podnosi tezę, że zainstalowanie przez Amerykanów sys-
temu THAAD nie rozwiąże sporu, a dodatkowo przyczyni się do wzmożonego 
wyścigu zbrojeń w Azji� Stwierdza ponadto, że KRLD chce uzyskać od Amery-
kanów gwarancje bezpieczeństwa politycznego i militarnego, których nie posiada 
(zob� Konflikt na Półwyspie Koreańskim jest nieunikniony?)� Kreml wobec powyż-
szego próbuje przedstawić się jako jeden z głównych obrońców status quo Korei, 
po cichu również dyskredytując stronę chińską� Zdaniem wymienionego już 
Rahmaniego Moskwa może w najbliższym czasie zwiększyć w znaczący sposób 
swoją rolę na Półwyspie Koreańskim i stać się jednym z ważniejszych graczy 
w regionie� Wiąże się to z kilkoma przyczynami� Po pierwsze, zmiana władzy 
w  Korei Południowej i  odsunięcie na drodze impeachmentu podejrzanej 
o korupcję prezydent Park i objęcie władzy przez lewicowego prezydenta kraju 
Moon Dze-ina może oznaczać poprawę stosunków między Moskwą a Seulem� 
Analityk wykazuje, że za sprawą takiej zmiany konfiguracji władzy, Rosja może 
się w większym stopniu prezentować jako mediator, utrzymujący specjalne 
relacje zarówno z Seulem, jak i Pjongjangiem, co może doprowadzić do zawarcia 
porozumienia rosyjsko-południowo-koreańskiego z zamiarem powstrzymania 
nuklearnych ambicji Kim Dzong Una� Po drugie, także Seul zdaje sobie sprawę 
z faktu, że obok Chin Kreml jest jedynym podmiotem, będącym w stanie wpły-
nąć na północnokoreańskie kierownictwo partyjne (Ramani, 2017, Russia’s Love 
Affair with North Korea). I wreszcie – co należy koniecznie podkreślić – w obli-
czu ciągle napiętych stosunków rosyjsko-amerykańskich, udziału w wojnie 
syryjskiej przeciwko przeciwnikom prezydenta Asada oraz tlącego się nadal 
konfliktu na Ukrainie w interesie Kremla nie jest dodatkowe zaognianie konfliktu 
na Półwyspie Koreańskim, stanowiącego zaledwie pochodną rosyjskich interesów 
geopolitycznych� Moskwa zdaje sobie doskonale sprawę, że realne instrumenty 
polityczne rozwiązania sporu w Korei Północnej mimo wszystko leżą przede 
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wszystkim po chińskiej stronie� Rosja może jedynie odgrywać rolę pomocniczą, 
wspierającą reżim w Pjongjangu, nie mogąc jednocześnie pozwolić sobie na 
otwarte przeciwstawienie się Amerykanom z uwagi na trudne do przewidzenia 
koszty polityczne i ekonomiczne takich działań� O włączeniu się w kampanię 
militarną w KRLD nie może być mowy (Snyder, 2017)� Niemniej Moskwa nadal 
będzie usilnie dążyć do zapewnienia sobie stałej obecności w regionie, zwracając 
uwagę na wielostronną dyplomację� Do rosyjskiej opinii publicznej wysyłany jest 
przekaz mówiący o tym, że po ponad 25 latach nieobecności niedawne imperium 
powróciło do Azji i zaczyna odgrywać tam jedną z wiodących ról� Według 
analityka ds� Azji Oskara Pietrewicza, mimo że Rosja posiada kilka atutów na 
Półwyspie Koreańskim (wspólną granicę, ambasadę, znajomość istoty występu-
jących tu problemów oraz długoletnie zaangażowanie), to jednak w rzeczywi-
stości jest drugoplanowym graczem w regionie� Formalne inicjatywa państwa 
rosyjskiego w kwestie koreańskie, ma uzmysłowić społeczeństwu rosyjskiemu 
znaczenie międzynarodowe kraju i jego decydującą rolę pośrednika w konflikcie 
(Pietrewicz, 2017)� Pietrewicz twierdzi także, że priorytetem władz na Kremlu 
jest zapobieganie niestabilności w regionie, utrzymywanie jak najlepszych sto-
sunków zarówno z Koreą Północną, jak i Południową, a także udział w procesach 
multilateralnych, m�in� w  rozmowach sześciostronnych, mających na celu 
zapobieganie dominacji któregokolwiek z państw (Pietrewicz, 2016, s�215)� Inny 
analityk Xander Snyder wysuwa z kolei przypuszczenie, że angażując się na 
Półwyspie Koreańskim Moskwa pragnie wzmocnić swoją pozycję przetargową 
w rokowaniach z Amerykanami w sprawie Ukrainy i Bliskiego Wschodu (Snyder, 
2017)� W grę wchodzi jeszcze jedna kwestia� Mianowicie, jak trafnie konstatuje 
Agnieszka Legucka, poprzez rolę pomocniczą w konflikcie koreańskim władze 
na Kremlu zyskują poparcie Państwa Środka w głosowaniach w Radzie Bezpie-
czeństwa ONZ w kwestiach Ukrainy oraz Syrii, poprzez wstrzymanie się Pekinu 
od głosu (Legucka, 2017)� Wypada się zgodzić z Ludmiłą Zakharovą, która 
podkreśla, że obecna polityka rosyjska wobec Korei Północnej cechuje się wyso-
kim stopniem pragmatyzmu i niwelowania roli ideologicznej, co wyraźnie oddaje 
sformułowana w lutym 2013 r� strategia polityki zagranicznej Federacji Rosyj-
skiej� Z dokumentu wynika, że Rosja dąży do utrzymywania przyjaznych stosun-
ków z KRLD i Koreą Południową na zasadzie wzajemnie korzystnej współpracy� 
Owa kooperacja ma być wykorzystywana dla wspierania międzykoreańskiego 
dialogu politycznego oraz współpracy gospodarczej jako warunku niezbędnego 
utrzymania pokoju, stabilności i bezpieczeństwa w regionie (Zakharova, 2016, 
s�151–153)�
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 W kontekście rosyjskiej polityki należy również przybliżyć stanowisko 
władz północnokoreańskich wobec Kremla� Zasadnie jest stwierdzić, że dla Kim 
Dzong Una – w większym stopniu niż dla jego ojca – Rosja służy za swoisty 
straszak wobec Chin (Krakowska, 2017)� Nie jest tajemnicą, że młody Kim darzy 
Pekin dużo większą nieufnością niż jego poprzednik� Wiąże się to przede wszyst-
kim z poglądem dyktatora, że Chiny w niewystarczającym stopniu pomagają 
Pjongjangowi na płaszczyźnie dyplomatycznej, ekonomicznej oraz wojskowej� 
Kim Dzong Un, odwołujący się coraz częściej w swojej retoryce do czasów 
Kim Ir Sena i jego niezależności w polityce międzynarodowej, wiąże z Moskwą 
nadzieje zbalansowania wpływów chińskich w Korei Północnej, rozgrywania 
Rosji przeciwko Chinom i odwrotnie, oraz pozyskania kontaktów ekonomicz-
nych, którymi nie są zainteresowani Chińczycy� Nieprzypadkowo w lutym 2017 r� 
północnokoreańska agencja informacyjna KCNA, składając życzenia dla swoich 
międzynarodowych sojuszników, wymieniła po raz trzeci z rzędu Rosję na szczy-
cie listy krajów sobie przyjaznych, stawiając Chiny na drugim miejscu (Ramani, 
2017, Russia’s Love Affair with North Korea)� W kontekście instrumentów polityki 
kultywowanej w Korei Północnej należy zwrócić także uwagę na fakt, że chociaż 
Rosja formalnie popiera zjednoczenie Półwyspu, to w istocie nie jest nim zupełnie 
zainteresowana� Wiąże się to z paroma czynnikami� Przede wszystkim nie chce 
powstania zjednoczonej Korei, posiadającej już przecież broń atomową� Kreml 
nie bez pewnych podstaw zdaje sobie sprawę, że spowodowałoby to w sposób 
nieunikniony wzmocnienie obecności amerykańskich wojsk w Azji, co nie jest 
na rękę Moskwie zainteresowanej osłabieniem wpływów USA wszędzie tam, 
gdzie jest to tylko możliwe� Po drugie Rosja ma cały czas w pamięci scenariusz 
zjednoczenia Niemiec i upadek Układu Warszawskiego, co do dziś kojarzy się 
w społeczeństwie rosyjskim nieodzownie z końcem statusu mocarstwowego 
ZSRR� Zjednoczona Korea w naturalny sposób może stać się sojusznikiem Sta-
nów Zjednoczonych i ich sprzymierzeńców, co osłabiłoby znacznie pozycję Rosji 
na Dalekim Wschodzie� Po trzecie połączenie obu Korei może doprowadzić do 
wzmocnienia pozycji Chin, gdyż państwo to przyspieszy jeszcze bardziej rozwój 
swojego potencjału militarnego, ale także i gospodarczego� Korea stanowiłaby 
atrakcyjny teren inwestycyjny dla Chińczyków, z czasem mogłaby dążyć do 
pozyskania wpływów ekonomicznych na rosyjskim Dalekim Wschodzie, co 
doprowadziłoby z kolei do osłabienia moskiewskich kontaktów ekonomicznych 
na tym terenie i mogłoby skończyć się zasiedlaniem niezamieszkałych obszarów 
przez Koreańczyków i Chińczyków� Wreszcie po czwarte Rosja byłaby jednym 
z terytoriów wędrówki północnokoreańskich obywateli, uciekających przed 
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wojną oraz głodem� Chociaż problem ten w większym stopniu dotyczyć może 
Chin, to jednak liczba uchodźców mogłaby spowodować niepokoje społeczne 
także na rosyjskim Dalekim Wschodzie� Spójrzmy nieco na zagadnienia kontak-
tów gospodarczych między Rosją a Koreą Północną� 

KWESTIE GOSPODARCZE W KONTAKTACH ROSJI Z KRLD

W niniejszej analizie pragnę dotknąć także zagadnień ekonomicznych wzajem-
nych rosyjsko-północnokoreańskich stosunków� Należy zaznaczyć, że zgodnie 
z formalnie prowadzoną przez reżim Kimów ideologią Dżucze (samodzielności) 
stosunki gospodarcze kraju ze światem zewnętrznym są mocno ograniczone� 
Jednak z chwilą objęcia władzy przez wykształconego na Zachodzie Kim Dzong 
Una taki stan rzeczy począł ulegać powolnej zmianie� Młody dyktator zdaje sobie 
sprawę, że przetrwanie reżimu nie będzie możliwe bez otwarcia gospodarczego 
na inne kraje� Z drugiej strony, troszcząc się o wizerunek wewnątrz kraju, nie 
może publicznie przyznać, że Korea Północna prowadzi interesy ekonomiczne 
z zewnętrznymi podmiotami� Dlatego transakcje natury gospodarczej są reali-
zowane często w sposób okrężny, niekojarzony stricte z takimi działaniami przez 
ogół społeczeństwa� Ponieważ władze w Pjongjangu dążą do wzmocnienia więzi 
gospodarczych z krajami, które nie krytykują północnokoreańskiego systemu 
politycznego, to Rosja z tego punktu widzenia jest jednym z najbardziej racjo-
nalnych partnerów tej dyktatury� Jednakże ze względu na jej zamknięty charakter 
działanie rosyjskiego biznesu w KRLD napotyka na spore trudności� Jak piszą 
Georgy Toloraya oraz Aleksander Vorontsov, rosyjscy przedsiębiorcy mają w tej 
materii takie same, stare przeszkody, znane od dziesięcioleci jeszcze z czasów 
ZSRR: północni Koreańczycy wydają się dążyć do krótkoterminowych umów; 
jednostronnie je modyfikować w zależności od swoich celów politycznych oraz 
samodzielnie wprowadzać nowe reguły niekorzystne dla rosyjskich inwestorów� 
Ponadto współpracę utrudniają nieprzejrzyste koreańskie mechanizmy decy-
zyjne, nieprzewidywalność władz oraz ogólny brak koordynacji między różnymi 
gałęziami państwowego systemu gospodarczego (Lukin, Zakharova, 2017, s� 3)� 
Legucka trafnie wskazuje, że najważniejszą strategią gospodarczą Rosji wobec 
Korei Północnej jest otwarcie się na kontakty z nią przy jednoczesnej odmowie 
uznania jej za państwo atomowe� O znaczeniu kontaktów ekonomicznych 
niech świadczy fakt, że 2015 r� był celebrowany jako rok przyjaźni obu państw, 
a poprzedzający go 2014 r� oznaczał ostateczne umorzenie przez Moskwę pół-
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nocnokoreańskiego długu jeszcze z okresu ZSRR w wysokości 10 miliardów 
dolarów� Co więcej, w sierpniu 2017 r� Rosja uruchomiła połączenie promowe 
z  KRLD i  zgodziła się na otwarcie pierwszej północnokoreańskiej agencji 
turystycznej Nkorean� Kreml zasugerował także przedłużenie Kolei Transsybe-
ryjskiej na Półwysep Koreański oraz wsparcie rozwoju projektów energetycznych 
w obu państwach koreańskich (Legucka, 2017)� Jeszcze w październiku 2014 r� 
Moskwę odwiedził szef resortu dyplomacji KRLD, z którym uzgodniono, że do 
2020 r� wzajemna wymiana handlowa powinna wzrosnąć ze 100 milionów do 
miliarda dolarów� Moskwa stwierdziła również, że pomoże stronie północno-
koreańskiej w modernizacji 3,5 tysiąca km linii kolejowych� Inwestycja ta ma 
w założeniu potrwać 20 lat, a jej koszt wynieść w sumie około 25 miliardów 
dolarów (Pyffel, Behrendt, 2015)� Dodać należy, że w czerwcu 2017 r� rosyjska 
firma InvestStrojTrest otworzyła pierwsze połączenie promowe między Koreą 
Północną a Władywostokiem (Kublik, 2017)� Jednym z przejawów rosnącej 
współpracy gospodarczej obu krajów było także powstanie na początku 2015 
r� wspólnej Rady Biznesu� Głównym celem przyświecającym tej organizacji jest 
pomoc przedsiębiorcom i firmom z regionu oraz zagwarantowanie właściwego 
rozwoju handlu między Rosją a Koreą Północną� Także Ministerstwo Rozwoju 
Rosji powołało specjalną grupę roboczą do uważnego monitorowania projektów 
rosyjskich firm w tym kraju� Poprzez stopniowe wkraczanie biznesu do KRLD 
próbuje się wypracować mechanizmy długoletniej współpracy z nią, co nie było 
szeroko praktykowane za czasów sowieckich� Dowodem takiego podejścia może 
być zainteresowanie Gazpromu współpracą w zakresie poszukiwań i wydobycia 
złóż gazu ziemnego (Zakharova, 2016, s�155)� Kolejnym z przejawów współpracy 
rosyjsko-północnokoreańskiej jest obszar nowoczesnych technologii informa-
tycznych, czego potwierdzeniem jest chociażby podpisana umowa z rosyjskim 
operatorem internetowym TransTeleCom� Dotychczas połączenie internetowe 
w Korei Północnej było obsługiwane wyłącznie przez chińskiego operatora 
China Unicom (Krakowska, 2017)� Warto zwrócić uwagę także na stanowisko 
Roberta Chedy, który stwierdza, że jedną z przyczyn zainteresowania Moskwy 
w nawiązaniu relacji z KRLD jest także pragnienie wzmocnienia Euroazjatyckiej 
Unii Gospodarczej, do której zgłosiła ona wolę przystąpienia (Gorol, 2015)� 

Koreańsko-rosyjskie kontakty gospodarcze są mimo wszystko dużo mniej zin-
tensyfikowane niż ma to miejsce w przypadku Chin� Koreańczycy z Północy, czę-
sto przejawiają szowinizm wobec innych krajów spoza swego kręgu kulturowego 
i darzą je nieufnością, postrzegają jako narody dążące do narzucenia im swojej 
ideologii, religii oraz kultury� Powyższe podejście rzutuje na uwarunkowania 
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wzajemnych relacji gospodarczych między Moskwą a Pjongjangiem� Tezę o takiej 
ograniczoności stosunków ekonomicznych obu podmiotów potwierdza zastępca 
dyrektora generalnego Centrum Technologii Politycznych Aleksiej Makarkin, 
który w sierpniu 2017 r� powiedział wprost, że Rosja, w przeciwieństwie do Chin, 
nie jest importerem północnokoreańskiej produkcji i surowców� „Na naszym 
terytorium są tylko północnokoreańskie przedsiębiorstwa, w których pracują 
pracownicy z Korei Północnej� Ale nie ma to istotnego znaczenia dla gospodarki 
KRLD� Skala naszej współpracy gospodarczej z Pjongjangiem jest znacznie 
mniejsza niż Chin” (zob� Co zrobi Rosja, jeśli wybuchnie wojna USA–Korea Pół-
nocna) – twierdzi analityk� Reżim pamięta postawę Moskwy, która od 2006 r� zna-
cząco zmniejszyła wsparcie dla niego ze względu na prowadzone przezeń próby 
atomowe� Według Leonida Pietrova ogólne relacje ekonomiczne z początkiem 
2000 r� poprawiały się, (wzrost koreańskiego importu w latach 2002–2003 z 20 
do 96 milionów dolarów), jednak akceptacja międzynarodowych sankcji przez 
Kreml spowodowała znaczące ograniczenie handlu z Północą (Petrov, 2008)� 
Nie można z drugiej strony wykluczyć skoordynowanej współpracy rosyjsko-
-chińskiej w procesie obejścia tychże sankcji� Świadczą o tym np� doniesienia 
agencji Reutera o dostarczaniu przez Rosjan ropy do KRLD w październiku 
oraz listopadzie 2017 r (zob� Reuters: Rosyjskie tankowce dostarczają ropę Korei 
Płn )� Pojawiają się także doniesienia o wysyłaniu koreańskiego węgla do Rosji, 
dostarczanego potem do Korei Południowej i Japonii (zob� Reuters: Korea Pół-
nocna handlowała węglem z Koreą Południową i Japonią za pośrednictwem Rosji)� 
Rosyjski ambasador w Korei Północnej, Aleksandr Macegora takim informacjom 
zaprzecza, ale również sprzeciwia się zakazowi dostarczania ropy do tego kraju, 
gdyż może być to uznane przez Pjongjang, wręcz jako wypowiedzenie wojny 
(zob� Ambasador Rosji w Pjongjangu: Nie należy wstrzymywać dostaw ropy do 
Korei Północnej), stąd też jeszcze w lutym 2013 r� Rosja prawdopodobnie zwięk-
szyła eksport tego surowca do Korei Północnej o około 60% i eksportowała tam 
w skali roku około 100 tys� ton oleju napędowego (Saito, 2017, s�177)� Nie ulega 
dodatkowo wątpliwości, że władze w Moskwie dostarczają KRLD żywność (np� 
ponad trzy tysiące ton mąki w lipcu 2016 r�) (Wituszyński, 2016)� Jak podkreślają 
niektórzy eksperci przedmiotowej problematyki, eksport pólnocnokoreańskiej 
siły roboczej do Rosji prawdopodobnie stanowi obecnie najistotniejszy element 
obustronnych relacji� Według szacunków Rosja jest największym odbiorcą 
północnokoreańskiej siły roboczej, co potwierdzają poniższe liczby: w 2017 r� 
w Rosji pracowało ponad 32 tys� pracowników z Korei Północnej, z czego około 
14 tysięcy (44%) było zatrudnionych na rosyjskim Dalekim Wschodzie, a reszta 
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– w innych regionach Rosji, głównie dużych miastach, takich jak Moskwa, Sankt 
Petersburg, Irkuck, Krasnojarsk, Omsk, Jekaterynburg czy Niżny Nowogród� Co 
najmniej 70% z ogólnej liczby było zatrudnionych w budownictwie, podczas 
gdy reszta znalazła pracę w rybołówstwie, rolnictwie, pozyskiwaniu drewna 
i usługach restauracyjnych� Tak przedstawiona struktura zatrudnienia znacznie 
różni się od tej z czasów sowieckich, kiedy większość Koreańczyków z Północy 
pracowała w przemyśle drzewnym i żyła na izolowanych od świata obszarach 
(Lukin, Zakharova, 2016, s� 5)� Współpraca ekonomiczna między oboma kra-
jami dotyczy także możliwości szkolenia północnokoreańskich inżynierów 
na rosyjskich uniwersytetach, z uwzględnieniem transportu kolejowego, gdyż 
Moskwa nadal skłonna jest do kontynuacji budowy kolei Rajin–Hasan, pomimo 
wycofania się z tego projektu Korei Południowej� Wreszcie ze względu na swój 
potencjał energetyczny oba kraje ściśle ze sobą współpracują w przedmiotowej 
dziedzinie� Dowodem tego jest sprzedanie paliwa do KRLD przez syberyjskie 
kompanie naftowe, co zapewnia Koreańczykom z Północy dostęp do twardej 
waluty (Ramani, 2017, Russia’s Love Affair with North Korea)�

Powyższe przypadki pozwalają wysuwać wniosek, że Moskwa mimo 
werbalnego poparcia gospodarczych restrykcji wobec reżimu w Pjongjangu, 
w rzeczywistości nie chce dopuścić do jego gospodarczego upadku� Wypada się 
zgodzić z Oskarem Pietrewiczem, który twierdzi, że postawa Kremla wiąże się 
z datowanym od 2010 r� „zwrotem na Wschód” w polityce gospodarczej Rosji� 
Jego zasadniczym celem jest wykorzystanie rozwoju gospodarczego krajów 
Azji i Pacyfiku, w tym także Korei Północnej, do modernizowania rosyjskiego 
Dalekiego Wschodu (Pietrewicz, 2016, s� 216)� Wydaje się, że takie podejście 
jest uwarunkowane kilkoma czynnikami� Po pierwsze Kreml dąży do powrotu 
gospodarczego na Daleki Wschód, rozwijając jednocześnie gospodarczo dale-
kowschodnie prowincje Federacji Rosyjskiej� Dlatego egzekwowanie sankcji 
– szczególnie w obszarze ropy naftowej – jest Moskwie wysoce nie na rękę� 
Po drugie Moskwa ma możliwość transportowania węgla do Japonii i Korei 
Południowej, a KRLD posiada węgiel antracytowy potrzebny Rosji� Po trzecie 
Moskwa obawia się całkowitej destabilizacji gospodarki północnokoreańskiej, 
skutkującej problemami także dla rosyjskiego Dalekiego Wschodu (Rinna, 2018)� 

Tezę o omijaniu przez Rosję sankcji potwierdza analityk Nemets� W jego 
przekonaniu zrobiono wiele, by statki, zarówno północnokoreańskie, jak i rosyj-
skie „pozarządowe”, kursowały między portami Władywostoku a Radlin, dostar-
czając żywność i przede wszystkim ropę� Zdaniem analityka mamy do czynienia 
wręcz z „tysiącami ton produktów ropopochodnych”, ale także „dziesiątkami 
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ton sprzętu nuklearnego”, niemożliwych do wyprodukowania w Korei Północnej 
czy w Chinach (Goble, 2018)� Również Legucka potwierdza obchodzenie przez 
stronę rosyjską sankcji ekonomicznych, podkreślając, że w sierpniu 2017 r� 
USA nałożyły kary na firmy rosyjskie i chińskie odpowiedzialne za kontakty 
z reżimem północnokoreańskim (m�in� firmę budowlaną Gefest–M, która miała 
przekazywać Korei Północnej metale, potrzebne do rozwoju jej programu ato-
mowego)� Poza tym zwracała uwagę na wartość obrotów handlowych KRLD 
z Chinami – 5 miliardów dolarów i z Rosją – 100 milionów dolarów (Legucka, 
2017)� Ciekawy pogląd wyraził Aleksander Woroncow, uznając, że gospodarka 
północnokoreańska zaczyna powoli przechodzić zasadnicze reformy, a sektor 
prywatny stanowi już poziom 30% do 50% gospodarki tego kraju� Lankov 
natomiast stwierdza, że strona rosyjska nie jest poważnie zainteresowana północ-
nokoreańskimi produktami, a Koreańczycy z kolei nie są w stanie ze względów 
ekonomicznych kupować rosyjskich produktów – nawet gdyby chcieli (Saito, 
2017, s� 179)� 

ZAKOŃCZENIE

Jaka będzie przyszłość relacji rosyjsko-północnokoreańskich? W mojej opinii nie 
należy spodziewać się znaczących zmian w polityce Kremla wobec Pjongjangu, 
zarówno w wymiarze politycznym, jak i ekonomicznym� Moskwa będzie kon-
tynuowała formalne dostosowanie się do polityki sankcji, żeby nie wytwarzać 
w  świecie wrażenia popierania jednego z  najbardziej brutalnych reżimów 
totalitarnych XX i początku XXI wieku� Jednocześnie będzie dążyć do wsparcia 
gospodarczego ekonomii północnokoreańskiej poprzez dostarczanie jej bogactw 
naturalnych i innych dóbr� Potencjalnie zwiększona okazać się może koordynacja 
działań rosyjsko-chińskich mających na celu utrzymanie u władzy północnokore-
ańskiego reżimu� Należy pamiętać, że w interesie wszystkich głównych mocarstw 
światowych nie leży upadek reżimu Kim Dzong Una oraz zjednoczenie Półwyspu 
Koreańskiego� Intencją społeczności międzynarodowej jest jedynie ograniczenie 
jego ambicji nuklearnych� Jednocześnie usprawiedliwione będzie postawienie 
tezy, że zarówno on sam, jak i jego najbliżsi współpracownicy będą w dalszym 
ciągu dążyli do poszerzenia kontaktów polityczno-ekonomicznych z Moskwą� 
Koreański przywódca, powracający w głównych założeniach swojej polityki do 
dyplomacji znanej z czasów Kim Ir Sena, balansującej między ZSRR a Chinami, 
wychodzi z założenia, że nawiązanie ściślejszego sojuszu z Kremlem będzie 
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niekorzystne dla Chin i przez to może zaowocować zwiększeniem ich pomocy 
ekonomicznej dla KRLD oraz wsparciem w wojnie propagandowej ze Stanami 
Zjednoczonymi oraz Koreą Południową� Przygotowujący reformy ekonomiczne 
na podstawie doktryny Bjungjin dyktator liczy na to, że Moskwa może stać się 
jednym z ważniejszych elementów w przezwyciężeniu trudności ekonomicznych� 
Nie bez podstaw można stwierdzić, że zbliżając się do Moskwy, Kim Dzong Un 
zmierza jednocześnie do osłabienia pozycji Stanów Zjednoczonych na obszarze 
Azji Południowo-Wschodniej� Dlatego nie można wykluczyć, że wyciągnięta 
przez dyktatora ręka w stronę Kremla zostanie przyjęta pozytywnie� Wiele będzie 
zależało od sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej w samej Rosji� Zmagająca się 
z wieloma problemami międzynarodowymi – szczególnie na Bliskim Wschodzie 
oraz Ukrainie – oraz stojąca w obliczu nadchodzących wyborów prezydenckich 
i nieodległej przecież konieczności wytypowania następcy Władimira Putina 
Moskwa może nie przejawiać szerszego zainteresowania Koreą Północną� Dla 
Federacji Rosyjskiej w dobie przedłużających się trudności ekonomicznych dużo 
ważniejsze wydają się być właściwe kontakty z Chinami i niepodejmowanie 
ryzyka szerszego wsparcia KRLD bez zgody Chin� Poza tym Moskwa dąży też 
do poprawy stosunków z Japonią oraz Koreą Południową, traktując te państwa 
jako kartę przetargową w rozmowach z Amerykanami� Kreml rozgrywa kartę 
koreańską głównie w zamyśle osłabienia amerykańskiej roli w Azji, z czego 
strona koreańska zapewne nie do końca zdaje sobie sprawę, i dlatego nie należy 
spodziewać się znaczących zmian w dotychczasowej konfiguracji relacji między 
Moskwą a Pjongjangiem, zaś dotychczasowa polityka „ograniczonej współpracy” 
w wymiarze politycznym i ekonomicznym będzie kontynuowana� 
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W  literaturze z  zakresu politologii i  stosunków międzynarodowych coraz 
większego znaczenia nabiera pojęcie soft i smart power� W erze niemal nieogra-
niczonego dostępu do internetu i informacji wizerunek, również państwa, stał 
się bardziej istotny niż kiedykolwiek, a decydenci zaczynają dostrzegać potencjał 
mediów społecznościowych w dwukierunkowym komunikowaniu politycznym 
– także na arenie międzynarodowej� Zagadnieniem interesują się przede wszyst-
kim politolodzy badający potencjał państwa i możliwości wywierania wpływu, 
ale nie tylko� Soft power zajmują się także specjaliści od marketingu i brandingu 
na poziomie międzynarodowym, jak i aktorzy polityczni, którzy z większą lub 
mniejszą wprawą próbują stosować ich zalecenia, rozumiejąc, że pozycję państwa 
można bardzo skutecznie wzmacniać również za pomocą innych narzędzi niż 
naciski ekonomiczne i siła militarna� 

Ostatnie lata charakteryzują się swego rodzaju fascynacją soft power i jej 
narzędziami� Państwa prześcigają się w pomysłach na promocję i próbach dotar-
cia do międzynarodowej opinii publicznej poprzez sport czy kulturę popularną, 
a jedyne, co wydaje się je ograniczać, to środki finansowe przeznaczane na ten 
cel� Brakuje jednak głębszej refleksji nad długofalowymi skutkami stosowania 
tych narzędzi oraz dobrze opisanych przykładów ze świata, które przedstawiałyby 
wszystkie ich aspekty� Najlepiej opisanym państwem, wykorzystującym swój 
potencjał w zakresie soft power, są oczywiście Stany Zjednoczone, jednak jako 
niemalże hegemon w zakresie produkcji kultury popularnej głównego nurtu, 
trudno przekładać ich doświadczenia na inny grunt i dokonywać porównań� 
Ciekawym przykładem skutecznego wykorzystania miękkiej siły do budowania 
własnej pozycji i rozpoznawalności na świecie jest natomiast Korea Południowa, 
której kultura popularna stanowi jeden z głównych z produktów eksportowych 
państwa i która dba o rolę middle power w regionie� Państwo to jako jedno 
z pierwszych musiało także zmierzyć się z negatywnymi skutkami stosowania 
narzędzi soft power i stanowi ciekawy przypadek nie tylko do analiz z zakresu 
komunikowania politycznego na poziomie międzynarodowym, ale także dla 
praktyków zajmujących się na co dzień planowaniem strategii promowania 
państwa�

Tekst będzie próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie, gdzie leżą granice 
stosowania narzędzi soft power przez Republikę Korei1 na przykładzie reakcji 
w dwóch sąsiednich państwach – Chinach i Japonii� Nawiązując do tego, co 

1  Republika Korei będzie w dalszej części tekstu nazywana także wymiennie Koreą lub Koreą 
Południową�
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zostało już napisane, pierwsza hipoteza badawcza zakłada, że tzw� Koreańska Fala 
może być uznawana za jeden z ciekawszych i bardziej rozbudowanych przejawów 
wykorzystania narzędzi soft power, stanowiąc swego rodzaju przykład dla innych 
państw, druga natomiast mówi o tym, że współcześnie państwa stosują narzędzia 
miękkiej siły w sposób, który zdaje się nie przewidywać skutków długofalowych 
i może być odbierany jako imperializm kulturowy� Ze względu na ograniczone 
miejsce analiza skupiać się będzie na wykorzystaniu kultury popularnej, która 
zdaje się być najbardziej skuteczną częścią potencjału soft power Republiki Korei, 
chociaż oczywiście nie wyczerpuje to całości zagadnienia�

KOREAŃSKA FALA – POCZĄTKI I ROZWÓJ ZJAWISKA

Pojęcie Koreańska Fala (kor� hallyu2) pojawiło się po raz pierwszy w 1998 roku 
w Chinach� Zostało one użyte przez dziennikarzy, którzy pisali o rosnącej popu-
larności południowokoreańskiej kultury popularnej (Kim, 2013)� Porównali ją 
wtedy do fali, ponieważ zdawała się „zalewać” chiński rynek, a ich obserwację 
z perspektywy czasu można uznać za wręcz proroczą, ponieważ Hallyu zaczęła 
podbijać rynki nie tylko azjatyckie, ale także te na Bliskim Wschodzie i w Ame-
ryce Południowej, a później także w Ameryce Północnej oraz Europie� Obecnie 
temu zjawisku poświęcono już wiele prac badawczych i jest ono coraz lepiej 
opisane, ale warto wspomnieć o kilku cechach wyróżniających, które nie są 
powszechnie znane polskiemu czytelnikowi� 

Rozwój Koreańskiej Fali dzieli się najczęściej na dwa etapy: pierwszy od lat 90� 
XX wieku (data ta jest związana z próbami przezwyciężenia kryzysu azjatyckiego 
z lat 1997/1998; Howard, 2013) do okolic roku 2000, drugi natomiast trwa do 
dziś� Pierwszy etap związany jest z tzw� zespołami I generacji oraz większą rolą 
dram (nazwa koreańskich telenowel), a także znaczącym zaangażowaniem rządu 
w promocję kultury poza granicami państwa� Zjawisko zauważalne było też 
przede wszystkim na rynkach azjatyckich� Drugi etap przyniósł wiele zmian – nie 
tylko związany jest on z większym zaangażowaniem samych fanów w dalszą, bar-
dziej oddolną promocję południowokoreańskiej popkultury, ale także z większą 
rolą muzyki (tzw� K-Pop) oraz kolejnymi rynkami na świecie�

Wiele osób wskazuje, iż popularność zarówno koreańskich dram, jak i muzyki 
popularnej należy przypisać dbałości o szczegóły i dokładnemu planowaniu, 

2  Koreańska Fala i Hallyu oznaczają to samo i będą w tekście używane zamiennie�
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które przekłada się na efekt końcowy� Mówi się o czterech elementach, które 
stanowią wyróżnik Koreańskiej Fali, a mianowicie o planowaniu, dystrybucji, 
zawartości i odbiorcach, z czego każdy jest dopracowany w najdrobniejszych 
szczegółach (Seo, 2012)� Zarówno seriale, jak i zespoły muzyczne stanowią pro-
dukty najwyższej jakości, które już nie tylko śledzą najnowsze trendy na świecie, 
ale zaczynają je także wyznaczać� Członkowie południowokoreańskich zespołów 
potrafią oczywiście tańczyć i śpiewać, ale są również szkoleni w aktorstwie 
i językach obcych, co sprawia, że stają się artystami sprawdzającymi się na wielu 
polach (dobrze oddaje to angielskie słowo entertainer)� Stanowi to jednocześnie 
jeden z głównych zarzutów, przede wszystkim przeciwko przemysłowi K-Popu, 
który odbierany jest jako fabryka muzyków pozbawionych własnego zdania, 
traktowanych jak lalki i jedynie wykonujących w identyczny sposób zlecone 
przez wytwórnię zadania� Wiele osób ma również z zasady zastrzeżenia co do 
traktowania kultury w kategoriach przemysłu, produktów i prostego kalkulo-
wania zysków� Chociaż dyskusja w tym zakresie jest wciąż bardzo ożywiona, 
a wytwórnie zdają się zauważać, że jest to element, który często zniechęca poten-
cjalnych odbiorców i pozwalają na coraz częstsze pokazywanie „ludzkiej twarzy” 
swoich podopiecznych, to niewątpliwie właśnie to długoterminowe planowanie 
i lata wymagających szkoleń w przypadku muzyki oraz duże nakłady finansowe 
przeznaczane na produkcję dram, a także pisanie scenariusza już w trakcie ich 
emisji wydają się głównymi aspektami stanowiącym o sukcesie Hallyu�

ZNACZENIE POTENCJAŁU SOFT POWER DLA PAŃSTWA

Wprowadzenie przywoływanego już kilkukrotnie pojęcia soft power przypisuje 
się J� Nye’owi i jego publikacji z 2004 roku (Nye, 2007)� Chociaż niektórzy dowo-
dzą używania miękkiej siły już w Starożytności (Laskai, 2013), to jednak rozwój 
zainteresowania tym pojęciem wiąże się z atakami terrorystycznymi w Stanach 
Zjednoczonych z 2001 roku, które pokazały rolę mediów w kształtowaniu 
międzynarodowej opinii (Ociepka, 2012)� Według koncepcji amerykańskiego 
politologa siłę każdego państwa można podzielić na dwie składowe – hard power, 
czyli aspekty związane głównie z gospodarką i potencjałem militarnym, oraz soft 
power, czyli wynikająca między innymi z kultury, ale także polityki i ideologii, 
atrakcyjność oraz wiarygodność� B� Ociepka zwraca uwagę na to, że współcześnie 
to właśnie wiarygodność państwa stanowi podstawę w nawiązywaniu relacji 
międzynarodowych (2012)� Większość teoretyków zgadza się także, iż dopiero 
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umiejętne połączeniu obu wspomnianych składowych stanowi sukces w polityce 
zagranicznej i nazywane jest wtedy pojęciem smart power� W 2018 pojawiło się 
także zupełnie nowe pojęcie sharp power związane z wprowadzaniem pewnego 
zamętu informacyjnego i wykorzystywaniem nowoczesnych technologii do 
zakłócania polityki innych państw, czego najlepszym przykładem są działania 
Rosji i Chin (Nye, 2018)� Sharp power nie służy jednak budowaniu pozytywnego 
wizerunku państwa stosującego jego narzędzia, a wręcz przeciwnie, w niektórych 
aspektach może stanowić nawet przeciwieństwo dla soft power�

Analizując zarówno potencjał twardej, jak i miękkiej siły Republiki Korei, 
łatwo można zauważyć, że chociaż państwo to znajduje się w  grupie tzw� 
Azjatyckich Tygrysów i  posiada bardzo rozwiniętą gospodarkę (dla opisu 
niezwykle szybkiego wzrostu gospodarczego w Korei Południowej mówi się 
nawet o „cudzie nad rzeką Han”), to sytuacja geopolityczna naznaczona jest 
przez sąsiedztwo Korei Północnej� Hard power Korei Południowej jest również 
relatywnie słaba w porównaniu do jej największych dwóch sąsiadów – Chińskiej 
Republiki Ludowej oraz Japonii� Specjaliści wskazują, że umiejętność funkcjo-
nowania pomiędzy dwoma tak silnymi państwami jest zaletą Republiki Korei, 
ale niewątpliwie podkreśla to jej niższy status (Shim, Flamm, 2012)� Problemem 
wydaje się także nieumiejętność odróżnienia Korei Południowej oraz produktów 
z niej pochodzących od innych państw azjatyckich, co świadczy o relatywnie 
słabej rozpoznawalności państwa jako marki (Shim, Flamm, 2012)� 

Przy braku możliwości wprowadzenia zmian w zakresie hard power, oczywi-
stym jest, iż państwo powinno próbować maksymalizować potencjał wynikający 
z miękkiej siły� Republika Korei wykorzystuje także siłę sieciowości, starając się 
być ważnym „węzłem” w regionie poprzez budowanie więzi opartych na handlu 
i umowach gospodarczych oraz niekonfliktowym charakterze relacji (Rewizorski, 
2016)� Zarówno soft power, siłę sieci, jak i pojęcie państwa średniego rzędu wiąże 
się z tradycją neoliberalną w nauce o stosunkach międzynarodowych�

Specjaliści wskazują, że koreański soft power opiera się na dwóch aspektach, 
którymi są udane przejście do demokracji (Republika Korei w 2014 roku znalazła 
się na 21� miejscu rankingu Index Democracy The Economist Intelligence Unit 
w grupie pełnych demokracji) oraz kultura popularna (Lee, 2009)� W zinstytu-
cjonalizowanym podejściu do brandingu państwa, będącym częścią wzmacniania 
potencjału soft power, przełomowy wydaje się rok 2010, kiedy powstało Korea 
Public Diplomacy Forum (KPDF)� Korea Południowa otworzyła się na dyplo-
mację publiczną oraz promocję przez kulturę i obecnie posiada wiele organów 
odpowiedzialnych za ich prowadzenie – niestety często o zbyt podobnych 
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kompetencjach, co może negatywnie wpływać na ich codzienne funkcjonowanie 
i skuteczność oraz spójność promowanego wizerunku państwa (Kim, 2012)� 
Charakterystyczne dla południowokoreańskiego budowania marki państwa 
jest także nawiązywanie współpracy z  sektorem biznesowym, na przykład 
firmami telekomunikacyjnymi, czy też wspomnianymi już wcześniej dużymi 
wytwórniami muzycznymi (Fuhr, 2016)� Takie działania obarczone są jednak 
możliwością utożsamienia interesów prywatnych firm w zakresie kreowania 
brandingu państwa z interesem rządu, co wydaje się szczególnie niebezpieczne 
w sytuacji, w której organy administracyjne wyznaczone do tego zadania nie 
mają skoordynowanych działań i jasno podzielonych kompetencji�

W 2005 roku Samsung Economic Research Institute przedstawił raport, 
w którym zobrazowano wpływ Koreańskiej Fali na inne państwa w czterostop-
niowym procesie (Ko)� Dokument ten przedstawia nie tylko dyplomatyczne 
korzyści, które Korea Południowa czerpie z popularności Hallyu, ale także wpływ 
zjawiska na gospodarkę państwa� Pierwszy etap charakteryzuje się „łapczywym” 
konsumowaniem produktów kulturalnych (na tym etapie ponad 10 lat temu 
znajdowały się Meksyk, Egipt oraz Rosja), na drugim etapie pojawia się podró-
żowanie do Korei Południowej (tutaj wymieniono Japonię, Hongkong i Tajwan), 
następnie potrzeba nabywania produktów związanych szerzej ze stylem życia, 
a  nie tylko kulturą, np� telefony komórkowe czy inne technologie (Chiny, 
Wietnam)� Ostatnim, niemalże idealnym stanem jest uznanie Korei za państwo 
warte naśladowania, co koreluje ze zdolnością kształtowania preferencji innych, 
o których mówi Nye, tłumacząc, czym jest soft power� Na tym etapie w 2005 nie 
znalazło się żadne państwo, ale badacze wskazali, że najbliżej znajdowała się 
Tajlandia, co było szczególnie widoczne wśród młodzieży (Kim, 2011)�

Soft power najczęściej pozytywnie wpływa na zbliżanie państw, które najła-
twiej jest zrozumieć i „polubić” poprzez poznawanie ich kultury, czego dowodzi 
również przedstawiony powyżej raport SERI, jednakże dość często zapomina 
się o przedstawieniu możliwych negatywnych skutków jej stosowania� Zbyt 
intensywna wymiana produktów kulturalnych, która przybiera w istocie formę 
jednokierunkowego „zalewu” jednego państwa przez drugie, z czasem spotka się 
z jakąś formą sprzeciwu obywateli państwa importującego – mniej lub bardziej 
ostrą, ale z reguły dość nieprzewidywalną�
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RUCH ANTI-HALLYU W JAPONII

Nastroje antykoreańskie w sferze kultury popularnej w Japonii wpisują się 
w szersze zjawisko, jakim jest ruch Anti-Korea w całej Azji� W Państwie Kwit-
nącej Wiśni przybrał on jednak najbardziej wyraźną, a nawet w pewien sposób 
zinstytucjonalizowaną formę� Zjawisko sprzeciwiania się popularyzacji połu-
dniowokoreańskiej kultury nazywane jest Anti-Korean Wave lub Anti-Hallyu 
(jap� kenkanryu)� Przyczyn japońskiej niechęci do Korei należy szukać w historii 
obu państw, które do tej pory nie uporały się z wieloma kwestiami spornymi� Do 
najbardziej żywych przykładów należą niewątpliwie konflikt o wyspy Dokdo/
Takeshima, okupacja Korei przez Japonię (która trwała od 1910 roku aż do końca 
II wojny światowej i zakończyła się podziałem półwyspu na dwa państwa) oraz 
kwestia tzw� comfort women, czyli niewolnic seksualnych wykorzystywanych 
przez japońskich żołnierzy, o których dramacie historia milczała do lat 90�, 
a w ciągu dalszym rząd japoński nie spełnił wszystkich żądań Koreańczyków 
w tej sprawie, chociaż w 2015 roku osiągnięto pewne porozumienie� Po 2000 
roku w Japonii obserwuje się także wzrost nastrojów prawicowych, co niewąt-
pliwie przekłada się na stosunek do kultury innych krajów, szczególnie mając na 
uwadze, iż w latach 90� XX wieku to właśnie to państwo było prawdopodobnie 
największym eksporterem swojej kultury popularnej w regionie� Poniższy wykres 
obrazuje częstotliwość wyszukiwania haseł „K-Pop” i „J-Pop” od stycznia 2004 
roku do marca 2018 roku� Widać na nim wyraźny wzrost zainteresowania muzyką 
południowokoreańską od okolic roku 2010 i sukcesywny spadek zainteresowania 
muzyką japońską (Wykres 1)�

Podobne wyniki można uzyskać, wpisując zapytanie, które uwzględnia także 
poszukiwania dotyczące języków koreańskiego i  japońskiego, których ilość 
praktycznie zrównała się pomimo początkowej olbrzymiej rozbieżności� Widać 
również, że zainteresowanie językiem koreańskim zaczęło rosnąć w podobnym 
czasie do wzrostu zainteresowania K-Popem, co może świadczyć o korelacji 
tych zjawisk, chociaż oczywiście nie można wykluczyć także innych czynników, 
wynikających chociażby z relacji biznesowych (Wykres 2)�

Zrozumiałe jest więc, iż Japończycy mogli odczuć utratę swojej pozycji na 
rzecz Korei Południowej i odbierać to państwo w kategoriach konkurencji, szcze-
gólnie w kontekście wspomnianych już konfliktów historyczno-politycznych�

W 2014 roku przeprowadzono badania, które pokazały, że aż 66,4% Japoń-
czyków ma negatywny stosunek do Korei, co było najwyższym wynikiem od 
1975, kiedy po raz pierwszy zadano to pytanie (Kang, 2014)� Ich niezadowolenie, 
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Wykres 1. Wyszukiwanie haseł „K-Pop” i „J-Pop” w wyszukiwarce Google 
(01.2014–03.2018)

Źródło: Google Trends�

Wykres 2. Wyszukiwanie haseł „K-Pop”, „język koreański”, „język japoński” i „J-Pop” 
w wyszukiwarce Google (01.2014–03.2018)

Źródło: Google Trends�
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czy wręcz sprzeciw wobec produktów kulturalnych pochodzących z sąsiedniego 
państwa związany jest także z grupą Zaitokukai, która jest prawicową grupą 
populistyczną, budującą swoją tożsamość na nienawiści do Koreańczyków 
Zainichi – mniejszości mieszkającej w Japonii� Jest to jedna z wielu grup, która 
powstała wraz ze wzrostem poparcia dla grup nacjonalistycznych, także tych 
skrajnych, po 2000 roku (Mikalajunaite, 2015), jednak jako jedna z niewielu, ze 
względu na swoją radykalność, jest postrzegana jako zagrożenie dla porządku 
publicznego� Ze względu na ich działalność Japonia została nawet ostrzeżona 
przez Organizację Narodów Zjednoczonych, że powinna ograniczyć mowę 
nienawiści i zakończyć wszystkie antykoreańskie działania, które mają miejsce 
na jej terytorium� To właśnie grupa Zaitokukai ostrzegała także, że kultura 
koreańska jest „nieczysta”� Wielu Japończyków postrzega ją jedynie jako narzę-
dzie propagandy i zarzuca Korei Południowej tzw� imperializm kulturowy, co 
doprowadziło już kilkukrotnie do protestów na ulicach inspirowanych głównie 
z inicjatywy wspomnianej grupy (Japan’s right-wing…)� W internecie pojawiały 
się także deklaracje o zaprzestaniu oglądania niektórych stacji telewizyjnych, 
które nadawały programy koreańskie, mające rzekomo ogłupiać publiczność 
swoim niskim poziomem (Hundreds of Japanese Protest…)�

W Japonii powstają również mniej agresywne niż protesty czy bezpośrednie 
ataki produkty kulturalne mające stanowić odpowiedź na te z Korei oraz wyko-
rzystujące przystępną formę rozrywki w celu wywoływania określonych postaw 
przeciwko temu sąsiedniemu państwu� Najbardziej znanym przykładem jest 
niewątpliwie manga Kenkanryu („Hating Korean Wave”), której sam tytuł nie 
pozostawia wątpliwości co do jej zawartości� Komiks przedstawia Koreańczyków 
w bardzo stereotypowy sposób jako osoby głośne i kłótliwe, często o zniekształ-
conych rysach, przeciwstawiając im Japończyków, u których podkreśla się duże 
oczy, małe nosy oraz regularne rysy twarzy� Cała akcja rozgrywa się podczas 
Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej organizowanych przez Japonię i Koreę w 2002 
roku i sugeruje, że Koreańczycy wykorzystali całą imprezę do swoich własnych 
celów – często korzystając z nielegalnych metod� Niektórzy uważają nawet, iż 
to właśnie wspólna organizacja Mundialu pokazała Japonii, że w wielu aspek-
tach Korea Południowa jest już bardziej rozwinięta od ich własnego państwa� 
Manga sprzedała się jako bestseller w 2005 roku i nie tylko nie spotkała się 
ze sprzeciwem ze strony polityków, ale niektórzy nawet uznali, że rzetelnie 
oddaje stosunki między państwami (Onishi, 2005a)� W 2011 roku powstała 
kolejna manga skierowana przeciwko koreańskiej muzyce popularnej� Komiks 
zatytułowany „The Investigation of the Fabricated Hallyu Boom” sugerował, że 
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koreańskie zespoły muzyczne tak naprawdę świadczą usługi seksualne wysoko 
postawionym mężczyznom w celu osiągnięcia sukcesu (manga przedstawia dwa 
prawdziwe girlsbandy – Girls’ Generation i KARA), a cały przemysł K-Popu 
został stworzony przez południowokoreański rząd między innymi w celu 
zepsucia praworządnego społeczeństwa Japonii (Mikalajunaite, 2015)� Zgoda 
na takie przedstawianie Koreańczyków szybko zaowocowała dopatrywaniem 
się przejawów ich barbarzyństwa w niemal każdej sytuacji� Przykładem może 
być reklama błyskawicznego ramen, pokazująca piosenkarkę jedzącą makaron 
z pokrywki garnka, co służy schłodzeniu gorącego dania i jest bardzo popu-
larnym sposobem jego jedzenia w Korei; wywołała ona dyskusję o rzekomym 
niższym stopniu rozwoju obywateli sąsiedniego kraju (Kim, 2012)� Na siłę 
wskazuje się także, że Korea próbuje dyskredytować Japonię, czego przejawem 
było doszukiwanie się nawiązań do elektrowni w Fukushimie i flagi państwa 
w teledysku 2NE1 „I Hate You”�

Konsekwencją obecnej sytuacji jest rosnąca niechęć między Japonią i Koreą 
Południową� Warto zaznaczyć, że rynek japoński jest dla Koreańskiej Fali szcze-
gólnie ważny, ponieważ japońscy fani, gdy już zostaną do czegoś przekonani, są 
jednymi z najbardziej oddanych, ale niestety jednocześnie trudno przewidzieć 
wybuch kolejnych nastrój antykoreańskich� Dla odbiorców japońskich oczywiste 
jest, że zespoły, które chcą odnieść sukces w ich kraju, będą nagrywać piosenki 
także po japońsku i regularnie koncertować w japońskich miastach, z czego 
wytwórnie zdają sobie sprawę i co robią� Przykładem tego, jak daleko kwestie 
polityczne związane są z kulturą w relacjach japońsko-koreańskich może być 
piosenka „Gangnam Style” rapera Psy, która została źle przyjęta w Japonii jako 
prawdopodobnie jednym z niewielu krajów na świecie – muzyk nie tylko nie 
zamierzał uczyć się japońskich zwrotów ani koncertować w tym państwie, ale 
wydanie utworu zbiegło się także w czasie z powrotem kwestii wysp Dokdo/
Takeshima i zaostrzeniem relacji� Warto przypomnieć także, iż oficjalnie rząd 
w Tokio podaje Republikę Korei jako swojego najważniejszego partnera w rela-
cjach międzynarodowych, wskazując na podobne cele strategiczne� Na swój 
sposób uspokajająco powinien działać także ranking The Soft Power 30 (2017), 
w którym Japonia zajmuje szóste miejsce, wyprzedzając Koreę Południową zaj-
mującą dopiero 25� lokatę, bowiem zestawienie uwzględnia wszystkie składowe 
potencjału soft power – nie tylko kulturę popularną� Interesujące zmiany mogą 
zajść także w nadchodzących latach, ponieważ coraz częściej zwraca się uwagę 
na fakt, iż młodzi Japończycy mieli więcej kontaktu z południowokoreańską 
popkulturą niż problemami natury politycznej lub historycznej, a ich stosunek 
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do sąsiedniego państwa jest dużo bardziej pozytywny niż pokolenia ich rodzi-
ców (Lee, 2018)�

KONFLIKT Z CHINAMI Z 2016 I 2017 ROKU

Odbiór Koreańskiej Fali w Chinach od samego początku wyglądał inaczej niż 
w Japonii (Lee, 2011)� Chińczycy wypowiadali się o produktach koreańskich 
bardzo pozytywnie i chętnie importowali je do swojego kraju, a później nawet 
naśladowali� Media podawały nawet przypadki, w których państwowa admini-
stracja musiała wydawać ostrzeżenia przed nadmiernym zaangażowaniem, na 
przykład w oglądanie dram, a wszystko to po przypadku dziewczyny, u której 
zdiagnozowano ostrą jaskrę po maratonie oglądania niezwykle popularnego 
serialu „Descendants of the Sun” (Premack, 2017)� Pomimo jednostronnego 
zalewu chińskiego rynku przez południowokoreańską popkulturę obywatele 
Państwa Środka zdawali się nie przejmować nierównością kontaktów� Przeciw-
stawianie się Hallyu wyszło odgórnie ze strony rządu jako reakcja na sytuację 
polityczną w regionie�

Początki tego kryzysu sięgają przełomu lipca i sierpnia 2016 roku, kiedy 
to Republika Korei podjęła decyzję o zamontowaniu tarczy antyrakietowej 
THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) na swoim terytorium� Tarcza 
miała stanowić przeciwwagę dla działań Korei Północnej, jednakże ChRL bardzo 
ostro wypowiedziała się o pomyśle, uznając, że jest ona potencjalnie groźna dla 
bezpieczeństwa samych Chin i zażądała wycofania się z projektu (Kruczkow-
ska, 2017)� W miarę upływu czasu, gdy jasne się stało, że Korea Południowa 
nie zamierza tego uczynić, zaczęto stosować nieoficjalne sankcje w sektorze 
produktów kulturalnych� 

Oficjalnie Pekin zaprzeczył stosowaniu takich środków, ale w praktyce artyści 
południowokoreańscy nie dostawali pozwoleń na występowanie w Chinach, 
a produkcje koreańskie lub chociażby takie, w których występowali także kore-
ańscy aktorzy, nie dostawały zezwoleń na rozpowszechnianie na terytorium 
Państwa Środka, przez co wiele osób zaczynało wycofywać się z łączonych pro-
dukcji� Wycinano aktorów z reklam i anulowano ich kontrakty, a w grudniu 2016 
roku 19 firm koreańskich dostało zakaz eksportu swoich produktów do Chin 
(Jozuka, Han, 2017)� Sankcje dosięgły nawet muzyki klasycznej i planowanych 
z dwuletnim wyprzedzeniem koncertów� Ofiarą padła także grupa Lotte – jedna 
z największych południowokoreańskich korporacji, która sprzedała swój teren 
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wojsku pod budowę tarczy – ich sklepy w Chinach musiały liczyć się z bardzo 
szczegółowymi kontrolami, których w większości nie przechodziły i były zamy-
kane� W kraju natomiast musieli liczyć się ze stratami, jakie przyniosła ich sieć 
sklepów wolnocłowych (Lotte Duty Free), w której kupują głównie Chińczycy 
(Premack, 2017)� Warto także pamiętać, iż Korea Południowa jest trzecim 
partnerem ekonomicznym Chin, natomiast Chiny są pierwszym partnerem dla 
Korei, a rynek Hallyu szacuje się w tym państwie na około 1 miliarda dolarów 
(Jozuka, Han, 2017)� 

Cała sytuacja odbiła się szerokim echem w  obu państwach, chociaż ze 
względu na zaprzeczenie podjęcia jakichkolwiek oficjalnych działań trudno 
było przedsięwziąć konkretne kroki przeciwdziałające� W Chinach dość szybko 
niektórzy obywatele utożsamili się z linią przyjętą przez elity i rozpoczęli także 
oddolne działania zmierzające do sabotowania popularności Korei Południowej, 
natomiast w samej Korei pojawiały się pojedyncze, ale ostre głosy, które oskarżały 
ChRL o brak interwencji w Korei Północnej, która to miałaby stanowić znacznie 
lepsze rozwiązanie niż THAAD, a także nawiązania do Rewolucji Kulturalnej 
(Grow Up, China)� Wiele osób uważało także, że kwestia tarczy była po prostu 
wymówką dla zatrzymania rozwoju Koreańskiej Fali lub też dlatego, że Chiny 
musiały jakoś zareagować na THAAD, a uderzenie w miękką siłę Republiki Korei 
było zdecydowanie łagodniejszym rozwiązaniem niż groźby odwołujące się do 
kwestii gospodarczo-militarnych�

Kryzys przyniósł przede wszystkim ogromne straty w turystyce i handlu oraz 
ochłodzenie relacji pomiędzy Chinami i Koreą Południową� Badania przeprowa-
dzone przez BBC World Service pokazują wyraźnie ogromną zmianę w podej-
ściu Chińczyków do ich sąsiadów� W 2010 roku jedynie 20% ankietowanych 
w tym państwie postrzegało wypływ Korei Południowej jako negatywny (BBC, 
2010), natomiast w badaniach przeprowadzonych w 2017 roku było to już 71% 
(BBC, 2017)� To także Chińczycy zdecydowanie najrzadziej wśród wszystkich 
respondentów nie umieli określić wpływu Korei Południowej w żaden sposób, 
co pokazuje, że większość obywateli tego państwa ma wyrobione zdanie na temat 
sąsiada, a sama Korea zapewne często pojawia się w mediach jako temat rozmów� 
Pomimo wielu zdecydowanie negatywnych skutków można odnaleźć jednak 
pewne pozytywne aspekty opisanego konfliktu� Zmusiło to Koreańczyków do 
otwarcia się na inne regiony, np� Stany Zjednoczone (Liu, 2017) i Azję Połu-
dniową, przygotowania nowych strategii biznesowych oraz większej uważności 
w kwestii skutków Koreańskiej Fali� Pewne ocieplenie w stosunkach koreańsko-
-chińskich nastąpiło po majowych wyborach prezydenckich, w których wygrał 
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Moon Jaein, opowiadający się przeciwko tarczy na terytorium Korei Południowej� 
31 października 2017 roku udało się osiągnąć porozumienie i zakończyć trwa-
jące ponad rok napięcie dyplomatyczne pomiędzy ChRL i Koreą Południową 
(S. Korea, China move…), co wydaje się szczególnie ważne w kontekście nad-
chodzących igrzysk olimpijskich w mieście Pyeongchang� 

ZAKOŃCZENIE

Potencjał Koreańskiej Fali jest niezaprzeczalnie duży� Zjawisko to ma ogromne 
znaczenie dla budowania wizerunku państwa i kształtowania jego odbioru na 
świecie� Dzięki niemu udało się chociażby zmienić obraz społeczeństwa koreań-
skiego z feudalnego, zorientowanego na mężczyzn i zamkniętego, na rozwinięte, 
otwarte i demokratyczne (Onishi, 2005b)� Prawdopodobnie jest to również 
wynik faktycznych zmian w samej Korei Południowej, a nie tylko promowania 
jej określonego wizerunku na świecie, ale za sukces należy uznać odnotowanie 
tego przez międzynarodową opinię publiczną� Hallyu miała także duży wpływ 
na poprawę relacji Republiki Korei z sąsiednimi państwami – Chinami i Japonią� 
Przez kilka dekad po okupacji w Korei funkcjonował zakaz rozpowszechniania 
kultury japońskiej, który skutkował brakiem japońskich filmów i seriali w kinach 
i telewizji oraz sprowadzaniem mang z Japonii i wydawaniem ich na nowo przez 
firmy koreańskie pod zmienionymi tytułami i pseudonimami autorów – dzięki 
ogólnie pozytywnej reakcji Japończyków na Hallyu, Korea Południowa zdecy-
dowała się znieść zakaz pod koniec lat 90� XX wieku i pozwolić na bardziej 
zrównoważoną wymianę produktów kulturalnych�

Jednakże, jak przedstawiono powyżej na przykładzie popkultury, stosowanie 
soft power ma swoje ograniczenia i chociaż są one słabiej opisane niż pozytywne 
skutki, to należy o nich pamiętać� Głównym zarzutem, który może się pojawić 
w przypadku intensywnego promowania własnej kultury, to stosowanie impe-
rializmu kulturowego – Korea Południowa została o to oskarżona zarówno przez 
Chiny, jak i Japonię� Ponadto warto zauważyć, że bezpośredni negatywny odbiór 
rzadko obserwowany jest u całości społeczeństwa� W Japonii były to głównie 
grupy nacjonalistyczne, w Chinach natomiast nieoficjalne działania rządu – w obu 
przypadkach bardzo szybko zaczęły one jednak oddziaływać na opinię publiczną 
poprzez odpowiednie przedstawienie sprawy w mediach i uramowienie�

Oba przypadki pokazują, jak ważna dla polityki może być kultura popu-
larna i jak istotne jest rozważne i długofalowe planowanie w tej sferze� Warto 
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także podkreślić, że relacje między polityką i kulturą popularną są dwustronne, 
co oprócz opisanych przypadków obrazują także reakcje Tajwanu na Hallyu� 
Obywatele tego państwa bardzo chętnie oglądają południowokoreańskie seriale, 
nie kupują jednak produktów koreańskich na taką skalę, jakby się można było 
tego spodziewać� Wynika to nie tylko z gospodarczej rywalizacji pomiędzy tymi 
nastawionymi na eksport państwami, ale także z subiektywnego poczucia zdra-
dzenia Tajwanu przez Koreę, kiedy to w 1992 roku państwo to, postrzegane do tej 
pory jako sojusznik w walce z komunizmem, postawiło na relacje gospodarcze 
z Chinami (Taiwan Embraces Korean Culture) w celu budowania swojej pozycji 
jako państwa średniego rzędu�

Koreańska Fala ma potencjał, żeby stanowić pewnego rodzaju przeciwwagę 
dla kultury amerykańskiej, szczególnie w regionie Azji, gdzie już teraz często 
jest bardziej popularna� Azjaci chętniej sięgają po produkty, które są bliżej repre-
zentowanych przez nich wartości, a także, które są po prostu mniej odmiennie 
wizualnie (Kim, 2007)� Jednakże, chcąc dalej się rozwijać w tym aspekcie, Korea 
Południowa – oprócz kwestii technicznych i czysto biznesowo-marketingowych 
– musi brać pod uwagę także możliwe negatywne reakcje i starać się, by kultura 
popularna, którą eksportuje, nie była tak łatwym obiektem ataku� Chociaż trudno 
jest przewidzieć wybuchy nastrojów antykoreańskich, które z reguły są odpowie-
dzią na zaostrzenie relacji wynikające ze sfery polityki, to z pewnością można 
osłabić chęć jej atakowania, stosując bardziej zrównoważoną wymianę kultury 
oraz stawiając na dialog i odbierając tym samym przeciwnikom argument sto-
sowania przez Koreę Południową imperializmu kulturowego�
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WPROWADZENIE

Po upływie 70� lat od zakończenia II wojny światowej wydaje się, że większość 
narodów zapomniała o jednej z kluczowych dat w chronologii tego konfliktu 
– dniu 17 września 1939 roku� Mamy do czynienia z jednym z najważniejszych 
wydarzeń z okresu światowej wojny – przystąpieniem ZSRR do konfliktu – 
a mimo to, z wyjątkiem Polski, jest ono kompletnie zapomniane�

Poniższy artykuł porusza problematykę związaną ze sposobem przedstawia-
nia zdarzeń z września 1939 roku w szkolnych podręcznikach przez jednego 
z uczestników tych wydarzeń – ZSRR, którego głównym spadkobiercą uznaje się 
Federację Rosyjską� Zagadnienie zostało wybrane z dwóch niezwykle istotnych 
powodów, które są podane w poniższym tekście�

Po pierwsze wyniki przeprowadzanych w Federacji Rosyjskiej sondaży wyka-
zują, iż Polska przez Rosjan jest uznana za państwo wrogie� Obraz Polski jako 
państwa jest w opinii Rosjan zdecydowanie negatywny; Rzeczpospolita Polska 
nie cieszy się zaufaniem� Współczesna rzeczywistość pozostawia pytanie: jakie 
są przyczyny podobnego nastawienia Rosjan? Niewątpliwie do danej sytuacji 
doprowadziła rosyjska polityka historyczna, gdyż pamięć narodowa Rosjan nie 
nawiązuje do polskiej problematyki� Nie jest tajemnicą, że obecnie Federacja 
Rosyjska nie ma roszczeń terytorialnych do Polski; właśnie nieuregulowane spory 
podobnego charakteru często doprowadzają do napięć między społeczeństwami 
różnych krajów� Jednak konflikty o podłożu historycznym nadal wywołują obawy 
obydwu narodów� Dlatego też poniższa praca podejmuje tematykę związaną 
z polityką historyczną Federacji Rosyjskiej w kontekście opisu 17 września 
1939 roku� Ze względu na to, że pamięć narodowa charakteryzuje się ciągłością, 
zdecydowano zbadać nie jedynie szkolne materiały do historii wydane po 1992 
roku, lecz sięgnąć do podręczników od lat 50�

Po drugie agresja ZSRR na Polskę stała się leitmotivem zażartego dyskursu 
historyków� Temat przyciąga uwagę� Niemniej jednak do rozważenia nadal 
pozostaje kwestia ewolucji rosyjskiej narracji historycznej� Polscy badacze 
zajmujący się wschodnią problematyką nie raz wskazywali na rosyjskie próby 
przepisania historii� W publicystyce, a także w naukowych czasopismach wielo-
krotnie ukazywały się artykuły nawołujące do kolejnych szkolnych materiałów 
z Rosji, które ignorowały zbrodnię katyńską czy agresję ZSRR na Polskę� Wśród 
osób zajmujących się podobną problematyką pragnę wymienić następujących 
(prace których niewątpliwie uzupełniają tekst poniższego artykułu): Adama 
Suchońskiego (2005, 2008), Teresę Maresz (2017a, 2017b), Andrzeja de Lazari 
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(2006, 2007)� W Rosji polityką historyczną w stosunku do Polski w kontekście 
szkolnych podręczników zajmuje się Łarysa Łykoszyna (2016)� Jednak o ile dana 
tematyka cieszy się popularnością, o tyle brakuje opracowań, które zbadałyby 
całość materiałów – tekstów podręczników wydanych od lat 50� do dziś dnia� 
Dlatego też niniejszy artykuł stanowi oryginalną próbę opracowania szkolnej 
literatury obowiązującej na zajęciach z historii w szkołach Federacji Rosyjskiej 
(do lat 90� ZSRR)�

Z racji charakteru tekstu wybrano jakościowy rodzaj badań� Sprzyjało to 
wychwyceniu rosyjskich mechanizmów indoktrynacji uczniów� Metodologia 
polega na analizie materiałów w ich pierwotnym, nienaruszonym kształcie� 
Szczególna uwaga została skupiona na wykryciu intencji przekazywanej wie-
dzy� Wątki opisujące wrzesień 1939 roku zostały przeanalizowane pod kątem 
narracyjnego nastawienia do Polski�

Podstawowym celem niniejszego artykułu jest zapoznanie się z polityką 
historyczną Federacji Rosyjskiej za pomocą analizy tekstów podręczników 
w kontekście opisu napaści ZSRR na Polskę� Ponadto szczególna uwaga została 
zwrócona na przedstawienie okupacji wschodniej Polski w 1939 roku i rozpoczę-
cia II wojny światowej� Zgodnie z głównym założeniem artykułu podręczniki do 
historii Rosji starannie pomijają udział ZSRR w najeździe na II Rzeczpospolitą, 
w taki sposób kontynuując politykę historyczną przeprowadzaną przez Związek 
Radziecki� Dane przypuszczenie wyznacza kierunek refleksji poniższego tekstu�

17 WRZEŚNIA 1939 ROKU W RADZIECKICH PODRĘCZNIKACH

W ZSRR w latach 20� został stworzony jednolity system szkolnictwa, który łączył 
szkoły podstawowe ze średnimi� Od reformy 1924 roku dzieci rozpoczynały 
naukę w wieku 6 lat, a kończyły w wieku 15 albo 16 lat� W Związku Radzieckim 
zajęcia z historii zaczynały się od piątej klasy, natomiast tematyka II wojny 
światowej była poruszana jedynie na 10 roku uczestniczenia do szkoły� W wieku 
15 lat uczniowie otrzymywali dyplom o niepełnym średnim wykształceniu� Dla 
uzyskania pełnego średniego wykształcenia trzeba było zostać na kolejny rok; 
jednak znaczny odsetek radzieckich dzieci wolał rozpocząć edukację w zawodo-
wej szkole i zdobyć konkretny zawód�

Przy analizie radzieckich podręczników uwagę przyciąga styl, którym są opi-
sywane wydarzenia historyczne� We wszystkich szkolnych książkach wymieniano 
te same epizody historyczne i traktowano je w ten sam sposób� Podobny fakt nie 
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może być uznany za nowość, gdyż autorytarno-popagandowy charakter edukacji 
w ZSRR jest powszechnie znany (Maresz, 2017)� Indoktrynacja uczniów polegała 
na opowiadaniu o przeszłości w sposób najbardziej wygodny dla rządzącej 
elity (Berger, 2010)� Podobna rzeczywistość w znacznej mierze ułatwia analizę; 
wnioski wyciągnięte w stosunku do jednego podręcznika mogą być zastosowane 
do reszty� Ponadto istotne jest to, że paradygmat dotyczący agresji na Polskę, 
który był rozpracowywany przez radzieckich historyków, z upływem czasu się 
nie zmieniał� W trakcie analizy udało się zanotować drobne zmiany w tekstach 
skierowanych do uczniów, lecz sama istota przetrwała od lat 50� do upadku ZSRR�

Jakość książek, które zostały zbadane, znajduje się na bardzo niskim pozio-
mie� Papier wydruku jest złej jakości� Dotyczy to podręczników z całego okresu 
radzieckiego� Podstawą analizy stały się następujące materiały: Nowiejszaja isto-
rija dla 10 kłassa (1939–1982) (Furajew, 1983), Nowiejszaja istorija (1939–1974) 
(Furajew, 1975), Istorija SSSR dla 9–10 kłassow sriedniej szkoły (Jepifanow, Fiedo-
sow, 1965), Istorija SSSR. Epocha socyalizma. Uczebnoje posobije dla 9–10 kłassow 
sriedniej szkoły (Kim, 1969), Istorija SSSR (1938–1978 gg.) (Kim, 1980), Istorija 
SSSR. Czast’ 3 (Pienkratowa, 1952)� Zawarta w nich ikonografia z upływem czasu 
nie ewoluowała� Fotografie, a także rysunki (karykatury) w paragrafach opisują-
cych 17 września 1939 roku w większości przypadków nie były wykorzystywane� 
Natomiast przy opisie niemieckiej agresji na Polskę czy polityki ZSRR na Kresach 
używano zdjęć� Przykładowo paragraf opisujący rozpoczęcie II wojny świato-
wej w podręcznikach Furajewa jest zilustrowany zdjęciem zmechanizowanej 
kolumny niemieckich żołnierzy na tle ruin polskiego miasta (co wynika z opisu 
do zdjęcia) w tle� W podręcznikach Maksyma Kima w badanym podrozdziale 
(opisującym zewnętrzną politykę ZSRR w latach 1939–41) umieszczono zdjęcie 
mieszkańców Mołdawii z radością witających radzieckich żołnierzy� Warto 
zaznaczyć, że w radzieckich materiałach ilustracje były wykorzystywane bardzo 
rzadko� Podane twierdzenie dotyczy w równej mierze map i wykresów� Także 
w zbadanych tekstach nie udało się odnaleźć wypisów źródłowych�

Podobna sztywność radzieckiego systemu przekazu wiedzy historycznej może 
być uwarunkowana wieloma czynnikami (np� Bagdarasiam i in�, 2009)� Najistot-
niejszymi są: jednolitość podręczników (treść książek powtarzała się w każdym 
wydaniu niezależnie od autorstwa), wykorzystanie tego samego historycznego 
paradygmatu (stworzonego przez Marksa i Engelsa, później dopracowanego 
przez Lenina), centralizacja systemu edukacji (plany szkolnych zajęć, podobnie 
jak szkolna literatura, były zatwierdzane na poziomie Narodowego Ministerstwa 
Edukacji) oraz ograniczona ilość wydawnictw, które miały prawo do publikacji 
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podręczników� Jednolitość zauważalna jest na każdym poziomie badania, gdyż 
odnosi się nawet do słownictwa� Radziecka szkolna literatura wyróżnia się mate-
rialistycznym nastawieniem do historii i brakiem sprzeczności, które mogą być 
uznane za typowy problem rosyjskich podręczników z lat 90� (Maresz, 2017)� 
Analiza ujawniła, że podręczniki wykorzystywane w radzieckich szkołach liczyły 
dziesiątki wydań i były napisane przez ograniczone grono zaufanych historyków 
(większość poddanych analizie podręczników była napisana przez Maksima 
Kima tudzież Wiktora Furajewa)�

Ze względu na to, że wrzesień 1939 w szerszym kontekście historycznym 
należy do tematu II wojny światowej, w ramach niniejszej pracy niezbędne stanie 
się uwzględnienie radzieckiej chronologii zdarzeń, gdyż pomoże to zrozumieć 
nastawienie osób piszących szkolne materiały do podniesionej w artykule proble-
matyki� Jakościowe badanie nad danymi tekstami będzie sprzyjało wychwyceniu 
autorskiej narracji o Polakach i Polsce�

Tekst opisujący rozpoczęcie II wojny światowej w  radzieckiej szkolnej 
literaturze z reguły mieścił się w podrozdziale zatytułowanym „wyzwolenie 
Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi”� Tradycja podobnego tytułowania 
sięga lat 50� Wykazała to obszerna analiza szkolnych materiałów ZSRR, gdyż 
nazwa pozostawała bez zmian do lat 90� Jak wynika z tytułu, opisanie wrześnio-
wych wydarzeń powinno być uznane za manipulacyjne� Trzeba zaznaczyć, że 
sowiecka historiografia miała nieprzychylne nastawienie do Polski w każdym jej 
kształcie (za wyjątkiem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej)� Po opisie wyzwole-
nia Kresów spod „polskiego jarzma” autorzy radzieccy przechodzili do zagadnień 
związanych z polityką wewnętrzną ZSRR� W tym dla wątku poświęconego Polsce 
oraz narodowi polskiemu nie było miejsca, gdyż historycy omawiali realizację 
przedwojennego planu pięcioletniego� 

Agresja ZSRR na Polskę była uzasadniana między innymi tym, że Biało-
rusini i Ukraińcy w II Rzeczypospolitej Polskiej stanowili pozbawioną praw 
mniejszość� „Białorusini i Ukraińcy zamieszkiwali w Polsce w statusie osób 
pozbawionych praw� Ich język, kultura i narodowe tradycje zostały wyelimi-
nowane� Ukraińsko-białoruskie szkoły [w okresie międzywojennym] były 
zlikwidowane� Większość ludności Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi 
stanowili analfabeci� Ukraińcy i Białorusini byli pozbawieni prawa zajmowania 
stanowisk w aparacie państwowym� Na wschodnich terenach, które polski rząd 
nazywał „Kresami”, większość uprawianych ziem dzierżawiły osoby pochodze-
nia polskiego� (…) Wraz ze szlachtą krwiopijcą Białorusinów i Ukraińców byli 
kułacy, czyli tzw� osadnicy”� (Pienkratowa, 1952)� Podobna narracja może być 
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odczytana we wszystkich radzieckich podręcznikach opisujących II Rzeczpo-
spolitą�

W kolejnych paragrafach materiałów szkolnych z reguły opisywano to, co 
dziś jest znane pod nazwą wielkiej wojny ojczyźnianej� Dzieliła się ona na trzy 
etapy� Pierwszy sięgał bitwy o Moskwę� Drugi dotyczył tzw� „radykalnej zmiany” 
(bitwa Stalingradzka, bitwa na Łuku Kurskim i przeprawa przez Dniepr)� Trzeci 
i ostatni obejmował wyzwolenie zachodnich republik Związku Radzieckiego 
i krajów Europy spod niemieckiej okupacji� Jedynym miejscem w ramach narra-
cji o wielkiej wojnie ojczyźnianej, w którym odwoływano się do Polski, był trzeci 
etap� Zaczynając od lat 50�, w paragrafie o ofensywie Armii Radzieckiej w latach 
1944–1945 umieszczano wzmiankę wskazującą na bratnie relacje między Polską 
a ZSRR� „Po wyzwoleniu Białorusi i znacznej części Litwy, Armia Radziecka 
wkroczyła na ziemi sojuszniczej Polski i wkrótce dotarła do niemieckich gra-
nic”� (Pienkratowa, 1952)� Autorzy zwracali uwagę na Armię Polską� „Ramię 
w ramię z Armią Radziecką o wyzwolenie Polski od faszystowskich okupantów 
walczyła Armia Polska� Została ona utworzona przy bratnim wsparciu Związku 
Radzieckiego”� (Kim, 1969)� Podobny przekaz narracyjny pozostał bez zmian 
w podręcznikach późniejszych lat – 70� i 80� Co więcej, poszerzał się o nowe 
wątki, ukazujące trwałą przyjaźń między ZSRR a PRL�

Analiza jakościowa radzieckich tekstów wykazała, iż podręczniki jednocze-
śnie reprezentowały dwa nastawienia do Polski i narodu polskiego� Pierwsze 
dotyczyło II Rzeczpospolitej� Wyróżniało się jawną nieprzyjaźnią i wrogością� 
Przykładowo, uczniom wyjaśniano, że agresja 17 września została dokonana 
na „naturalnym rywalu” (Furajew, 1983)� Natomiast przy opisie zdarzeń po 
ataku Niemiec na ZSRR, Polskę zaliczano do kręgu najbliższych sojuszników, 
a w stosunku do narodu polskiego używano określenia „bratniego” (Kim, 1969)� 
Dana narracyjna „luźność” jest łatwa do wyjaśnienia� Determinującym bowiem 
był czynnik ideologiczny�

Analiza potwierdziła popularną tezę o tym, iż w zimnowojennym okresie 
radziecki system edukacji ignorował międzynarodowy aspekt II wojny światowej 
(która w radzieckiej historiografii została zastąpiona przez koncepcje wielkiej 
wojny ojczyźnianej) oraz istotność roli Związku Radzieckiego we wzniecaniu 
konfliktu� Tematyka światowej wojny w tekstach została wyczerpana drobnymi 
wzmiankami o konferencjach szefów państw koalicji antyhitlerowskiej oraz 
wskazaniem na antynarodowy charakter konfliktu�

W tekście opisującym wrzesień 1939 roku autorzy reprezentują pogląd, zgod-
nie z którym główną przyczyną wojny stał się antagonizm imperialistycznych 
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mocarstw rywalizujących o dominację nad światem� Z powodu podobnego 
założenia zbrojne starcie między Polską a Niemcami było uznane za niegodne 
uwagi, gdyż ze strony Polski konflikt nie miał charakteru narodowego (jedynie 
typowo burżuazyjnego)� „Rozpoczęła się II wojna światowa, która na pierw-
szym etapie miała charakter imperialistyczny� Stanowiła kontynuację polityki 
dwóch imperialistycznych ugrupowań, które konfliktowały o  rynki zbytu, 
źródła surowców, strefy wpływów kapitału” (Kim, 1975)� Związek między ZSRR 
a sojusznikami charakteryzował się jako „skomplikowany i sprzeczny” (Jepifa-
now, Fiedosow, 1965)� II Rzeczpospolita (a także rząd na uchodźstwie), Wielka 
Brytania i Stany Zjednoczone zostały uznane za państwa kapitalistyczne – geo-
politycznych przeciwników ZSRR� Autorzy radzieckich podręczników wskazują, 
że przywódcy sojuszniczych krajów działali wyłącznie we własnych interesach 
(Furajew, 1983)� Rzeczypospolitej Polskiej wytykano niechęć do współpracy ze 
Związkiem Radzieckim w okresie międzywojennym i jej brutalną politykę wobec 
Białorusinów oraz Ukraińców (Kim, 1980)�

Pakt Ribbentrop–Mołotow stanowi temat bezpośrednio związany z poruszo-
nym w poniższym artykule, gdyż każda analiza września 1939 roku potrzebuje 
szerszego traktowania zdarzeń, które doprowadziły do rozpoczęcia II wojny 
światowej� W  trakcie zapoznania się z  tekstami radzieckich podręczników 
zostały odnotowane zmiany, które miały w nich miejsce� Temat porozumień 
z Niemcami w literaturze skierowanej do uczniów nie został pominięty� Narracja 
podręcznikowa lat 50� skupiała się na Stalinie i jego polityce, która dała ZSRR 
czas na przygotowanie się do wojny� Po śmierci Stalina i zmianach w elicie rzą-
dzącej materiały szkolne niejako zmieniły nastawienie i całość zasług w sprytnej 
polityce została przypisana partii� Trzeba zaznaczyć, iż w radzieckiej literaturze 
termin „pakt Ribbentrop–Mołotow” nie istniał, gdyż używano łagodniejszego 
określenia „umów z Niemcami”� Dane „umowy” były traktowane wyłącznie 
z  pozycji państwa, które zwyciężyło w  II wojnie światowej; innymi słowy 
narracja podręcznikowa przekonywała uczniów, iż pakt z Hitlerem wzmocnił 
pozycję ZSRR, co później zostało wykorzystane w trakcie wojny z III Rzeszą� 
Na podstawie powyżej zaznaczonego przekazu narracyjnego, udowadniano tezy 
o rozsądnej polityce prowadzonej przez komunistyczną partię� W podręcznikach 
zaznaczano, że partia zawsze dąży do pokoju, jednak jest zdolna do obrony 
interesów narodu i robotniczej klasy� Przy omówieniu „umów z Niemcami” 
fakt istnienia II Rzeczypospolitej Polskiej był zapominany, gdyż Polska według 
autorskich intencji była terenem bez własnej tożsamości�
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W ZSRR pakt, który umożliwił rozpoczęcie światowej wojny, był traktowany 
w kontekście konfliktu między „siłami reakcji” a „siłami postępu społecznego” 
(Kim, 1969)� II Rzeczpospolita Polska znajdowała się po stronie „sił reakcji”, które 
powinny były ustąpić miejsca rodzącym się „siłom postępu”� Podobna pozycja 
autorów doprowadzała do ignorowania Polski oraz narodu polskiego� Świadczy 
o tym abstrakcyjny opis dziejów polskich� Z analizy źródeł wynika, iż II Rzecz-
pospolita stanowiła przykład państwa skazanego na upadek, państwa antynaro-
dowego� Autorzy podręczników z lat 80� twierdzili, że zawarcie paktu z Niemcami 
pozwoliło uniknąć wojny na dwa fronty, co skutkowało przeniesieniem konfliktu 
na późniejszy okres, kiedy zdolność ZSRR do obrony się zwiększyła� Ponadto 
autorzy próbowali przekonać uczniów, iż pakt Ribbentrop–Mołotow uniemoż-
liwił utworzenie jednego antysowieckiego bloku imperialistycznych mocarstw, 
który miałby na celu zbrojną interwencję przeciwko Związkowi Radzieckiemu 
(Furajew, 1983)� Trzeba zaznaczyć, iż uczniowie o fakcie zawarcia tajnych proto-
kołów do tego paktu nie byli informowani� Dopiero po upadku ZSRR na stronach 
podręczników zaczęły się pojawiać wątki opisujące planowany podział Europy 
między Stalinem i Hitlerem na strefy okupacji�

Rozdziały opisujące wrzesień 1939 roku zawierają dwa ważne zagadnienia� 
Pierwsze reprezentuje stanowisko radzieckich ideologów w sprawie 17 września 
i okupacji Kresów przez ZSRR (a w szerszym kontekście całości zdarzeń od 1 
września)� Natomiast drugie ma bardziej ogólny charakter i nawiązuje do wątku 
podnoszącego problematykę międzynarodowych relacji w okresie międzywo-
jennym�

Rozpoczęcie II wojny światowej jest opisywane w następujący sposób: „1 
września 1939 r� wojska faszystów [niemieckie] zaatakowały Polskę� 3 września 
Anglia i Francja, które obiecały Polsce pomoc, wypowiedziały wojnę Niemcom� 
Na to Hitler powiedział: „to nie znaczy, że będą walczyć”� I rzeczywiście, Anglia 
i Francja zdradziły Polskę w ten sam sposób, jak zdradziły Czechosłowację (…) 
Rządzące zachodnimi państwami spodziewały się, że po zwycięstwie w wojnie 
z Polską, Niemcy zaatakują ZSRR” (Furajew, 1983)� Ten fragment tekstu pokazuje 
główną tezę rozpracowywaną przez radzieckich historyków: cała odpowiedzial-
ność za II wojnę światową spoczywa na państwach zachodnich, gdyż to one 
chciały wykorzystać Hitlera przeciwko ZSRR� Zgodnie z tą samą tezą Polska 
stała się ofiarą rozgrywek politycznych swoich sojuszników, którzy nigdy nie 
zamierzały jej bronić, lecz przeciwnie – jej istnienie przeszkadzało planom 
wzniecania konfliktu między III Rzeszą a Związkiem Radzieckim�
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Opisując wrześniowe walki Polaków z Niemcami, radzieccy historycy stosują 
komunistyczny paradygmat, który bagatelizuje czynny udział narodu i elit rzą-
dzących w obronie państwa polskiego� Wymieniona koncepcja jest bardzo często 
spotykana na stronach radzieckich podręczników� Polega ona na założeniu, że 
jedynie w państwach „progresywnych” (komunistycznych) istniały warunki 
umożliwiające odpór agresorowi� W burżuazyjnych państwach bowiem elita rzą-
dząca bardziej bała się własnego narodu niż nazistów (Jepifanow, 1965)� Jedyny 
wyjątek od danej reguły ignorowania czynnego udziału Polaków w oporze sta-
wianym Niemcom stanowi opisanie dziejów proletariatu i aktywistów komuni-
stycznych� Niemniej jednak narracja tekstu nie pozostawia wątpliwości, iż system 
społeczny II Rzeczypospolitej był o tyle zacofany, że podobni patrioci stanowili 
mniejszość� „Po zajęciu znacznej części polskich terenów przez hitlerowców rząd 
polski razem z dowództwem wojskowym uciekł za granicę, pozostawiając naród� 
Wiele jednostek wojskowych, a także mieszkańców Warszawy i innych polskich 
miast, bohatersko walczyło z wrogiem� Na czele obrońców polskich ziem stali 
robotnicy� Polscy komuniści, opuszczając więzienia, brali do rąk broń i stawiali 
opór okupantom� Jednak przewaga była po stronie hitlerowców” (Furajew, 1983)�

Według autorów Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona wkroczyła na 
polskie terytorium (trzeba zaznaczyć, iż w tekstach zbadanych w danym opisie 
zawsze wykorzystywano określenie „zachodnia Białoruś i zachodnia Ukraina” 
zamiast wschodnia Polska bądź Kresy), jednak to była wojna wyzwoleńcza 
w  intencji ochrony ludności białoruskiej i  ukraińskiej� W  uzasadnieniach 
historycy radzieccy często sięgali po tzw� internacjonalny obowiązek Związku 
Radzieckiego w stosunku do Białorusinów oraz Ukraińców (ciekawy jest brak 
wspomnień o Litwinach, gdyż między innymi okupowano teren później prze-
kazany Republice Litewskiej)� „Osiągnięcia hitlerowców na wschodzie stanowiły 
zagrożenie nie tylko dla ZSRR, lecz dla ludności zachodniej Ukrainy i Białorusi� 
Tereny te stały się częścią Polski w wyniku podpisania traktatu ryskiego w 1921 
roku� Internacjonalny obowiązek przymuszał Związek Radziecki do obrony życia 
i majątku Ukraińców i Białorusinów [przed hitlerowcami]� Ludność z radością 
witała wkraczające oddziały Armii Czerwonej i wyrażała jednoznaczną chęć do 
zjednoczenia się z Ukraińską i Białoruską Republikami Radzieckimi” (Furajew, 
1983)�

Powyżej cytowane fragmenty podręczników ujawniają spojrzenie radziec-
kiego społeczeństwa na tę problematykę� Ten pogląd na historię opiera się na 
założeniu, iż radzieccy żołnierze nie okupowali polskich ziem� Jedynie wkra-
czali na tereny pozbawione organów władzy� Odbywało się to przy aktywnym 
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wsparciu ludności lokalnej� Szkolna narracja historyczna starannie podkreślała 
następujące fakty: brak oporu (ze strony ludności i polskich jednostek wojsko-
wych) oraz przejawy masowego wsparcia przez populację zachodniej Białorusi 
i Ukrainy wkraczających oddziałów Armii Czerwonej�

Nie zagłębiając się w spory o charakterze historycznym, trzeba zaznaczyć, że 
autorzy szkolnej literatury starali się stworzyć obraz najbardziej korzystny dla 
Związku Radzieckiego� Świadczy o tym opisanie problematyki narodowej na 
Wschodnich Kresach� W radzieckich podręcznikach postrzegano ją wyłącznie 
przez pryzmat Białorusinów i Ukraińców, pomijając polską wizję� „W wyniku 
[rozdziału II Rzeczypospolitej] około 13 mln Ukraińców i Białorusinów stało się 
częścią ZSRR� Marzenie robotników z Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi 
o zjednoczeniu z ZSRR zostało spełnione” (Pienkratowa, 1952)� W trakcie kwe-
rendy na stronach szkolnych materiałów nie udało się znaleźć żadnych wzmianek 
o Polakach z terenów dołączonych do ZSRR� Granice z 1939 roku w radzieckich 
szkolnych materiałach określano mianem „naturalnych”� Zaznaczano, że nowe 
granice państwowe przebiegały wzdłuż granic etnicznych�

PROBLEMATYKA 17 WRZEŚNIA 1939 ROKU W ROSYJSKICH 
PODRĘCZNIKACH

Obecnie w Rosji ukształtował się jednolity system szkolnej edukacji� Kształcenie 
dziecka trwa jedenaście lat (wcześniej istniała możliwość uzyskania dyplomu 
o niepełnym średnim wykształceniu na dziewiątym roku)� Rosyjskie dzieci 
zaczynają uczęszczać do szkół w 7 lub 8 roku życia� Wykształcenie średnie 
zdobywa się po ukończeniu XI klasy� Temat II wojny światowej jest poruszany 
w trakcie zajęć w IX oraz XI klasach (natomiast wstępne zapoznanie się z historią 
odbywa się w 5 roku uczęszczania do szkoły)�

Podręczniki rosyjskie odróżniają się od radzieckich tym, że są bogato ilustro-
wane, na ich stronach znajdują się liczne mapy, obrazki i wykresy� Jakość druku 
jest lepsza� Jednak warto zaznaczyć, że ikonografia w nich zawarta odróżnia się 
od radzieckiej różnorodnością i niejednolitością� Poniższy tekst został napisany 
w oparciu o wyniki analizy następujących książek: Istorija Rossii. XX–naczało 
XXI w. 9 kłas (Daniłow, Kosulina, Brandt, 2012), Istorija Rossii. XX–naczało XXI 
w. 9 kłas (Daniłow, Kosulina, Brandt, 2013), Rossijskaja cywilizacyja. IX–naczało 
XX w. (Ionow, 2001), Istorija Rossii. 9 kłass (Izmozik i in�, 2015), Istorija. Istorija 
Rossii. 9 klas (Kisielew, Popow, 2016), Nowiejszaja istorija zarubieżnych stran 
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1914–1997. 9 klass (Kreder, 2005), Istorija. Wsieobszczaja istorija. 11 kłass (Plen-
kow i in�, 2013), Istorija Rossii, XX–naczało XXI wieka. 11 kłass (Szestakow, 2012), 
Istorija. Rossija i mir. 11 kłass� (Wołobujew i in� 2013), Istorija Rossii. XX–naczało 
XXI w. 9 kłas. (Wołobujew, Żurawlew, Nienarokow, Stepaniszczew, 2010)� Temat 
okupacji Kresów w podanych podręcznikach z reguły zajmuje oddzielny paragraf 
bądź akapit w podrozdziale opisującym rozpoczęcie II światowej wojny� Podob-
nie jak w radzieckich szkolnych materiałach, tekst o wrześniu 1939 roku nie 
uzupełniono ani zdjęciami, ani rysunkami� Aczkolwiek podrozdziały opisujące 
rozpoczęcie II wojny światowej mają liczne obrazki� Przykładowo: reprodukcja 
angielskiej karykatury z maszerującym Hitlerem i Stalinem (Wołobujew i in� 
2013), zdjęcie podziału majątków ziemskich w Estonii w 1940 roku (dane zdjęcie 
już było wykorzystane w podręcznikach Maksyma Kima) (Daniłow, Kosulina, 
Brandt, 2013, 2012), zdjęcie Stalina z Ribbentropem po podpisaniu traktatu 
między ZSRR i Niemcami w 1939 roku (Wołobujew, Żurawlew, Nienarokow, 
Stepaniszczew, 2010)�

Każdy podrozdział rosyjskiego podręcznika kończy się pytaniami skierowa-
nymi do uczniów� Dane zagadnienia bardzo rzadko odwołują się bezpośrednio 
do tematyki radzieckiej agresji na Polskę� Jednak wśród nich spotyka się i takie, 
które zachęcają do zastanowienia się nad stalinowską polityką z lat 30� Część 
związana jest z „paktem o nieagresji” między Związkiem Sowieckim a hitlerow-
skimi Niemcami� W danej rubryce obraz Polski znajduje się na drugim planie�

Od końca lat 80� w historiografii (wtedy jeszcze Związku Radzieckiego) 
rozpoczął się nowy etap, związany z udostępnieniem społeczności nowych 
materiałów z zakresu historii ZSRR� Doprowadziło to do masowej publikacji 
prac na temat II wojny światowej, które ujawniały dotąd nieznaną wizję 1939 
roku� Niemniej jednak w podręcznikach szkolnych jeszcze długo kontynuowano 
radziecką tradycję przekazu wydarzeń z minionych lat� Co więcej, nadal jedynie 
federalny rząd miał monopol w sferze edukacji� Szkolne jednostki nie posiadały 
żadnej autonomii� Dopiero od połowy lat 90� rosyjskie szkoły uzyskały prawo 
do samodzielnego wyboru podręczników do historii Rosji, a także do układania 
własnego programu nauczania� Właśnie wtedy w Federacji Rosyjskiej zaczęły 
ukazywać się eksperymentalne szkolne materiały, których autorzy próbowali 
napisać „nową” historię dla dzieci w wieku szkolnym�

Z powodu rezygnacji systemu oświaty z obowiązujących państwowych 
standardów grono autorów zaangażowanych w napisanie podręczników szkol-
nych poszerzyło się� Wielu z nich było wspieranych przez zagraniczne fundusze 
udzielające dotacji na napisanie książek z historii Rosji� Najbardziej znanym 
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w danej dziedzinie był fundusz Sorosa (który został założony przez George-
;’a Sorosa – amerykańskiego inwestora, milionera, a także filantropa), który po 
upadku Związku Radzickiego finansował pisanie i zakup literatury dla szkół� Przy 
jego aktywnym wsparciu zostały opublikowane podręczniki I�N� Ionowa (2001), 
A�P� Bogdanowa, E�E� Wiazemskiego, O�J� Strełowa, M�W� Korotkowa, A�A� Kre-
dera (2005), O�S� Soroko-Cupy, A�A� Lewandowskiego (2013) i wielu innych 
autorów� Doprowadziło to do udostępnienia młodemu pokoleniu ukrywanych 
informacji� Między innymi po raz pierwszy w ramach szkolnego programu 
zostały omówione wątki dotyczące paktu Ribbentrop–Mołotow (w kontekście 
tajnych protokołów do tegoż paktu) oraz wrześniowej agresji ZSRR� Na stronach 
podręczników napisanych przez wyżej wymienionych historyków potępiano 
politykę Związku Radzieckiego i uznano, że 17 września 1939 roku miała miejsce 
agresja przeciwko państwu niepodległemu� Po raz pierwszy odrzucono wcześniej 
dominującą koncepcję zjednoczenia bratnich republik (Białorusi i Ukrainy) 
i wskazano, że był to akt okupacji ziem polskich� Treść szkolnej literatury tych 
lat po raz pierwszy poruszyła polską problematykę z nieco innej perspektywy� 
Nie pomijała faktu, iż znaczny odsetek populacji terenów dołączonych do ZSRR 
miał polskie pochodzenie i z powodu swej narodowości był prześladowany 
przez funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa Związku Radzieckiego� Co więcej, 
Igor Dolucki w swym podręczniku zrezygnował z wielkiej wojny ojczyźnianej 
i zastąpił ją II wojną światową� Podobna zmiana terminologii doprowadziła do 
uwzględnienia uczniom szerszego grona zagadnień, w tym związanych z agresją 
ZSRR na Polskę� Powyżej wymienione fakty wskazują na to, iż właśnie podręcz-
niki z lat 1995–2004 mogą być uznane za najbardziej przychylne Rzeczypospolitej 
Polskiej� Co więcej, właśnie na tym etapie powstały prace, które traktowały proces 
historyczny z perspektywy przyjęcia założeń, które dominują w polskiej histo-
riografii� Podobna przychylność i otwartość niewątpliwie mogła spowodować 
znaczne zmiany w świadomości młodego pokolenia Rosjan, czy przynajmniej 
pozostawić piętno na ich umysłowości� Jednak podobne badania znajdują się 
poza tematyką niniejszego artykułu, gdyż jest on skupiony na analizie tekstów 
podręczników i narracji historycznej�

Działalność zagranicznych fundacji wspierających liberalne badania była 
nietrwała� Od samego początku rosyjscy eksperci byli krytyczne nastawieni 
w stosunku do obcych fundacji, uznając, że orientacja ideologiczna książek 
opublikowanych przy ich wsparciu jest antyrosyjska� W latach 2000 federalny 
rząd Rosji stopniowo zwalczał przejawy wolności lat 90�, w tym w systemie 
oświaty� Treść podręczników zmieniła się� Obecnie zauważalna jest tendencja 
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do przywrócenia paradygmatów rozpracowywanych w komunistycznym okre-
sie� Wtedy uzyskiwana w szkołach wiedza historyczna cechowała się mocnym 
ideologicznym składnikiem� Niemniej jednak rewolucyjne zmiany w dyskursie 
historycznym z lat 90� pozostawiły trwały ślad w świadomości historycznej 
mieszkańców Rosji, a także na koncepcjach opracowywanych przez historyków� 
Przykładowo, obecnie rosyjskie podręczniki nie negują faktu współpracy ZSRR 
z hitlerowskimi Niemcami, tajnych protokołów do paktu Ribbentrop–Mołotow 
i aktu agresji wobec Polski, jednak traktują to w swoisty sposób�

Trzeba zaznaczyć, że wydawane od 2004 roku materiały do nauczenia 
w szkołach historii można podzielić na dwie grupy (każda z których repre-
zentuje odrębną szkołę historyczną)� Pierwsza grupa (liberalna) w łagodniej 
formie kontynuuje opracowywanie założeń z drugiej połowy lat 90�, natomiast 
druga (patriotyczna) odradza wizję komunistycznych autorów� Dziś trudno 
przewidzieć, jaka koncepcja zwycięży w systemie szkolnictwa� Prawdopodobnie 
władze putinowskiej Rosji będą dążyły do wsparcia patriotycznego spojrzenia 
na historię� Jednak póki co analiza tekstów wykazała symbiozę obydwu szkół�

Widać to na przykładzie treści aktualnie wydawanej literatury szkolnej� „(…) 
polskie władze opuściły kraj� Tego samego dnia, 17 września, jednostki Armii 
Czerwonej wkroczyły na wschodnie tereny Rzeczypospolitej Polskiej” (Wołobu-
jew, Kłokow, Ponomariow, Rogożkin, 2013)� Podany fragment tekstu ukazuje, że 
autorzy nie ignorują przynależności okupowanych ziem do II Rzeczypospolitej� 
„Wschodnie tereny Rzeczypospolitej Polskiej” bowiem nie zostały zastąpione 
„terenami Zachodniej Białorusi i Ukrainy”� Jednak znów (jak i za czasów Związku 
Radzieckiego) w tekstach nie udało się odczytać prób potępienia stalinowskiej 
polityki, wręcz przeciwnie, jest ona uzasadniana zapotrzebowaniem szykującego 
się do wojny państwa� Wśród autorów szkolnych materiałów popularnością 
cieszy się koncepcja, która zakłada, iż radziecka agresja rozpoczęła się dopiero 
po upadku II Rzeczypospolitej Polskiej jako państwa suwerennego (Izmozik i in�, 
2015)� Za ten moment uznano opuszczenie Polski przez rząd cywilny� Świadczy 
o tym następujący cytat: „Wojsko Polskie poniosło klęskę, polski rząd opuścił 
stolicę (…)” (Wołobujew, 2013)� Podobna narracja już miała miejsce w radziec-
kich podręcznikach, lecz obecnie nie próbowano rozpatrywać jej zgodnie z para-
dygmatami marksizmu-leninizmu� Historycy rosyjscy uważają, że wkroczenie 
oddziałów Armii Czerwonej nastąpiło w sytuacji, kiedy Polska de juro i de facto 
przestała istnieć� Udowadniano to brakiem czynnego oporu ze strony władz 
polskich� Uwypuklano fakt poddania się Rosjanom straży granicznej, wojska 
polskiego i innych służb mundurowych�
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Analiza jakościowa wykazała, że narracja ujawnia dwojakie nastawienie do 
II Rzeczypospolitej� Przychylność do narodu polskiego koliduje z wrogością 
wobec państwa polskiego� Między innymi Polskę obarczano winą okupacji 
terenów do niej nienależących (Białorusi, Ukrainy oraz Litwy)� „(…) [jednostki 
wojskowe] zajęły tereny Zachodniej Białorusi i Zachodniej Ukrainy, [tereny te] 
znajdowały się pod polską okupacją od zakończenia wojny polsko-bolszewickiej” 
(Daniłow, Kosulina, Brandt, 2012)�

Rosyjskie podręczniki uzupełniają badany wątek tekstem opisującym dążenie 
ZSRR do zawarcia sojuszu z państwami Zachodu� Polsce zarzucają przeciwdzia-
łanie pokojowej polityce Moskwy, opór radzieckim propozycjom zbiorowego 
bezpieczeństwa we Wschodniej Europie� „(…) Polska i państwa nadbałtyckie 
ostro zareagowały na propozycje Sowieckiego rządu, propozycja polegała na 
przejściu Armii Czerwonej przez ziemie polskie w przypadku niemieckiej agresji� 
(…) Jednak bez wspólnej granicy z III Rzeszą Armia Czerwona nie mogła działać 
(…)�” (Daniłow, 2012)�

Powyższe cytaty świadczą o tym, że autorzy rosyjskich podręczników pró-
bują uzasadnić agresję na Polskę na różne sposoby� Podobny przekaz wiedzy 
odróżnia się od radzieckiego, gdyż radzieccy historycy nawet nie próbowali 
znaleźć argumentów przemawiających za tym, że do zbrojnej napaści doszło 
z winy II Rzeczypospolitej Polskiej, uznając inwazję za akt naturalny� Klarownie 
pokazują to wykorzystywane w podręcznikach określenia radzieckiej agresji� Za 
czasów Związku Radzieckiego nazywano to „wyzwoleńczym pochodem Armii 
Czerwonej” (oswoboditelnyj pochod RKKA), a teraz – „polskim pochodem Armii 
Czerwonej” (polskij pochod Krasnoj Armii) lub „radziecką inwazją na Polskę” 
(sowietskaja interwencia w Polsze)�

Podsumowując analizę rosyjskiej literatury szkolnej, warta podkreślenia 
wydaje się ciągła ewolucja treści podręczników� Od początku i do połowy lat 
90� książki wykorzystywane przez placówki oświatowe kontynuowały tradycję 
radzieckiej szkoły historycznej� Ignorowały one pakt Ribbentrop–Mołotow, nie 
wspominały agresji ZSRR na Polskę, omijały kwestię katyńską itd� (Gordiejewa, 
2007)� W drugiej połowie lat 90� sytuacja się zmieniła� Autorska narracja zaczęła 
uwzględniać polski punkt widzenia� Szkolne materiały omawiały wielką tragedię 
narodu polskiego: utratę niepodległości, okupację Kresów, masowe deportacje na 
Sybir� W tych latach uczniowie zapoznawali się ze zdarzeniami z września 1939 
roku na zasadzie założenia o okupacyjnym charakterze przyłączenia Kresów do 
ZSSR� Na stornach podręczników znalazły się wzmianki o masowych aresztach 
i zabójstwie osób polskiego pochodzenia w ZSRR w latach 1939–1941� Po raz 



88 ATHENAEUM
Polskie Studia Politologiczne

vol. 61(1)/2019

pierwszy rosyjskie szkoły udostępniły uczniom wizję historii pozbawioną zbęd-
nego patriotyzmu, gdyż II Rzeczypospolita została przedstawiona jako ofiara 
roszczeń terytorialnych zarówno strony niemieckiej, jak i radzieckiej�

Na początku pierwszej dekady XXI wieku narracja szkolnej literatury znów 
zaczęła się zmieniać� Z podręczników zaczęto usuwać wątki „o charakterze 
spornym” i antypatriotycznym� Między innymi zrezygnowano z naświetlenia 
następujących zagadnień: 17 września 1939 roku, okupacji Kresów, zbrodni 
katyńskiej� Obecnie udostępniane uczniom materiały naśladują narrację już 
zanalizowanych tekstów radzieckich� Trzeba zaznaczyć, że w kontekście tematu 
II wojny światowej na zajęciach z historii – kontynuując tradycję z lat 90� – oma-
wiano masowe zbrodnie na polskich jeńcach i potępiano ludobójstwo Polaków� 
Jednak autorzy próbują to uzasadnić na różne sposoby� „(…) 21 857 oficerów 
i innych więźniów (policjantów, pracowników służb specjalnych itd�) zostało 
rozstrzelanych� Prawdopodobnie decyzja ta zapadła z powodu chęci ukarania 
„Białopolaków” za brutalny mord radzieckich jeńców w trakcie wojny 1920 roku” 
(Daniłow, 2012)� Ilość radzieckich ofiar na Kresach Wschodnich w szacunkach 
różnych podręczników różni się� W niektórych podawano sprecyzowane 21 857 
(Daniłow, 2012), w innych mówiono o „kilkunastu tysiącach” (Izmozik, Żuraw-
lowa, Rudnik, Ganielina, 2015)� Aczkolwiek trzeba uznać to za znaczny postęp 
w przekazie wiedzy historycznej, gdyż wcześniej podobnego tematu w ogóle nie 
podnoszono, zastępując go tematem „wyzwolenia bratnich Białorusi i Ukrainy”, 
w którym Polacy w ogóle nie występowali�

PODSUMOWANIE

Analiza narracji podręcznikowej ujawniła, iż rosyjskie podręczniki, tak samo 
jak radzieckie, ignorują tematykę 17 września� Dana problematyka mieści się na 
marginesie oficjalnej historiografii� Poruszenie tego wątku bowiem przeszkadza 
polityce historycznej, która polega na kreowaniu obrazu ZSRR –wyzwoliciela 
narodów Europy� Jedynym wyjątkiem od podobnej reguły są podręczniki 
z drugiej połowy lat 90� Co więcej, obecnie zauważalna jest tendencja do przy-
wrócenia radzieckich paradygmatów historycznych� Podręczniki wydawane 
w Rosji (wcześniej w ZSRR) mogą być scharakteryzowane jako posiadające treść 
nieprzychylną wobec Polski i Polaków, gdyż państwo polskie jest opisywane jako 
antagonista Rosji/ZSRR� Naukowcy ze wschodu z reguły nie traktują zachodniej 
Ukrainy i zachodniej Białorusi (które w okresie międzywojennym znajdowały 
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się pod jurysdykcją Warszawy) jako integralnej części II Rzeczypospolitej 
Polskiej� Podobne stanowisko autorzy udowodniają powojennym porządkiem 
europejskim oraz etnicznymi granicami� Niewątpliwie w danej kwestii na pozy-
cję historyków znaczny wpływ wywiera elita polityczna Federacji Rosyjskiej, 
która dąży do zakorzenienia w świadomości Rosjan myśli o sprawiedliwości 
powojennych granic� W Rosji, podobnie jak wcześniej w ZSRR, ukształtowała się 
wizja, zgodnie z którą Białorusini oraz Ukraińcy w ramach II Rzeczypospolitej 
stanowili prześladowaną mniejszość, która dążyła do zjednoczenia z bratnimi 
radzieckimi republikami� Dana koncepcja jest wykorzystywana w  trakcie 
licznych politycznych rozgrywek na terenach postsowieckich, gdyż uzasadnia 
historyczne prawo Rosjan do obrony interesów „bratnich narodów” od Zachodu 
w postaci Rzeczypospolitej Polskiej�

Analiza tekstów źródłowych wykazała, iż rosyjski uczeń, który w poszukiwaniu 
wiedzy sięgnie jedynie do obowiązujących w szkole materiałów, nie dowie się nic 
o II wojnie światowej oraz roli ZSRR we wzniecaniu światowego konfliktu� Co 
więcej, rosyjskie podręczniki cechują się mocnym prorosyjskim nastawieniem 
i dominacją koncepcji wielkiej wojny ojczyźnianej, która zastępuje II wojnę świa-
tową� Podobna narracja ukształtowała się pod koniec lat 50� i nadal ma miejsce (za 
wyjątkiem krótkiego okresu w drugiej połowie lat 90�)� Okupacja polskich ziem 
ciągle jest traktowana przez pryzmat zapotrzebowań Moskwy w trakcie przygo-
towania do walki z III Rzeszą� Niemniej jednak podobna wizja jest krokiem do 
przodu, gdyż w radzieckiej szkole w ogóle nie poruszano tego wątku, ograniczając 
temat wzmiankami o tym, że Kresy były okupowane przez Polskę�

Znaczne zaniepokojenie wywołuje trend przywrócenia do podręczników 
paradygmatów rozpracowywanych w latach 50�–80� II Rzeczpospolita znów jest 
uznawana za utwór sztuczny, za państwo nieodróżniające się od hitlerowskich 
Niemiec, gdyż okupowała Zachodnią Białoruś oraz Zachodnią Ukrainę� Ponadto 
treść materiałów wskazuje na to, że na wymienionych terenach przeprowadziła 
brutalną politykę (Szestakow, 2015)� Wzmianek potępiających radziecką politykę 
w stosunku do Polaków w latach 1939–1941 jest coraz mniej� Dlatego też trzeba 
uznać, że główne założenie artykułu o tym, iż rosyjskie podręczniki do historii 
pomijają udział ZSRR w najeździe na II Rzeczpospolitą, w ten sposób kontynu-
ując politykę historyczną Związku Radzieckiego, zostało potwierdzone� Z dużym 
stopniem prawdopodobieństwa można sugerować, że na opis 17 września i jego 
ewolucję znaczny wpływ wywierają relacje między Moskwą a Warszawą� Każde 
pogorszenie stosunków powoduje bowiem w kolejnych edycjach podręczników 
zaostrzenie narracji wobec Polski�
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Podsumowując, trzeba zaznaczyć, że w Federacji Rosyjskiej, podobnie jak 
kiedyś w ZSRR, narracja opisująca rozpoczęcie II wojny światowej w kontekście 
radzieckiej agresji na Polskę powinna być uznana za uproszczoną� Jednak poziom 
historycznej manipulacji w dzisiejszej szkolnej literaturze jest o wiele mniejszy 
niż w literaturze obowiązującej przed upadkiem ZSRR� Niestety autorom rosyj-
skich podręczników nadal brakuje dystansu przy opisie zdarzeń z minionych lat, 
zwłaszcza jeżeli chodzi o sprzeczne wątki, z których jeden bez wątpienia stanowi 
wrzesień 1939 roku� Trzeba jednak zaznaczyć: w literaturze szkolnej Rosji nie 
udało się odnaleźć upartego trzymania się interpretacji rodem z ZSRR�
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— ABSTRAKT —

Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie 
o podobieństwo wyników wyborów do sejmików 
województw i następujących po nich wyborów 
do Sejmu RP� Trzy nakładające się na siebie cykle 
wyborcze w  latach 2006–2015 pozwalają na 
bardziej systematyczną ocenę zjawiska nacjona-
lizacji regionalnych systemów politycznych� Po 
przedyskutowaniu różnych czynników, kształtu-
jących odmienność wyników wyborów różnych 
szczebli, autorzy dokonują przeglądu literatury 
na temat nacjonalizacji systemów partyjnych� 
Omawiają również konstrukcję wskaźnika 
niepodobieństwa, używanego do badania nacjo-
nalizacji – i jego dekompozycję pozwalającą na 
dokładniejsze wskazanie przyczyn odmienności 
wyników wyborów różnych szczebli� Badanie 

— ABSTRACT —

The article aims to answer the question concern-
ing the similarity of the electoral results between 
regional election and subsequent parliamentary 
(Sejm) election in Poland� Three consecutive 
electoral cycles from 2006 to 2015 allow assess-
ing systematically the scale of nationalization of 
regional political systems� After discussing the 
factors influencing the differences between the 
elections held at different tiers of government, 
the authors review the literature describing the 
nationalization of party systems and discuss the 
construction of the dissimilarity index used in 
the studies of party systems’ nationalization� They 
propose a simple decomposition of dissimilar-
ity index, which allows indicating the factors 
affecting the differences in electoral outcomes 
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WPROWADZENIE

Można spotkać się z potocznym przekonaniem, że wybory do sejmików woje-
wództw są swoistym „sondażem poparcia” przed wyborami do Sejmu� Analizuje 
się poparcie partii parlamentarnych w wyborach do sejmików, podnosząc, że 
samorządy województw są w dużej mierze zdominowane przez partie parla-
mentarne� Badania exit-poll, realizowane w dniu wyborów samorządowych 
i komentowane przez publicystów, również dotyczą preferencji w wyborach do 
sejmików województw� Są one zdecydowanie bardziej zrozumiałe dla ogólno-
polskiej audiencji – komentując rozkłady preferencji, nie trzeba zagłębiać się 
w specyfikę lokalnych scen politycznych� Z danych PKW wynika, że w wyborach 
samorządowych z 2014 r� ówczesne cztery duże partie parlamentarne (PiS, PO, 
PSL, SLD) zdobyły ponad 95% mandatów w sejmikach województw, ok� 70% 
mandatów w radach powiatów ziemskich i radach miast na prawach powiatu 
i tylko ok� 25% mandatów w pozostałych gminach�

Przyjmuje się nieraz milczące założenie, że im wyższy szczebel terytorialny 
wyborów samorządowych, tym większa ich ranga� Tymczasem z sondaży opinii 
publicznej wiadomo, że wybory do sejmików województw są oceniane przez 
wyborców jako najmniej ważne, a decyzje podejmowane przez władze woje-
wódzkie wzbudzają najmniejsze zainteresowanie (CBOS, 2014)� Zainteresowanie 
tym, co postanawiają władze samorządowe województw, deklaruje 27 procent 
Polaków, mniej niż działaniami władz powiatowych, gminnych i centralnych� 
Od początku istnienia trójszczeblowego samorządu terytorialnego w Polsce 
w wyborach samorządowych najwięcej głosów nieważnych padało w wyborach 

pokazuje, że w ciągu ostatniej dekady wzorce 
głosowania w wyborach regionalnych stawały 
się coraz bardziej odmienne od wzorców głoso-
wania w wyborach do Sejmu� Najważniejszym 
czynnikiem wpływającym na zróżnicowanie 
wyników wyborów pozostają różnice w poparciu 
najbardziej stabilnych partii politycznych wystę-
pujących na obu arenach rywalizacji�

Słowa kluczowe: wybory samorządowe; wybory 
parlamentarne; sejmiki województw; system 
partyjny; nacjonalizacja

at different tiers� The analysis demonstrates that 
during the last decade the patterns of voting in 
regional elections have become more distinct 
from the patterns of voting in parliamentary 
elections� The main factor affecting the differ-
ences in the electoral outcomes at various tiers 
is the difference in the level of support for the 
established parties, competing in both (national 
and regional) electoral races�

Keywords: regional elections; parliamentary 
elections; regional assemblies; party system; 
nationalization
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do sejmików województw – ta prawidłowość jest widoczna niezależnie od wyjąt-
kowej sytuacji w wyborach z 2014 r� (Gendźwiłł i in�, 2016)� Odsetek głosów 
nieważnych to wskaźnik szczególnie wyrazisty w sytuacji, w której w wyborach 
równoczesnych stosowany jest ten sam system wyborczy, a elektorat głosujący 
w wyborach ciał przedstawicielskich różnych szczebli jest niemal dokładnie ten 
sam� Wielu autorów interpretuje takie wskaźniki, zwłaszcza odsetek tzw� głosów 
pustych (blank votes), jako oznakę alienacji i braku zainteresowania wyborców 
(Knack, Kropf, 2003)�

Wiadomo również, że elektorat biorący udział w wyborach samorządowych 
jest nieco inny niż elektorat wyborów parlamentarnych� Z jednej strony są to 
różnice w uprawnieniach do głosowania (w wyborach samorządowych nie 
głosują Polacy mieszkający zagranicą), a także w poziomie frekwencji wyborczej 
(przykładowo w wyborach samorządowych w 2014 r� wzięło udział 14,4 mln 
osób, a w wyborach parlamentarnych w 2015 r� – 15,6 mln osób)� Systematycznie 
różnią się również wzorce mobilizacji i uczestnictwa w wyborach parlamen-
tarnych i  samorządowych� Zarówno z  danych wyborczych, jak i  z  danych 
sondażowych wynika, że w wyborach samorządowych częściej niż w wyborach 
parlamentarnych głosują mieszkańcy mniejszych gmin; odwrotna prawidłowość 
dotyczy mieszkańców największych miast (Swianiewicz, Gendźwiłł, Łukomska, 
Kurniewicz, 2016)�

Można także przypuszczać, że nawet ci sami wyborcy ujawnią różne prefe-
rencje wyborcze w wyborach różnych szczebli� Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, 
gdy porównywane wybory – w tym wypadku parlamentarne i samorządowe 
– odbywają się w znacznym odstępie czasu, który wpływa na rozkład preferencji 
politycznych, zwłaszcza w społeczeństwach z płytkimi i niestabilnymi identyfi-
kacjami partyjnymi� Zgodnie z teorią wyborów drugorzędnych (second-order 
elections), rozwijaną również jako rama wyjaśniająca zachowania wyborcze 
w wyborach regionalnych i lokalnych, szczebel wyborów może stanowić znaczący 
kontekst wpływający w systematyczny sposób na decyzje wyborców� W literatu-
rze opisywane są m�in� wzorce głosowania terytorialnego (Flis, 2014; Jankowski, 
2016; Put, 2016), związane z personalizacją systemu wyborczego (możliwością 
głosowania na konkretnych kandydatów), które modyfikują wzorce głosowania 
partyjnego (ideologicznego)� 

Przytoczone powyżej argumenty nakazują z dużą ostrożnością spoglądać na 
„prognostyczną wartość” wyborów sejmikowych:

1�  Biorą w nich udział inne elektoraty; wybory samorządowe mobilizują 
nieco inny zestaw wyborców niż wybory parlamentarne;
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2�  Wśród wyborców biorących udział w wyborach samorządowych znaczna 
część (nawet kilkanaście procent otrzymujących karty do głosowania) 
oddaje głosy nieważne, które nie mówią nic o preferencjach politycznych 
ani nie przekładają się na mandaty;

3�  Biorą w nich udział inne zestawy podmiotów politycznych (komitetów 
wyborczych), pomiędzy którymi wybór mają wyborcy; w wyborach 
samorządowych startują ugrupowania regionalne, które nie wystawiają 
kandydatów w wyborach parlamentarnych; zdarzają się również ugru-
powania parlamentarne, które nie wystawiają kandydatów w wyborach 
samorządowych, np� ze względu na to, że powstały bezpośrednio przed 
wyborami parlamentarnymi (np� Nowoczesna i Kukiz ’15 w 2015 r�, Ruch 
Palikota w 2011 r�);

4�  Rodzaj wyborów jest kontekstem, który może wpływać na sposób wyra-
żania preferencji politycznych przez wyborców – odmienne mogą być 
kryteria podejmowania decyzji wyborczych w głosowaniu na przedsta-
wicieli w sejmiku województwa�

Wypadkową działania powyższych czynników są obserwowane różnice 
w rozkładach poparcia dla różnych ugrupowań w wyborach parlamentarnych 
i w wyborach do sejmików województw� Skala tych zróżnicowań, a także ich 
składowe, stanowią interesujące wskaźniki opisu regionalnych scen politycznych 
w Polsce� Rozwijając koncepcję teoretyczną nacjonalizacji regionalnych systemów 
partyjnych (Schakel, 2013a; 2013b), w niniejszym artykule analizujemy podobień-
stwo wyników wyborów do sejmików województw i wyborów parlamentarnych� 
Takim analizom sprzyja również kalendarz wyborczy – w ostatnich trzech 
samorządowych cyklach wyborczych (wyznaczanych przez wybory z 2006 r�, 
2010 r� i 2014 r�) odstęp dzielący wybory organów przedstawicielskich samorządu 
terytorialnego i wybory parlamentarne wynosił poniżej 12 miesięcy (tab� 1)�

W pierwszej kolejności omówimy najważniejsze kwestie teoretyczne i meto-
dologiczne związane z pomiarem nacjonalizacji systemów partyjnych� Następnie 

Tabela 1. Terminy porównywanych wyborów samorządowych  
i parlamentarnych

Wybory samorządowe Wybory parlamentarne

12 listopada 2006 r. 21 października 2007 r.

21 listopada 2010 r. 9 października 2011 r.

16 listopada 2014 r. 25 października 2015 r.
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opiszemy dane wykorzystane w analizach i zastosowaną metodę, opartą o tzw� 
współczynnik niepodobieństwa (dissimilarity index) i jego dekompozycję� W dal-
szej części zaprezentujemy zróżnicowanie poziomu niepodobieństwa systemów 
partyjnych w wyborach do sejmików i do Sejmu RP w trzech kolejnych cyklach 
wyborczych� Na zakończenie podsumujemy rezultaty, wskazując na systema-
tyczne różnice, oraz wskażemy potencjalne kierunki dalszych badań�

NACJONALIZACJA SYSTEMÓW PARTYJNYCH

Występowanie różnic (lub ich brak) między regionalnymi i krajowymi syste-
mami partyjnymi nierozerwalnie związane jest z pojęciem nacjonalizacji� To 
pojęcie w literaturze politologicznej jest jednak niejednoznaczne� Części badaczy 
służy do określania poziomu zróżnicowania terytorialnego poparcia dla różnych 
partii politycznych (im więcej znaczących ugrupowań politycznych o wyraźnie 
skoncentrowanym terytorialnie poparciu, tym mniejszy poziom nacjonalizacji 
systemu politycznego)� To podejście nawiązuje m�in� do badań nad rozwojem 
ogólnokrajowych scen politycznych w XX w� (Caramani, 2005) lub rozwojem 
europejskiego elektoratu w wyborach do Parlamentu Europejskiego� Inny sposób 
rozumienia nacjonalizacji, wykorzystywany również w niniejszym badaniu, 
utożsamia nacjonalizację z podobieństwem rozkładów preferencji partyjnych 
w wyborach różnych szczebli (Thorlakson, 2007; Schakel, 2013a)�

U progu dwudziestego stulecia systemy partyjne, szczególnie w demokracjach 
zachodnioeuropejskich, cechowały się postępującą centralizacją� Trend ten 
powiązany był z systematycznym osłabianiem lokalnych elit i doprowadził do 
sytuacji, w której regionalne i lokalne systemy partyjne demokracji zachodnich lat 
30� XX wieku można było uznać za w pełni znacjonalizowane (Caramani, 2005)� 
Dodatkowym czynnikiem, katalizującym nacjonalizację systemów partyjnych, 
była postępująca mobilność społeczeństwa i upowszechnienie dostępu do infor-
macji (Thorlakson, 2007)� Zjawisko to okazało się na tyle silne, że zachodzące po 
II wojnie światowej procesy o charakterze decentralizacyjnym i federacyjnym nie 
były w stanie istotnie wpłynąć na zmianę lokalnych scen politycznych�

Caramani wiąże systematyczny wzrost stopnia nacjonalizacji w krajach 
zachodnich z procesem funkcjonalnego „wyrównywania się” sceny politycznej, 
wynikającego z postępu procesów centralizacyjnych w państwach oraz kształto-
waniem się podziałów klasowych w związku z rozwojem gospodarczym (przede 
wszystkim industrializacją i urbanizacją)� Z kolei Chhibber i Kollman (2004) 
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stoją na stanowisku, że można wyróżnić występujące cyklicznie sekwencje 
okresów postępującej nacjonalizacji i regionalizacji� Autorzy uzależniają poziom 
nacjonalizacji od stopnia centralizacji państwa, wykazując, że naprzemienne 
wzmacnianie i osłabianie procesów decentralizacyjnych może prowadzić do 
wahań poziomu nacjonalizacji�

Golosow (2016), syntetyzując ostatnio dotychczasowe badania na temat nacjo-
nalizacji systemów partyjnych, wskazuje grupę społecznych i instytucjonalnych 
czynników mających wpływ na poziom tego zjawiska� Do stymulant nacjonali-
zacji Golosow zalicza m�in�: demokratyczny charakter państwa, proporcjonalne 
ordynacje wyborcze i – w niewielkim stopniu – występowanie systemu prezy-
denckiego� Dowodzi także, że wysoki stopień nacjonalizacji systemu partyjnego 
w danym państwie jest oznaką dojrzałości tej sceny politycznej� Jako destymulanty 
wymienia zaś przede wszystkim: federalny charakter państwa, występowanie 
ordynacji większościowych i spersonalizowanego systemu wyborczego STV 
oraz heterogeniczność etniczną, językową i religijną� Co ciekawe, w świetle badań 
Golosowa stopień nacjonalizacji nie zależy od poziomu rozwoju ekonomicz-
nego czy społecznego państwa� Spośród innych przywoływanych w literaturze 
czynników warto przytoczyć m�in� mającą negatywny wpływ polityczną i ekono-
miczną decentralizację państwa (Thorlakson, 2007) czy ustrój prezydencki lub 
półprezydencki (Caramani, 2005)� Warto jednak zauważyć, że w poszczególnych 
regionach świata zestaw czynników, odpowiadających za nacjonalizację systemów 
partyjnych, może cechować się pewnym zróżnicowaniem� 

Pierwotnie zajmowano się przede wszystkim procesami nacjonalizacji 
w ukształtowanych demokracjach świata zachodniego (Jeffery, Hough, 2003; 
Caramani, 2005)� L�  Thorlakson (2007) badała różnice niepodobieństwa 
 między wyborami krajowymi i regionalnymi w sześciu federacjach w kontek-
ście stopnia ich decentralizacji� Ennser-Jedenastik i Hansen (2013) wykazali 
regionalne różnice stopnia nacjonalizacji w poszczególnych częściach Austrii 
na podstawie porównania wyników wyborów lokalnych i parlamentarnych� 
W literaturze pojawiają się również prace dotyczące Ameryki Łacińskiej (m�in� 
Jones, Mainwaring, 2003; Harbers, 2010)� Analiza wyników wyborów z tego 
regionu pozwala stworzyć inny od zachodniego obraz nacjonalizacji systemów 
partyjnych; w Ameryce Łacińskiej, ze względu na krótsze tradycje demokra-
tyczne i płytsze podziały polityczne, można zaobserwować m�in� większy wpływ 
federalnego charakteru państwa, występowania systemu prezydenckiego oraz 
inne niż w Europie Zachodniej skutki nacjonalizacji (wzmocnienie lokalnych 
elit i przejawy lokalnego autorytaryzmu; Harbers, 2010)�
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Powstały również prace dotyczące regionu Europy Środkowo-Wschodniej 
(m�in� Bochsler, 2010; Lyons, 2010; Tiemann, 2012; Gagatek, Kotnarowski, 2017)� 
Systemy partyjne tych państw charakteryzują się niższym niż w Europie Zachod-
niej poziomem nacjonalizacji, głównie z uwagi na słabą instytucjonalizację 
systemów partyjnych, znaczną chwiejność wyborczą oraz znaczne zróżnicowania 
etniczne i społeczne (Tiemann, 2012)� D� Bochsler (2010) zaznacza, że na poziom 
nacjonalizacji w państwach postkomunistycznych w większości przypadków nie 
wpływają przytaczane przez innych autorów czynniki instytucjonalne (odmien-
nie niż np� Chhibber, Kollman, 2004)� 

Schakel (2013b) zwraca uwagę, że istotnym (a  często zaniedbywanym) 
wymiarem badań nad nacjonalizacją są analizy wielopoziomowych systemów 
partyjnych (multi-level party systems), w których porównywane są wyniki wybo-
rów krajowych i regionalnych, czasem również europejskich� Wielopoziomowość 
scen politycznych jest zagadnieniem odnoszącym się zwłaszcza do państw 
o charakterze federalnym, w których wyodrębnienie regionalnych układów 
partyjnych jest stosunkowo łatwe� Pojęcie nacjonalizacji systemów partyjnych 
było stosowane również w badaniach lokalnych scen politycznych� Kjaer i Elklit 
(2010) udokumentowali np� rosnący poziom nacjonalizacji lokalnych systemów 
partyjnych w duńskich gminach�

Przyjmując, że nacjonalizacja regionalnych systemów partyjnych jest okre-
ślona przez stopień podobieństwa wyników wyborczych na różnych poziomach 
(Gendźwiłł, Żółtak, 2014), to o pełnej nacjonalizacji można mówić wtedy, gdy 
rozkłady preferencji partyjnych w dwóch porównywanych elekcjach – krajowej 
i regionalnej – na analizowanym obszarze pokrywają się� Można powiedzieć, 
że pojęciem odwrotnym wobec nacjonalizacji systemów partyjnych jest ich 
regionalizacja� Im bardziej niepodobne do siebie wspomniane wyżej rozkłady 
preferencji, tym bardziej zregionalizowane systemy partyjne�

Schakel, stosując wskaźnik niepodobieństwa systemów partyjnych do badań 
zjawiska nacjonalizacji, porównywał rozkłady preferencji partyjnych z różnych 
wyborów� Zwraca przy tym uwagę, że możliwe są różne konceptualizacje niepo-
dobieństwa regionalnych i krajowych systemów partyjnych (tabela 2), innymi 
słowy – ich spójności terytorialnej (congruence) (Schakel, 2013b; Schakel, 
Dandoy, 2013)� W dalszych rozważaniach stosowany będzie wskaźnik spójności 
terytorialnej wyborów (ostatni wiersz tabela 3), który można traktować jako 
wypadkową spójności terytorialnej systemu partyjnego i spójności terytorialnej 
elektoratu�



102 ATHENAEUM
Polskie Studia Politologiczne

vol. 61(1)/2019

DANE I METODA

W niniejszej pracy posługujemy się danymi udostępnionymi przez Państwową 
Komisję Wyborczą� Wyniki poszczególnych wyborów zostały zagregowane na 
poziomie województw, a następnie wyliczono udziały procentowe poszcze-
gólnych komitetów� Kolejnym etapem było dopasowanie do siebie wyników 
osiąganych przez dany komitet w obu elekcjach� Mając na uwadze, iż niektóre 
komitety w jednych wyborach startują osobno, natomiast w innych tworzą 
koalicje, podjęliśmy decyzje o zsumowaniu wyników kilku komitetów w dwóch 
przypadkach:

1) zsumowano wyniki Krajowej Partii Emerytów i Rencistów oraz Sojuszu 
Lewicy Demokratycznej osiągnięte w wyborach do sejmików w 2010 (obie 
partie tworzyły koalicję w wyborach do Sejmu w 2011);

2) zsumowano wyniki SLD Lewica i Twojego Ruchu osiągnięte w wyborach 
do sejmików w 2014 (obie partie były częścią koalicji Zjednoczona Lewica, 
biorącej udział w wyborach do Sejmu w 2015)� 

Prosty wskaźnik niepodobieństwa, używany w dotychczasowych badaniach 
nacjonalizacji regionalnych systemów partyjnych (Schakel, 2013a, 2013b), 
określony jest wzorem:

Tabela 2. Różne operacjonalizacje wskaźników niepodobieństwa systemów 
partyjnych, opisujące różne aspekty nacjonalizacji systemów partyjnych 

Wskaźnik Porównywane rozkłady preferencji

Spójność terytorialna systemu partyjnego 
(Party system congruence)
niepodobieństwo krajowych i regionalnych 
systemów partyjnych

Preferencje partyjne w wy-
borach parlamentarnych na 
terenie kraju

Preferencje partyjne 
w wyborach regio-
nalnych na terenie 
regionu

Spójność terytorialna elektoratu (Electorate 
congruence)
niepodobieństwo wyników wyborów o charak-
terze krajowym na poziomie państwa i regionu

Preferencje partyjne w wy-
borach parlamentarnych na 
terenie kraju

Preferencje partyjne 
w wyborach parlamen-
tarnych na terenie 
regionu

Spójność terytorialna wyborów (Election 
congruence)
niepodobieństwo wyników wyborów krajowych 
i regionalnych na poziomie danego regionu

Preferencje partyjne w wy-
borach parlamentarnych na 
terenie regionu

Preferencje partyjne 
w wyborach regio-
nalnych na terenie 
regionu

Źródło: Schakel, Dandoy, 2013�
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gdzie Xsam oznacza wynik danego komitetu w  wyborach do sejmiku 
województwa, a Xsejm – wynik tego samego komitetu w wyborach do Sejmu, 
następujących po wyborach samorządowych�

Innymi słowy, uzyskana wartość jest połową sumy wartości bezwzględnych 
różnic rezultatów danego komitetu w wyborach regionalnych i krajowych� 
Wskaźnik niepodobieństwa przyjmuje wartości od 0 do 100 – wynik równy 0 
oznacza całkowite podobieństwo wyników w obu elekcjach, natomiast 100 – 
całkowite ich niepodobieństwo� Z dużym uproszczeniem można więc przyjąć, 
że wartość 0 oznacza pełną nacjonalizację, natomiast 100 – pełną regionalizację 
systemu partyjnego w danym województwie� 

W celu uszczegółowienia analizy nacjonalizacji, bazując na pomyśle E� Powell 
i J� Tuckera (2014) dotyczącym wskaźnika chwiejności wyborczej, dokonaliśmy 
dekompozycji wskaźnika, dzieląc go na trzy sumujące się składowe:

1) niepodobieństwo wynikające z występowania komitetów biorących udział 
wyłącznie w wyborach do Sejmu,

2) niepodobieństwo wynikające z występowania komitetów biorących udział 
wyłącznie w wyborach do sejmiku województwa,

3) niepodobieństwo wynikające z  różnic uzyskanego poparcia między 
wyborami do Sejmu i do sejmiku przez komitety wystawiające listy w obu 
elekcjach�

Tabela 3. Hipotetyczne rozkłady głosów  
w porównywanych wyborach regionalnych i parlamentarnych –  

konstrukcja indeksu niepodobieństwa

A B C D E F

Wybory 
regionalne 10 20 30 30 10 –

Wybory 
parlamentarne 
w regionie

– 10 20 30 20 20

Różnica poparcia 10 10 10 0 –10 –20

Źródło: opracowanie własne� 
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Aby lepiej zrozumieć ideę dekompozycji wskaźnika niepodobieństwa, warto 
rozważyć przykładowe rozkłady poparcia dla hipotetycznych partii A, B, C, D, 
E, F w danym regionie (tab� 3)� Interesujący nas wskaźnik niepodobieństwa jest 
równy 30 (suma wartości bezwzględnych różnic poparcia podzielona przez 2), 
przy czym komponent wynikający ze startu regionalnego ugrupowania jest 
równy 5, komponent wynikający ze startu ugrupowania F wyłącznie w wyborach 
sejmowych jest równy 10, a komponent wynikający ze zmian poparcia partii 
startujących w obu elekcjach jest równy 15�

WYNIKI

Na ryc� 1 przedstawione są uśrednione wskaźniki niepodobieństwa dla całego 
kraju w trzech porównywanych kolejno parach wyborów� Jak widać, wartość 
wskaźnika w badanym okresie oscyluje między 20 a 35 i charakteryzuje się 
tendencją wzrostową� Oznacza to, że w ciągu ostatniej dekady niepodobieństwo 
pomiędzy wynikami wyborów do sejmików i wynikami wyborów do Sejmu 
rosło� 

Można zauważyć, że za ponad połowę wartości wskaźnika niepodobień-
stwa odpowiada trzecia składowa – wynikająca z różnic poparcia komitetów 
„stabilnych” partii, tzn� biorących udział w obu głosowaniach� W kolejnych 
parach wyborów rosło jednak znaczenie komponentu pierwszego, związanego 
z występowaniem komitetów wyłącznie w wyborach do Sejmu – w ostatnim 
czasie pojawiło się bowiem kilka ugrupowań, które powstawały bezpośrednio 
przed wyborami parlamentarnymi� Wartość komponentu związanego ze startami 
komitetów stricte regionalnych (biorących udział tylko w wyborach do sejmi-
ków) jest względnie stała i wynosi ok� 4–4,5 (jest to zatem kilkanaście procent 
całości niepodobieństwa między wyborami regionalnymi a ogólnokrajowymi)�

Jak już wspomniano, za przyrost wartości wskaźnika niepodobieństwa odpo-
wiada przede wszystkim jego pierwsza składowa, której wartość między dwiema 
skrajnymi parami analizowanych głosowań wzrosła blisko dziesięciokrotnie� 
Tak znaczna dysproporcja jest konsekwencją chwiejności „podażowej” strony 
ogólnopolskiego systemu partyjnego� O ile między 2006 a 2007 rokiem nie doszło 
do znaczących zmian w zestawie najważniejszych partii rywalizujących o władzę, 
o tyle przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi pojawiały się listy nowych 
ugrupowań� W 2011 r� były to przede wszystkim partie Polska Jest Najważniejsza 
oraz Ruch Palikota� Jeszcze intensywniej widać to w 2015 r� Istotne odsetki głosów 
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zdobyły: Partia Razem, Partia KORWiN, Nowoczesna Ryszarda Petru oraz ruch 
Kukiz’15 – ugrupowania, niezakorzenione w samorządzie regionalnym�

Analizując wartości wskaźnika niepodobieństwa dla pierwszej pary głosowań 
(2006, 2007), można zaobserwować pewne wzorce przestrzenne (ryc� 2)� Najwyż-
sze wartości wskaźnik przyjmuje w województwach centralnych i wschodnich 
– powyżej 25, w świętokrzyskim – powyżej 30; największym podobieństwem 
(nacjonalizacją) cechują się zaś wyniki w województwie pomorskim i małopol-
skim (wartości poniżej 15)� Dysproporcje te wynikały przede wszystkim z regio-
nalnego zróżnicowania zmian poparcia dla dwóch największych partii – PiS 
i PO� We wschodniej i centralnej części kraju przyrost poparcia dla tych komite-
tów o wielkości od kilku do blisko dwudziestu punktów procentowych (p� proc�) 
był przede wszystkim konsekwencją wzrostu poparcia dla PiS i spadku poparcia 
dla koalicjantów tej partii (Samoobrony i Ligi Polski Rodzin), a także słabszego 
niż w wyborach samorządowych wyniku PSL w wyborach parlamentarnych (co 
jest widoczne szczególnie w przypadku woj� świętokrzyskiego) i w mniejszym 
stopniu lewicowej koalicji LiD� W zachodniej i południowej części kraju za 

Ryc. 1. Uśrednione wartości zdekomponowanego wskaźnika niepodobieństwa dla par 
głosowań*

Źródło: opracowanie własne�

* średnia ważona – waga: populacja województw odpowiednio w 2007, 2011 i 2015
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niepodobieństwo wyników odpowiadał przede wszystkim wzrost poparcia dla 
PO (w mniejszym stopniu PiS), przy spadku poparcia dla Samoobrony i LPR� 

Biorąc pod uwagę komponenty wskaźnika, za jego wartość odpowiada 
przede wszystkim niepodobieństwo wyników uzyskiwanych przez komitety 
biorące udział w obu głosowaniach – jego udział w każdym z województw 
przekracza 50%, a w 14 z nich (oprócz wielkopolskiego i śląskiego) – 75%� 
Udział komitetów biorących udział wyłącznie w wyborach do Sejmu w 2007 
r� był nieznaczny i zauważalny jedynie w nielicznych województwach (m�in� 
zachodniopomorskim, łódzkim, warmińsko-mazurskim i lubelskim)� Komitety 
biorące udział tylko w wyborach do sejmików generowały od około 10–15 
% (lubelskie, lubuskie, podkarpackie) do około 35% (śląskie, wielkopolskie) 
wartości wskaźnika niepodobieństwa� W przywołanych województwach za tak 
wysokie udziały w głosach oddawanych w wyborach samorządowych odpowiada 
ponadprzeciętna aktywność regionalnych ugrupowań politycznych (np� Ruch 
Autonomii Śląska), niestartujących w wyborach parlamentarnych lub uzysku-

Ryc. 2. Regionalne zróżnicowanie wartości wskaźnika niepodobieństwa między wybo-
rami w 2006 i 2007 roku

Źródło: opracowanie własne�
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jących w nich znikome poparcie� Wyjątkiem jest Mniejszość Niemiecka, której 
przedstawiciele skutecznie biorą udział zarówno w wyborach regionalnych, jak 
i krajowych, uzyskując w województwie opolskim w analizowanym okresie od 
około 8% (wybory parlamentarne) do 15–18% głosów (wybory do Sejmiku)� 

W przypadku drugiej pary głosowań (2010, 2011) trudno wskazać jakikol-
wiek wzorzec przestrzenny wskaźnika niepodobieństwa na szczeblu województw� 
Wskaźnik osiągnął najwyższą wartość w województwach dolnośląskim (ponad 
35) oraz mazowieckim, świętokrzyskim i śląskim (nieco ponad 30), zaś najniż-
szą – w woj� podlaskim (niespełna 20)� Na zróżnicowanie wysokości wskaźnika 
w poszczególnych regionach miały ponownie wpływ przede wszystkim zmiany 
poparcia dla najważniejszych komitetów� Podobnie jak w poprzedniej parze 
analizowanych wyborów, między 2010 i 2011 r� doszło do wzrostu poparcia dla 
PO i PiS oraz spadku udziału PSL oraz SLD� Dodatkowym czynnikiem wzmac-
niającym niepodobieństwo było wspomniane już wystawienie list w wyborach 
parlamentarnych przez dwa nowe ugrupowania – PJN i Ruch Palikota, które 
w skali kraju uzyskały odpowiednio 2,2% i 10,0% głosów� W przypadku woje-

Ryc. 3. Regionalne zróżnicowanie wartości wskaźnika niepodobieństwa między wyborami 
w 2010 i 2011 roku

Źródło: opracowanie własne�
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wództwa dolnośląskiego tak wysoka wartość wskaźnika związana jest z sukcesem 
w wyborach do sejmiku ugrupowania Rafała Dutkiewicza, wieloletniego prezy-
denta Wrocławia� Niska wartość wskaźnika w województwie podlaskim jest zaś 
konsekwencją niewielkich (w porównaniu do innych regionów) różnic między 
wynikami PiS i PO w poszczególnych głosowaniach oraz braku w nich istotnych 
ugrupowań regionalnych�

Podobnie jak w przypadku pierwszej pary głosowań, za wysokość wskaźnika 
niepodobieństwa w poszczególnych województwach odpowiadają przede wszyst-
kim różnice wyników wyborczych ugrupowań biorących udział w obu głosowa-
niach� Ich znaczenie jednak zauważalnie spadło – stanowią one od niespełna 40% 
(dolnośląskie) do około 70% wartości wskaźnika (lubuskie, opolskie, podkarpac-
kie)� Wpływ nowych partii ogólnokrajowych – komitetów, które wzięły udział 
wyłącznie w wyborach do Sejmu – uległ wyraźnemu zwiększeniu� W każdym 
z województw ten komponent nacjonalizacji regionalnych systemów partyjnych 
stanowi około 25% wskaźnika, a w przypadku województwa zachodniopomor-
skiego – blisko 1/3� Wpływ partii regionalnych, tzn� komitetów wystawiających 
listy wyłącznie w wyborach do sejmiku, w większości województw ma znaczenie 
zbliżone do 10–25%; wyjątkami są województwa: podlaskie i lubuskie (1–2%; nie 
było tam praktycznie znaczących ugrupowań regionalnych) oraz dolnośląskie 
(niespełna 40%; głównie za sprawą komitetu dolnośląskich samorządowców 
firmowanego przez R� Dutkiewicza)�

W  trzeciej analizowanej parze głosowań (2014–2015) różnice między 
wartościami wskaźnika niepodobieństwa w poszczególnych regionach uległy 
zauważalnemu zmniejszeniu� Najniższe wartości (niespełna 30) przyjmuje on 
w województwach: pomorskim, małopolskim i podkarpackim� Największe 
podobieństwo wyników wyborów do sejmików i wyników wyborów do Sejmu 
występuje więc w regionach, które uchodziły za „bastiony” dwóch najważniej-
szych wówczas partii na ogólnopolskiej scenie politycznej: PiS (małopolskie, 
podkarpackie) oraz PO (pomorskie)� Zmiany poparcia dla tych ugrupowań 
między wyborami samorządowymi i sejmowymi (w porównaniu do innych 
regionów) w tych województwach były stosunkowo niewielkie� Wysoką wartość 
wskaźnika w województwie świętokrzyskim (nieco ponad 40) można z kolei 
tłumaczyć zdecydowanie większym niż w innych regionach spadkiem poparcia 
PSL między głosowaniami (z 46% w wyborach sejmikowych do niespełna 10% 
w wyborach do Sejmu)� Wpływ na wzrost wartości wskaźnika miało również 
pojawienie się nowych, ogólnopolskich ugrupowań (m�in� Nowoczesnej Ryszarda 
Petru czy ruchu Kukiz’15)� 
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Analiza komponentów wskaźnika niepodobieństwa pozwala stwierdzić, 
że za wysokość wskaźnika w  poszczególnych województwach odpowiada 
przede wszystkim niepodobieństwo wyników ugrupowań startujących w obu 
głosowaniach� Komponent ten stanowi od 35% (śląskie) do blisko 75% (świę-
tokrzyskie) wartości wskaźnika� Drugą co do znaczenia składową jest udział 
komitetów biorących udział tylko w wyborach parlamentarnych – w większości 
województw komponent ten odpowiadał za około 30–35% wartości wskaźnika 
niepodobieństwa� Z badań sondażowych wiadomo, że poparcie dla niektórych 
z nowo powstałych partii ogólnopolskich było efektem odpływu części elektoratu 
ze starszych, bardziej stabilnych partii (np� poparcie Nowoczesnej przez część 
dawnych wyborców PO)� Jednocześnie trzeba zauważyć, że trzecia analizowana 
para wyborów charakteryzuje się zdecydowanym spadkiem znaczenia ugrupo-
wań regionalnych, wystawiających listy tylko w wyborach do sejmików – kom-
ponent ten stanowi od zaledwie kilku (we wschodniej i centralnej części Polski) 
do 15–30% (na Mazowszu i w województwach zachodnich) wartości wskaźnika� 

Podsumowując, można zauważyć, że wskaźniki niepodobieństwa wyników 
wyborów do sejmików i następujących po nich wyborów do Sejmu rosły w ostat-
niej dekadzie prawie we wszystkich województwach (tab� 4)� Do województw 

Ryc. 4. Regionalne zróżnicowanie wartości wskaźnika niepodobieństwa między wy-
borami w 2014 i 2015 roku

Źródło: opracowanie własne�
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o systematycznie wyższych wskaźnikach niepodobieństwa należą: świętokrzy-
skie, mazowieckie i opolskie� W analizowanym okresie wyniki wyborów do 
sejmików systematycznie najbardziej przypominały wyniki wyborów do Sejmu 
w województwach pomorskim i małopolskim�

Tabela 4. Wskaźniki niepodobieństwa wyników wyborów do sejmików  
i do Sejmu RP dla 16 województw, 2006–2015

2006–2007 2010–2011 2014–2015 Średnia

dolnośląskie 15,55 35,44 33,62 28,20

kujawsko-pomorskie 18,63 28,51 30,70 25,95

lubelskie 26,64 25,80 34,19 28,88

lubuskie 20,26 28,96 39,80 29,67

łódzkie 26,11 28,32 30,51 28,31

małopolskie 14,39 20,52 29,71 21,54

mazowieckie 27,47 30,74 32,63 30,28

opolskie 26,43 27,72 35,34 29,83

podkarpackie 22,29 21,71 28,78 24,26

podlaskie 29,23 18,71 30,36 26,10

pomorskie 13,63 24,38 28,32 22,11

śląskie 17,62 30,36 34,53 27,50

świętokrzyskie 33,09 32,86 40,11 35,35

warmińsko-mazurskie 23,32 27,39 34,85 28,52

wielkopolskie 19,43 28,19 34,91 27,51

zachodniopomorskie 17,82 23,71 32,59 24,71

Źródło: PKW, obliczenia własne�

Jeszcze inny sposób podsumowania wyników analiz podobieństwa wyników 
wyborów do sejmików i wyborów do Sejmu przedstawia tab� 5� Dla czterech 
najbardziej stabilnych partii politycznych w analizowanym okresie (PiS, PO, PSL, 
SLD) należy wyliczyć różnice między poparciem w sparowanych ze sobą głoso-
waniach� W analizowanym okresie można zaobserwować systematyczne wzorce 
zmian poparcia, które pomiędzy województwami rzadko różnią się kierunkiem, 
natomiast różnią się intensywnością�

Wyniki pokazują, że PiS za każdym razem miał zdecydowanie wyższy wynik 
w wyborach do Sejmu niż w wyborach do sejmików województw� Różnice 
między 2014 a 2015 r� sięgały nawet powyżej 10 p� proc� Jeszcze większe różnice 
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można zaobserwować między wyborami z 2006 i 2007 r�; w przypadku PO – 
przekraczają nawet 15 p� proc� W ostatnim okresie widać wyraźnie osłabienie 
pozycji PO (można wiązać to ze spadkową tendencją poparcia między 2014 
a 2015 r�, ale też powstaniem partii Nowoczesna, która nie brała udziału w wybo-
rach samorządowych z 2014 r�; zsumowanie poparcia dla N� i PO w 2015 r� 
skutkowałoby zmniejszeniem różnic w poziomie poparcia i w większości woje-
wództw w Polsce mielibyśmy do czynienia z przyrostem poparcia dla PO+N� 
między 2014 a 2015 r�)�

W przypadku SLD i – w szczególności – PSL różnice w poziomie poparcia 
wskazują na odwrotny wzorzec: większe poparcie te partie notowały w wybo-
rach samorządowych niż w bezpośrednio następujących po nich wyborach 
parlamentarnych� W przypadku PSL bardzo wyraźny spadek poparcia między 
2014 a 2015 r� może być związany z tzw� „efektem książeczki” w wyborach do 
sejmików z 2014 r� – jest dość prawdopodobne, że partia ta, umieszczona na 
pierwszej stronie zbroszurowanych kart wyborczych, otrzymywała dodatkowe 
głosy wyborców� Wyniki te mogą sugerować, że te partie, określane w literaturze 
jako partie-sukcesorki (Grzymała-Busse, 2002), mając dość dobrze rozbudowaną 
infrastrukturę terenową – niezależnie od niskiego poziomu poparcia w wyborach 
ogólnokrajowych – dysponują względnie bardziej atrakcyjnymi kandydatami 
w wyborach samorządowych lub bardziej zmobilizowanymi elektoratami�

PODSUMOWANIE

Przeprowadzone w pracy badania wykazały, że wraz z upływem czasu niepodo-
bieństwo krajowych i regionalnych systemów partyjnych w Polsce zwiększało 
się� Oznacza to, że w ciągu ostatniej dekady poziom nacjonalizacji wojewódzkich 
scen politycznych ulegał stopniowemu zmniejszeniu, głównie ze względu na 
wahania poparcia dla stabilniejszych partii politycznych� Wniosek ten korespon-
duje z analizami zaprezentowanymi przez Gagatka i Kotnarowskiego (2017), 
choć autorzy ci – biorąc pod uwagę serię pomiarów od 1998 r� – ostrożniej 
wypowiadają się na temat postępów regionalizacji systemu partyjnego�

Zmiany poziomu nacjonalizacji systemu partyjnego są możliwe do zaob-
serwowania na obszarze całego kraju, jednak dynamika tego zjawiska jest 
zróżnicowana regionalnie� Nasza analiza pokazuje, że zmianie ulegało znacze-
nie poszczególnych komponentów wskaźnika nacjonalizacji� Spośród trzech 
wyodrębnionych komponentów nacjonalizacji w analizowanym okresie rosło 
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znaczenie nowych partii ogólnokrajowych, które nie brały udziału w wyborach 
regionalnych poprzedzających parlamentarne� Fakt, że zarówno w wyborach do 
Sejmu w 2011 r�, jak i w 2015 r� nowe partie w systemie uzyskiwały znaczące 
odsetki głosów, zwiększał niepodobieństwa między ogólnokrajową a regional-
nymi scenami politycznymi�

Względne znaczenie ugrupowań regionalnych, biorących udział tylko 
w wyborach samorządowych, było niewielkie w skali całego kraju� Ten kom-
ponent miał jednak istotne znaczenie w wybranych województwach i mógł 
znacząco zmniejszać nacjonalizację regionalnego systemu partyjnego w sejmiku 
województwa� Dla wzrostu niepodobieństwa zdecydowanie ważniejsze jest 
powstawanie ugrupowań wyłącznie ogólnopolskich niż wyłącznie regionalnych� 
Pojawienie się regionalnego ugrupowania wydaje się trudne do przewidzenia 
w sytuacji, w której „próg wejścia” do rywalizacji wyborczej w wyborach regio-
nalnych jest niewielki�

W naszych analizach pokazaliśmy też, że największy udział w wartościach 
wskaźnika niepodobieństwa, będącego miarą stopnia nacjonalizacji, mają przede 
wszystkim regionalne wahania poparcia dla najważniejszych ugrupowań ogól-
nopolskich (głównie PiS, PO oraz PSL)� 

Systematyczne zwiększanie się niepodobieństwa między wynikami wyborów 
samorządowych i parlamentarnych zmniejsza zatem szanse na postrzeganie tych 
pierwszych jako wiarygodnego sondażu przed wyborami parlamentarnymi� 
Osoby postrzegające wybory samorządowe jako „próbę sił” przed wyborami sej-
mowymi powinny wziąć pod uwagę zastrzeżenia, które wskazujemy we wstępie 
do niniejszego artykułu, a także proste analizy „międzypoziomowej chwiejności 
wyborczej”� Kalendarz wyborczy sprawia, że w roku 2019 będzie można (na 
podstawie czwartej pary elekcji) sprawdzić, czy dostrzeżony w badaniach trend 
będzie miał swoją kontynuację� 

Powyższa praca jest zaledwie przyczynkiem do studiów nad nacjonalizacją 
systemów partyjnych w kontekście polskim� Z pewnością warte dalszych analiz 
są czynniki wyjaśniające zróżnicowanie zachowań wyborczych, wzorców głoso-
wania pomiędzy wyborami różnych szczebli� Dostępne dane wyborcze pozwalają 
uczynić takie analizy dużo dokładniejszymi, a także odnieść je do wyborów ciał 
przedstawicielskich na innych szczeblach samorządu (powiaty, gminy)� Możliwe 
jest prowadzenie analiz na poziomie gmin, okręgów wyborczych, a nawet (z pew-
nymi ograniczeniami) na poziomie obwodów głosowania� 
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WSPÓŁCZESNE PRZEMIANY ZACHOWAŃ 
WYBORCZYCH  JAKO EFEKT KSZTAŁTOWANIA SIĘ 
NOWYCH PODZIAŁÓW SOCJO-POLITYCZNYCH

CONTEMPORARY CHANGES IN ELECTORAL BEHAVIOR  
AS A RESULT OF SHAPING NEW SOCIAL CLEAVAGES

Jakub Potulski* 

* Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych�

— ABSTRAKT —

Transformacja współczesnego społeczeństwa 
związana z przejściem do tzw� społeczeństwa 
informacyjnego skutkuje kształtowaniem się 
nowych podziałów społecznych� Można wskazać 
na kilka najważniejszych linii podziałów i kon-
fliktów oraz na ich polityczne konsekwencje� 
W artykule autor stara się wskazać najważniejsze 
podziały społeczne politycznie doniosłe (social 
cleavages), które są efektem dwóch „pono-
woczesnych” rewolucji: „postindustrialnej” 
i „postnarodowej”� Analiza nowych podziałów 
socjo-politycznych pozwala na lepsze zrozumie-
nie sukcesów ruchów antyestablishmentowych�

Słowa kluczowe: podział socjopolityczny; system 
partyjny; społeczeństwo informacyjne; konflikty 
polityczne

— ABSTRACT —

Transformation of our society creates new social 
cleavages� There are a number of significant social 
cleavages and political conflicts within the infor-
mation society� In the article, the author tries to 
identify the most important social cleavages that 
will emerge as a result of two “postmodern” revo-
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WSTĘP

Jednym z wiodących tematów pojawiających się w ostatnich latach w dyskusjach 
przedstawicieli nauk społecznych jest problem zmian zachodzących we współcze-
snym społeczeństwie� Żyjemy w czasach między dwiema epokami: industrialną 
i informacyjną� Prognozowane nadejście społeczeństwa informacyjnego zwią-
zane jest z kompleksową rekonstrukcją struktur i instytucji społecznych� Szybko 
postępująca transformacja naszej rzeczywistości społecznej stanowi wyzwanie 
dla nauk o polityce, gdyż złożony i kompleksowy charakter zachodzących prze-
mian powoduje trudności z adekwatnym wyjaśnianiem procesów zachodzących 
w sferze polityki� Nie bardzo wiemy, czym będzie „dojrzałe” społeczeństwo infor-
macyjne i wciąż jest więcej pytań niż racjonalnych odpowiedzi na pojawiające się 
wątpliwości� Tempo zmian gospodarczych, społecznych i technologicznych jest 
zbyt duże� Możemy za to obserwować wiele przejawów związanych z przejściem 
do społeczeństwa informacyjnego i próbować „wtłoczyć” je w pewne schematy 
analityczne, tak aby nadać pewien sens otaczającej nas rzeczywistości społecznej� 
Jedno wydaje się być pewne, że obecna transformacja cywilizacji przemysłowej 
w informacyjną spowoduje głębokie i wszechstronne przemiany egzystencji 
społecznej, podobnie jak miało to miejsce przy przejściu od cywilizacji rolniczej 
do przemysłowej� W efekcie tych zmian ukształtuje się „nowe” społeczeństwo ze 
specyficznymi sposobami organizacji życia społecznego, politycznego i gospo-
darczego� Dla politologii najważniejsze jest pytanie o to, jak będzie wyglądać sfera 
polityczności w kształtującym się społeczeństwie informacyjnym�

TEORIA PODZIAŁÓW SPOŁECZNYCH (SOCIAL CLEAVAGES)

Transformacja związana z kształtowaniem się społeczeństwa informacyjnego 
oznacza przemiany struktury społecznej i tym samym pojawienie się nowych 
linii podziałów społecznych oraz związanych z nią konfliktów� Konflikty zwią-
zane z kształtowaniem się społeczeństwa informacyjnego mogą ulec polityzacji, 
wpływając na charakter rywalizacji politycznej� Poszukując odpowiedzi na 
pytanie, czy możemy obserwować obecnie pojawienie się nowych linii rywa-
lizacji politycznej odzwierciedlających procesy związane z ewolucją naszych 
społeczeństw, można sięgnąć do jednej z najbardziej wpływowych teorii wyja-
śniających dynamikę funkcjonowania sfery polityki, jaką jest rokkanowska teoria 
podziałów społecznych politycznie doniosłych (social cleavages)� Mimo tego, że 
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powstała w latach sześćdziesiątych, teoria ta jest wciąż źródłem inspiracji dla 
wielu badaczy próbujących zrozumieć i wyjaśnić źródła konfliktów politycznych 
oraz dynamikę systemów partyjnych, a jej możliwości heurystyczne wykraczają 
poza problematykę podziałów występujących w ramach systemów partyjnych� 
Docenienie analitycznych możliwości teorii Rokkana spowodowało, że od lat 
zajmuje ona centralną rolę w literaturze poświęconej europejskim systemom 
politycznym i współczesnym zachowaniom politycznym� O niesłabnącym zain-
teresowaniu świadczą kolejne prace i artykuły, odwołujące się do rokkanowskiej 
koncepcji cleavages (por� Karvonen, Kuhnle, 2001, s� 334)�

Norweski politolog Stein Rokkan (1962, 1967) głównym obszarem swoich 
zainteresowań naukowych uczynił problem zachowań wyborczych� W trakcie 
swoich badań akademickich zainteresował się problemem historycznych studiów 
nad procesami tworzenia się politycznych ram, w ramach których głosujący 
podejmują decyzję� Zwrócił on uwagę na znaczenie historii dla zrozumienia 
korzeni współczesnych mu podziałów i różnic politycznych ukształtowanych 
w powojennych europejskich systemach partyjnych� Badał on źródła podstawo-
wych podziałów (cleavage) ekonomicznych, społecznych i politycznych, i wkrótce 
powstały jego porównawcze studia poświęcone ukształtowaniu się podstawo-
wych podziałów społecznych oraz historycznej analizie ich kształtowania się 
w poszczególnych krajach Europy Zachodniej� Teoria podziałów społecznych 
stała się popularna dzięki napisanej wspólnie z Seymourem Lipsetem pracy Party 
Systems and Voter Aligments: Cross-National Perspective (1967)�

Teza Rokkana brzmiała: istnieją zjawiska zachodzące na poziomie makro, 
które w największym stopniu wpływają na strukturę społeczną i podziały socjo-
ekonomiczne� Kształtujące się podziały scojoekonomiczne znajdują swoje odbicie 
w strukturze podziałów politycznych, a przede wszystkim w ramach systemów 
partyjnych� Badania prowadzone przez Rokkana i Lipseta były związane z próbą 
wyjaśnienia stabilności zachodnioeuropejskich systemów partyjnych i lojalności 
wyborczych� Słynna stała się hipoteza „zamrożenia”, która została sformułowana 
jako wyjaśnienie trwałości podziałów politycznych, które w zachodnioeuropej-
skich systemach partyjnych bazowały na tych samych podziałach politycznych, 
które ukształtowały się pół wieku wcześniej, niezależnie od wydarzeń związanych 
z wyzwaniem, jakie pojawiło się ze strony komunizmu i narodowego socjalizmu� 
Fakt ten czynił badanie społecznej bazy podziałów politycznych atrakcyjnym 
zadaniem badawczym�

Koncepcja podziałów społecznych politycznie doniosłych zakładała, że 
fundamentalną podstawą zjawisk politycznych są długotrwałe procesy ewolucji 
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struktury społecznej� W szczególności oznacza to, że podziały w strukturze spo-
łecznej stanowią podstawę systemu partii politycznych� Zgodnie z powszechnie 
akceptowaną obecnie definicją teoria social cleavages zawiera trzy podstawowe 
założenia: 1� Społeczeństwa różnicują się na grupy według demograficznych lub 
socjoekonomicznych linii podziału; 2� Wewnątrz tych grup istnieje wspólnie 
podzielana kolektywna tożsamość oraz wspólne wartości i postawy; 3� Istnieją 
także pewne organizacyjne formy wyrażania kolektywnej tożsamości, dzięki 
czemu możliwe jest podejmowanie działań zbiorowych (Bartolini, Mair, 1990, 
s� 213–220)� W bardziej ogólnym sensie termin podziały społeczne politycznie 
doniosłe używany jest do opisu i analizy trwałych wzorów zachowań politycz-
nych, łączących grupy społeczne z politycznymi organizacjami (Bornschier, 2009, 
s� 3)�

Lipset i Rokkan podjęli próbę konceptualizacji związku pomiędzy wielkimi 
procesami historycznymi, podziałami w społeczeństwie a instytucjonalizacją 
systemu partyjnego i analizowali w perspektywie historycznej procesy demo-
kratyzacji i kształtowania się systemów partyjnych, zachodzące w państwach 
Europy Zachodniej� Badacze argumentowali, że nowoczesne systemy partyjne 
w Europie Zachodniej zostały ukształtowane przez serię historycznych kon-
fliktów związanych z budową państw narodowych, przemianami religijnymi 
i kształtowaniem się nowej struktury społecznej, które zachodziły w okresie 
pomiędzy Reformacją a rewolucją przemysłową� Zachodzące zmiany społeczne 
wywołały określone konsekwencje na płaszczyźnie politycznej� W pracy Party 
Systems and Voter Aligments: Cross National Perspectives Lipset i Rokkan, ana-
lizując funkcjonowanie zachodnioeuropejskich systemów partyjnych, przyjęli 
założenie, że społeczeństwo jako całość charakteryzuje się relatywnie stałymi 
podziałami (cleavages), partie polityczne zaś zasadniczo odzwierciedlają te 
podziały i reprezentują związane z nimi interesy na arenie politycznej (Lipset, 
Rokkan, 1976, s� 123)� Autorzy ci opisali cztery podstawowe podziały socjo-
polityczne w ramach struktury społecznej, które prowadzą do konfliktu grup 
interesów oraz rywalizacji partii politycznych w ramach systemu partyjnego� 
Podziały te związane były z następującymi konfliktami: 1) kultura lokalna versus 
kultura dominująca; 2) kościół versus scentralizowane państwo; 3) dominujący 
(primary economy) versus wtórny (secendary economy) sektor gospodarki; 4) 
pracodawcy versus pracobiorcy�

Podziały te były efektem dwóch rewolucji związanych z europejską nowo-
czesnością: narodową i przemysłową� Rewolucje te przyczyniły się do ukształ-
towania się krytycznych linii podziałów społecznych (social clavages), gdyż 
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procesy modernizacyjne wywołane przez rewolucję przemysłową i narodową 
wywoływały opór i kontrmobilizację grup zagrożonych procesami zmian cywi-
lizacyjnych� Produktem tego, co określone zostało jako rewolucja narodowa, był 
konflikt pomiędzy kulturą centralną związaną z budowaniem państwa narodo-
wego a nasilającym się oporem grup podległych, odmiennych pod względem 
etnicznym, językowym lub religijnym, znajdujących się na prowincji i peryferiach 
kraju; konflikt pomiędzy centralizującym, standaryzującym i mobilizującym 
państwem narodowym a historycznie utrwalonymi korporacyjnymi przywilejami 
Kościoła� Dwa z tych podziałów to produkty rewolucji przemysłowej: konflikt 
pomiędzy interesami właścicieli ziemskich a powstającą klasą przedsiębiorców 
przemysłowych; konflikt pomiędzy właścicielami i pracodawcami z jednej strony 
a dzierżawcami, pracownikami rolnymi i robotnikami z drugiej�

Analizując systemy partyjne krajów zachodnioeuropejskich lat sześćdzie-
siątych, Lipset i Rokkan doszli do wniosku, że odzwierciedlają one podziały 
społeczne, które ukształtowały się ponad pół wieku wcześniej, a alternatywy 
partyjne i lojalności wyborcze są starsze niż większość elektoratu narodowego 
(Lipset, Rokkan, 1967, s� 138)� Na tej podstawie sformułowali oni twierdzenie 
o „zamrożonych systemach partyjnych”� „Zamrożenie” oznacza ukształtowanie 
się stabilnych powiązań pomiędzy partiami politycznymi i podziałami socjo-
politycznymi, które występują w strukturze społecznej (Mair, 1997, s� 27–44)� 
Rokkanowska „hipoteza zamrożenia”, zakładająca, że głęboko utrwalone podziały 
społeczne stabilizują zachowania wyborcze i redukują wyborczą niestabilność, 
stała się słynna i wzbudziła duże zainteresowanie badaczy�

Parę lat po ukazaniu się pracy Lipseta i Rokanna ich analizy zostały potwier-
dzone przez badania empiryczne� Rose i Urwin (1970, s� 287–319) w artykule 
Social Cohesion, Political Parties, and Strains in Regimes empirycznie udokumen-
towali fakt, że lojalność wyborcza wobec partii politycznych w zachodnioeuro-
pejskich systemach partyjnych ulega niewielkim zmianom i pozostaje stabilna 
przez dziesięciolecia, a nawet przechodzi na kolejne generacje� M� in� dzięki temu 
teoria Lipseta i Rokkana na wiele lat zdominowała badania nad zachowaniami 
wyborczymi� Stała się ona pewnym uniwersalnym modelem, który był szeroko 
stosowany w analizach systemów partyjnych w liberalnych demokracjach�

Problemem był fakt, że praca Rokkana i Lipseta, która ukazała się pod 
koniec lat sześćdziesiątych, szybko zaczęła tracić na aktualności� Już w latach 
siedemdziesiątych zaczęto prowadzić badania, które podważały rokkanowskie 
twierdzenie o „zamrożeniu” systemów partyjnych� W wielu pracach zaczęto 
udowadniać, że tradycyjne związki pomiędzy grupami społecznymi a partiami 
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politycznymi tracą na swoim znaczeniu (por� Dalton, 1984, s� 264–284; Dalton, 
Flanagan, Beck, 1984; Franklin, 1985; Clark, Lipset, 1991, s� 397–410; Clark, 
Lipset, Rempel, 1993, International Sociology, s� 293–316; Franklin, Mackie, 
Valen, 1992; Nieuwbeerta Ultee, 1999, s� 123–160; de Graaf, Heath, Need, 2001, 
s� 1–15; Knutsen, 2006). O ile Rokkan i Lipset w swojej pracy skupili swoją uwagę 
przede wszystkim na zagadnieniu, w jaki sposób doszło na przestrzeni wieków 
do powstania, a następnie do „zamrożenia” zachodnioeuropejskich systemów 
partyjnych, o tyle kolejne prace poświęcone temu zagadnieniu koncentrowały 
się przede wszystkim na analizie trwałości „zamrożonych” podziałów�

Empiryczne obserwacje zachowań wyborczych wskazywały na coraz łatwiej-
sze i szybsze przenoszenie się przez wyborców pomiędzy partiami, znaczny 
wzrost liczby wyborców nie do końca zdecydowanych i podejmujących decyzję 
w ostatniej chwili, pojawienie się tzw� partii protestu oraz powstanie i rozwój 
ugrupowań reprezentujących nowy typ konfliktu politycznego związanego 
z rozprzestrzenianiem się tzw� wartości postmaterialistycznych� Słynne stały się 
zwłaszcza badania Ronalda Ingleharta (1977), który na podstawie szeroko pro-
wadzonych badań empirycznych zwrócił uwagę na fakt, że zmiany zachodzące 
w postawach politycznych wyborców mogą być skutkiem „milczącej rewolucji” 
(silent revolution), która jest związana z głęboką przemianą w systemach wartości 
nowych pokoleń wchodzących w życie� Coraz częściej zaczęto podkreślać, że 
nastąpił koniec polityki partyjnej opartej na podziałach społecznych politycznie 
doniosłych w rozumieniu Lipseta i Rokkana� Spowodowało to, że ponownie 
przed badaczami stanął problem wyjaśnienia źródeł lojalności partyjnych� 
Jeżeli lojalności wyborcze nie kształtują się już dłużej na podstawie podziałów 
w strukturze społecznej ukształtowanych w poprzednim stuleciu, to jakie to 
ma konsekwencje dla współczesnych przemian sfery polityki i od czego zależą 
współczesne lojalności i decyzje wyborcze?

Jedną z możliwych odpowiedzi na to pytanie jest stwierdzenie, że zmiany 
zachodzące w ostatnich dekadach dwudziestego wieku doprowadziły do daleko 
idących zmian w strukturze społecznej, a współcześnie liderzy polityczni stanęli 
przed wyzwaniem związanym z koniecznością zagospodarowania kształtujących 
się nowych linii podziałów społecznych, które odgrywają taką samą rolę we 
współczesnej polityce jak podziały analizowane przez Lipseta i Rokkana w latach 
sześćdziesiątych� Tego typu interpretacja pozwala na redefinicje klasycznej 
koncepcji podziałów społecznych politycznie doniosłych i dostosowanie jej do 
realiów współczesnego świata� Analiza przemian struktury społecznej, wyłania-
nie się nowych podziałów społecznych i ich wpływu na aktywność polityczną 
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obywateli wydaje się być ważnym zadaniem badawczym, pozwalającym na 
wyjaśnienie procesów zachodzących we współczesnej sferze polityki�

PROBLEM BADAWCZY I HIPOTEZY

Stopniowe zanikanie polityki i zachowań wyborczych opartych na podziałach 
wskazanych przez Lipseta i Rokkana spowodowało, że zakwestionowano ich 
trwałość w warunkach współczesnego świata� Jednakże badania empiryczne, 
podważające hipotezę o „zamrożeniu” zachodnioeuropejskich systemów par-
tyjnych, nie oznaczają, że rokkanowska teoria podziałów społecznych politycznie 
doniosłych jest błędna� Siła tej koncepcji tkwiła między innymi w jej zdolności 
do logicznego łączenia indywidualnych zachowań politycznych (mikro poziom) 
z wielkimi procesami historycznymi (makro poziom)� Założenia teoretyczne 
przyjmowane przez Lipseta i Rokkana są na tyle uniwersalne, że można podjąć 
próbę wykorzystania ich do analizy współczesnych trendów zachodzących 
w postawach politycznych i  systemach partyjnych w wysoko rozwiniętych 
krajach�

Fundamentalne zmiany społeczne, które zaszły w  ostatnich dekadach 
dwudziestego wieku, spowodowały, że trudno oczekiwać trwania tych linii 
podziałów społecznych politycznie doniosłych, o których pisali Lipset i Rokkan� 
W niniejszym artykule autor założył, że analizy Rokkana i Lipseta dotyczące 
podziałów socjopolitycznych, strukturyzujących zachodnioeuropejskie systemy 
polityczne straciły już swoją aktualność� Nie mniej jednak sam model teoretyczny 
zaproponowany przez tych uczonych wciąż jest dobrym narzędziem analitycz-
nym, służącym do wyjaśniania procesów zachodzących w ramach systemów 
partyjnych� Warto analizować zachodzące obecnie zjawiska społeczno-polityczne 
„w duchu” rokkanowskiej teorii podziałów socjopolitycznych, gdyż jest to wciąż 
użyteczne narzędzie analityczne, posiadające duże znaczenie heurystyczne�

Zgodnie z założeniami modelu Lipseta i Rokkana podziały polityczne (cle-
avage) mają swoje źródło w transformacji struktury społecznej wywołanej przez 
makropoziomowe procesy� W chwili, gdy social clavages zostają wykorzystane do 
mobilizacji politycznej i dokonuje się ich instytucjonalizacja w ramach systemu 
partyjnego, tworzą się silne sojusze i lojalności polityczne, które są reproduko-
wane, aż do momentu, w którym dokona się kolejna transformacja struktury 
społecznej� Autor artykułu przyjął hipotezę, że mamy obecnie do czynienia 
z transformacją struktury społecznej związaną z przejściem od społeczeństwa 
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przemysłowego do społeczeństwa informacyjnego� Transformacja ta kreuje nowe 
podziały socjopolityczne� Wykorzystując istniejący schemat analityczny, podjął 
próbę identyfikacji współczesnych makroprocesów, które według niego, w naj-
większym stopniu wpływają na przemiany struktury społecznej i w największym 
stopniu strukturyzują podziały na scenie politycznej�

Wykorzystując rokkanowski model kształtowania się podziałów społecz-
nych politycznie doniosłych, można przyjąć, że także współczesna głęboka 
transformacja życia gospodarczego i społecznego związana z drugą rewolucją 
przemysłową (informatyzacja, automatyzacja, robotyzacja) oraz z procesami 
globalizacji i transnacjonalizacji, napędzanymi przez postęp technologii infor-
macyjnych, będzie miała swoje odzwierciedlenie w strukturze społecznej, a tym 
samym w zachowaniach politycznych� Oznaczałoby to, że mamy do czynienia 
z erozją linii podziałów społecznych ukształtowanych w epoce nowoczesności 
i kształtowaniem się nowych granic i barier w strukturze społecznej�

Europa Zachodnia początku dwudziestego pierwszego wieku przeżywa 
proces określany niekiedy jako „nadejście cywilizacji III fali”, czyli cywilizacji 
informacyjnej� Podobnie jak miało to miejsce w dziewiętnastym wieku, także 
i  obecnie mamy do czynienia z  dwiema rewolucjami będącymi efektem 
zachodzących zmian cywilizacyjnych: postnarodową i  postindustrialną� Te 
dwie rewolucje, podobnie jak i przedtem rewolucja narodowa i przemysłowa, 
są źródłem głębokich zmian społecznych, a tym samym prowokują także opór 
i kontrmobilizację wobec nadchodzącego „nowego ładu”; ładu globalnego, 
postnarodowego, postindustrialnego�

Autor przyjął hipotezę, że to właśnie te procesy kreują dziś najbardziej zna-
czące podziały polityczne, które znajdują swoje odzwierciedlenie w systemach 
partyjnych i zachowaniach wyborczych� Aby empirycznie sprawdzić jakość 
swojej hipotezy, autor podjął próbę przetestowania rokkanowskiego modelu we 
współczesnych warunkach i zaproponowanej przez siebie interpretacji klasycznej 
teorii social cleavages na przykładzie wyborów prezydenckich w USA� Przyjął 
założenie, że wybory w USA stanowią interesujące studium przypadku (case 
study), które pozwala na ukazanie, w jaki sposób kształtują się ponowoczesne 
podziały polityczne i jakie maja one konsekwencje dla zachowań wyborczych�
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SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE  
I NOWE PODZIAŁY SOCJOPOLITYCZNE

Dość powszechne jest obecnie przekonanie, że pod koniec dwudziestego wieku 
przeżyliśmy jeden z rzadkich historycznych zwrotów – transformację naszej 
„kultury materialnej” pod wpływem nowego technologicznego paradygmatu, 
zorganizowanego wokół technologii informacyjnych (por� Castells, 2007, 
s, 78–84)� Rewolucja technologiczna, skoncentrowana wokół technik informa-
cyjnych, przeobraża nie tylko materialne podstawy społeczeństwa, ale także 
prowadzi do gwałtownych przemian społecznych i kształtowania się nowej formy 
życia społecznego, określanej mianem „cywilizacji informacyjnej” (por� Szewczyk, 
2007, Białobocki, Moroz, Konopka, Zacher, 2006; Krzysztofek, Szczepański, 2005; 
Doktorowicz, 2002)� Niezależnie od kontrowersji związanych ze zbyt pośpiesz-
nym ogłaszaniem nadejścia nowej epoki społeczeństwa informacyjnego można 
przyjąć, że prognozowane nadejście epoki informacyjnej będzie skutkowało 
głębokimi zmianami w strukturze społecznej, a tym samym kształtowaniem się 
nowych linii podziałów społecznych�

Przejście od społeczeństwa nowoczesnego do informacyjnego związane 
jest z dwoma procesami makrospołecznymi o znaczących konsekwencjach 
społeczno-politycznych: rewolucją postnarodową i rewolucją postindustrialną� 
Czym one są i jakie są ich polityczne konsekwencje?

Rewolucja postindustrialna1 związana jest z pojawieniem się rozwiązań 
technologicznych, które doprowadziły do kolejnej „rewolucji przemysłowej”� 
Wprowadzenie w 1969 r� programowalnego sterownika logicznego Modicon 
084 otworzyło erę automatyki przemysłowej i robotyzacji� Skonstruowanie 
w 1971 r� pierwszego mikroprocesora Intel 4004 otworzyło erę informatyzacji� 
Robotyzacja, automatyzacja i informatyzacja doprowadziły do gwałtownych 
zmian w strukturze gospodarki� Zmiany technologiczne w połączeniu z decy-
zjami politycznymi dotyczącymi liberalizacji gospodarczej w  sakli całego 
świata wywołały głęboką transformację instytucji gospodarczych� Kluczowymi 
elementami kształtującego się nowego modelu gospodarczego stały się głęboka 
integracja lokalnych gospodarek z gospodarką globalną, przesunięcie wiodących 

1  Jednym z pierwszych badaczy, który zwrócił uwagę na znaczenie rewolucji telekomunikacyjnej 
dla przemian społeczno-gospodarczych, był Daniel Bell, który w opublikowanej w 1974 r� pracy The 
Coming of Post-Industrial Socjety ogłaszał nadejście nowego poprzemysłowego społeczeństwa 
i analizował główne kierunki zmian, którym podlegały gospodarki i społeczeństwa zachodnioeuro-
pejskie�
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światowych gospodarek od wytwórczości do usług (deindustrializacja), a także 
entuzjastyczne wprowadzenie nowoczesnych technologii, często postrzegane 
jako narodziny „gospodarki opartej na wiedzy – GOW” (knowledge economy)� 
Skutkiem procesów globalizacji gospodarczej stało się także umiędzynarodowie-
nie produkcji i usług, postępująca globalizacja produktów, firm i rynków oraz 
ukształtowanie się nowego międzynarodowego podziału pracy (new internatio-
nal division of labor – NIDL)�

Kształtowanie się GOW oraz NIDL to dwa główne elementy związane 
z rewolucją postindustrialną� W przypadku GOW jest to porządek ekonomiczny, 
w którym wiedza, a nie praca, surowce czy kapitał są kluczowym zasobem� GOW 
posiada następujące nośniki: przemysł wysokiej technologii, usługi społeczeństwa 
informacyjnego, usługi nasycone wiedzą i edukacją� Powstanie GOW oznacza po 
pierwsze „zmierzch przemysłu” (udział produkcji przemysłowej w PKB zaczyna 
spadać w krajach wysokorozwiniętych)� Po drugie wyraźnie widać deindustriali-
zację oznaczającą upadek tradycyjnych branż i rodzajów działalności gospodar-
czej� Po trzecie zaczyna obowiązywać nowy paradygmat rozwoju: zaawansowane 
technologie i usługi, który zastępuje fordowsko-taylorowski przemysłowy model 
rozwoju� Po czwarte rośnie rola usług jako wiodącego obszaru biznesu i pracy 
(service economy; por� Kotowicz-Jawor, 2009; Kukliński, 2003, 2001)�

W przypadku NIDL można dostrzec, że przekraczanie granic przez narodowe 
systemy produkcyjne za pomocą czy to inwestycji bezpośrednich, czy międzyna-
rodowej subkontrakcji, pogłębiło wzajemne zależności i funkcjonalną integrację 
gospodarki światowej� Korzyści z tej integracji są jednak dystrybuowane nierówno� 
Istotna część handlu światowego prowadzona jest nie za pomocą relacji czysto 
rynkowych, ale raczej wewnątrz przedsiębiorstw międzynarodowych lub przez 
takie formy organizacyjne, które łączą firmy w różnorodne sieci zwane global-
nymi łańcuchami wartości� Najważniejszą rolę w takich globalnych łańcuchach 
wartości odgrywają tzw� firmy wiodące� Są one najczęściej ulokowane w krajach 
rozwiniętych� Należą do nich nie tylko międzynarodowi producenci, lecz także 
duzi sprzedawcy detaliczni czy markowi „producenci bez fabryk”� To firmy wio-
dące w globalnych łańcuchach decydują o tym, co ma być produkowane, w jaki 
sposób, kiedy i przez kogo� Analiza globalnej integracji gospodarczej prowadzona 
za pomocą globalnych łańcuchów wartości pokazuje, że dla wielu firm uzyskanie 
dostępu do rynków międzynarodowych nie polega wcale na projektowaniu, 
wytwarzaniu i marketingu nowych produktów� Zamiast tego celem jest uzyskanie 
dostępu do międzynarodowych sieci składających się z wielu różnych firm, między 
które są podzielone działania w zakresie projektowania, wytwarzania i marketingu�
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Procesy gospodarczej globalizacji oraz lokalnej deindustrializcji prowadzą 
do ujawnienia się nowych linii podziałów socjopolitycznych� Dualny charakter 
gospodarki (nowoczesny globalny sektor TNC’s i tradycyjny sektor przedsię-
biorstw krajowych zmuszony do konkurowania z konkurencją ze strony krajów 
bazujących na taniej sile roboczej) powoduje, że można wskazać na opozycję 
pomiędzy regionami z gospodarką postindustrialną (primary economy) i regio-
nami z gospodarką industrialną (secondary economy). Interesy tych dwóch 
obszarów są odmienne (tak samo, jak podczas rewolucji przemysłowej odmienne 
były interesy miasta i wsi), stąd też obecna popularność politycznych haseł 
„odzyskania kontroli nad gospodarką” i „gospodarczego patriotyzmu”, związa-
nych z ochroną tych gałęzi tradycyjnych przemysłu, które w największym stopniu 
dotknęły procesy gospodarczej globalizacji i przenoszenia produkcji do regonów 
o niższych kosztach produkcji�

Drugą linią podziału stworzoną przez rewolucję postindustrialną jest podział 
pomiędzy wysoko wykwalifikowaną postindustrialną siłą roboczą, funkcjonująca 
w ramach elastycznych technik organizacji pracy, a sprekaryzwanymi grupami 
społecznymi, dla których automatyzacja, robotyzacja i ucieczka miejsca pracy do 
regionów o niższych kosztach oznacza brak stabilności zawodowej i brak miejsca 
na rynku pracy� Procesy transformacji rynku pracy (polaryzacja i uelastycznie-
nie) mogą prowadzić do powstania tzw� globalnego prekariatu, składającego 
się z wielu milionów ludzi na całym świecie, pozbawionych stabilnego punktu 
zaczepienia� Można przyjąć, że różnice w pozycji na rynku mogą prowadzić do 
pojawienia się grupy ludzi o wysokich kwalifikacjach mających szansę na stabilne 
zatrudnienie i dużej grupy ludzi żyjących w sytuacji braku stabilizacji zawodowej 
(prekariat), a tym samym w poczuciu zagrożenia2�

W  przypadku dziewiętnastowiecznej rewolucji przemysłowej podziały 
o podłożu ekonomicznym, zwłaszcza zaś podział na pracobiorców (proletariat) 
i pracodawców, najsilniej strukturyzowały scenę polityczną i posiadając dużą siłę 
mobilizacyjną, okazały się być najbardziej trwałe� W przypadku współczesnych 
zmian najprawdopodobniej podziały odwołujące się do miejsca w systemie 

2 Istotnym problemem może okazać się także fakt, że tzw� przemysł 4�0, wysoce zautomatyzowany 
i zrobotyzowany, będzie oznaczał ograniczenie dostępnej na rynku pracy, a tym samym podważał 
stabilność i bezpieczeństwo społeczne związane z zatrudnieniem� Problem ten był poruszany m�in� 
przez Jeremiego Ryfkina w książce Koniec pracy. Schyłek siły roboczej i początek ery postrynkowej 
(wyd� polskie Wrocław 2001)� Niezależnie od kontrowersji związanych z pracami Ryfkina ewolucja, 
która dokonuje się obecnie w przemyśle może zachwiać podstawami obecnego systemu zatrudnienia, 
a tym samym wygenerować nowe konflikty społeczno-polityczne�
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produkcji (człowieka lub regionu) nie będą miały aż tak dużej siły mobilizacyj-
nej� Natomiast mobilizacyjną rolę „klasycznych” podziałów klasowych przejmą 
podziały kształtujące się w wyniku rewolucji postnarodowej, dotykającej dwóch 
podstawowych filarów naszej egzystencji społecznej: instytucji politycznych oraz 
sfery tożsamości� Oznacza to, że główne linie konfliktów będą efektem podziałów 
społecznych wywołanych przez przemiany systemów wartości (silent revolution) 
oraz przez rewolucję postnarodową� To kultura i tożsamość kulturowa będą kształ-
towały podstawowe wzorce spójności, dezintegracji i konfliktów politycznych� 
Dominujące staną się konflikty polityczne nowego typu, których podstawowym 
źródłem są różnice kulturowe� Konflikty tego typu mają największy potencjał 
dla politycznej mobilizacji i będą najszybciej zagospodarowywane przez elity 
polityczne, budujące swoją bazę poparcia społecznego�

Rewolucja postnarodowa (denacjonalizacja), która kształtuje „kulturowe” 
podziały socjopolityczne jest związana z niezwykłą wręcz zdolnością nowych 
technologii do przełamywania wszelkich barier i granic zarówno tych fizycznych, 
jak i tych społecznych� Współdziałanie różnorodnych czynników technolo-
gicznych, politycznych, społecznych i ekonomicznych spowodowało, że cechą 
charakterystyczną rzeczywistości społecznej przełomu XX i XXI w� stało się to, że 
ludzie mogą wchodzić we wzajemne interakcje nie tylko na poziomie lokalnym, 
prowincjonalnym, państwowym czy nawet makroregionalnym, ale także w skali 
całej planety, która stała się „jednym miejscem” (Scholte, 2005, s� 60)� Rewolucja 
postnarodowa jest konsekwencją takiego stanu rzeczy�

Transnacjonalizacja procesów społecznych, politycznych i gospodarczych 
wymusza zmianę instytucjonalną, gdyż budowane w epoce nowoczesnej państwa 
narodowe nie są w stanie radzić sobie z problemami ponowoczesnego świata� 
Transformacja państwa (układów instytucjonalnych) jest zjawiskiem komplek-
sowym i skutkować będzie globalną zmianą konfiguracji władzy i tożsamości� 
W wymiarze politycznym rewolucja postnarodowa przejawia się w tendencji do 
tworzenia supranarodowych ugrupowań polityczno-gospodarczych, przejmują-
cych kompetencje dotychczasowych państw narodowych� W wymiarze społecz-
nym rewolucja postnarodowa przyczyniła się do intensyfikacji kontaktów między-
kulturowych i procesów kulturowej dyfuzji� Ułatwienia związane z globalnymi 
przepływami ludzi, obrazów i idei spowodowały mieszanie się cywilizacji (mesh 
of civilization) oraz kształtowanie się hybrydowych społeczeństw (wielokultu-
rowych) i hybrydowych tożsamości indywidualnych, czerpiących z wielu źródeł 
i wielu praktyk kulturowych� Warto podkreślić, że współczesny ponowoczesny 
konflikt pomiędzy tym, co globalne (ujednolicające, homogenizujące), a tym, 
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co regionalne (narodowe, różnicujące) jest bardzo podobny do nowoczesnego 
konfliktu pomiędzy tym, co narodowe (ujednolicające, homogenizujące), a tym, 
co lokalne (partykularne, różnicujące)�

Potencjał mobilizacyjny rewolucji postnarodowej wynika z faktu, że dotyczy 
jednych z najważniejszych obszarów naszej egzystencji: dotyczy ona sposobu 
funkcjonowania instytucji politycznych – państwa, oraz kolektywnej i indy-
widualnej tożsamości� Jest ona związana z dwoma procesami dotyczącymi 
instytucjonalnego i tożsamościowego wymiaru naszego życia społecznego� Po 
pierwsze z rekonstrukcją stworzonej w dobie nowoczesności formy państwa, jaką 
było scentralizowane państwo narodowe� Na jego miejsce zaczynają pojawiać się 
nowe formy, określane niekiedy jako państwo-sieciowe, tworzone przez złożoną 
sieć interakcji między narodowymi państwami, współnarodowymi i ponadna-
rodowymi instytucjami, regionalnymi i  lokalnymi samorządami, a  nawet 
organizacjami pozarządowymi� W miarę, jak nasze społeczeństwa stają się coraz 
bardziej płynne i złożone, konieczne stało się wypracowanie nowych mecha-
nizmów i metod rządzenia, które mniej opierałyby się na zhierarchizowanych 
instytucjach państwowych, zamazując tym samym różnicę między państwem 
a społeczeństwem, między tym, co globalne i lokalne� W ramach ponowoczesnych 
instytucji politycznych realizowany jest model zarządzania wielopoziomowego, 
obejmującego organy subpaństwowe, państwowe i ponadpaństwowe oraz akto-
rów rządowych i pozarządowych� Jest to nowy poliarchiczny system władzy, 
charakteryzujący się wielością źródeł autorytetu, a państwo narodowe jest tylko 
jednym z tych źródeł, w dodatku coraz częściej zastępowanym przez globalne 
sieci zarządzania (global governance)�

Po drugie z rekonstrukcją wytworzonych w dobie nowoczesności form 
identyfikacji, określanych jako tożsamość narodowa na rzecz budowy tożsa-
mości hybrydowej. Wolny przepływ towarów, ludzi i idei w skali całego globu 
powoduje, że społeczeństwa ludzkie stają się bardziej złożone, heterogeniczne, 
wielokulturowe� Konstruując swoje „ja”, napotykamy na wielość wzorców i bodź-
ców płynących z coraz bardziej zróżnicowanego otoczenia� Nasza tożsamość 
społeczna stałą się wielowymiarowa i trudno jest dziś jednoznacznie wyznaczyć 
granicę między „my” a „oni”� Efektem tego jest, że obecnie terminy, takie jak 
„społeczeństwo”, „kultura” i „naród”, okazują się już bardzo mało precyzyjne – te 
trzy pojęcia nie są synonimiczne ani homogeniczne� Pojęcie hybrydowości ma 
oddawać istotę współczesnej tożsamości: zmiennej, posiadającej wiele źródeł 
i  konstruowanej� Rewolucja telekomunikacyjna i  będąca jej następstwem 
globalizacja stworzyły podstawy dla kształtowania się bardziej płynnego i sfrag-
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mentaryzowanego „ja”, zwłaszcza dla osób, które większość swojej aktywności 
społeczno-zawodowej spędzają w przestrzeni transnarodowej, w której różno-
rodne tożsamości łatwo się stykają� W globalnym świecie zdominowanym przez 
transnarodowe migracje i przepływy kulturowe dalsza hybrydyzacja wydaje 
się być nieuniknionym procesem� Na obecnym etapie swojego rozwoju społe-
czeństwo globalne jest podzielone na dwa światy� W pierwszym jednostka jest 
mobilna i z łatwością przemieszcza się w poprzek barier i granic� Jest to świat 
kosmopolityczny i eksterytorialny� W drugim jednostka jest wciąż ograniczona 
więzami lokalności, a doświadczenie izolacji jest potęgowane przez globalne 
przekazy medialne, wywołując frustrację i agresję�

Analizując konsekwencje rewolucji postnarodowej w kontekście kształtowa-
nia się nowych podziałów społecznych politycznie doniosłych, można wskazać 
na opozycję pomiędzy scentralizowanym państwem narodowym i jego „trady-
cyjnymi elitami krajowymi”, przywiązanymi do idei terytorialnej suwerenności 
i autonomii, oraz „kosmopolityczny elitami” nowego typu, operującymi w prze-
strzeni ponadnarodowej i oderwanymi od konkretnej lokalizacji terytorialnej� 
Ponadto można wskazać na opozycję pomiędzy „postnowoczesną hybrydową 
kulturą globalną a tradycyjnymi źródłami tożsami zakorzenionymi” w lokalnej 
kulturze� Część badaczy przewiduje, że czaka nas okres „postnacjonalizmu”: 
państwo narodowe stanie się przeżytkiem, a w jego miejsce powstaną inne formy 
lojalności i tożsamości Rzeczywista wielokulturowość pokona sztuczną jedność 
państwa narodowego (por� Appandurai, 2005, s� 234–255)�

Niezależnie od tego, że tego typu stwierdzenia mogą być przesadzone, to 
konsekwencje nadchodzących zmian budzą obawy, niepokój i próbę ochrony 
istniejących instytucji i struktur� Zmieniająca się gwałtownie rzeczywistość 
generuje coraz to nowe przestrzenie dla konfliktów i dla podziałów społecznych� 
Wraz z falą przemian pojawia się też fala kontrmobilizacji, wytwarzana przez 
tych aktorów, którzy znajdują się w gorszym położeniu/warunkach dewaluowa-
nych i/lub stygmatyzowanych przez dominującą logikę rewolucji postnarodowej� 
Przedmiotem kontestacji jest po pierwsze nowy porządek polityczny, na który 
składa się złożona sieć interakcji między narodowymi państwami, współnarodo-
wymi i ponadnarodowymi instytucjami, regionalnymi i lokalnymi samorządami, 
a nawet organizacjami pozarządowymi� Po drugie przedmiotem kontestacji jest 
globalizacja kultury, której efektem jest hybrydyzacja tożsamości� Krytykowane 
są masowe przepływy ludności (migracje) z tzw� Południa do rozwiniętych 
krajów Północy oraz polityka multikulturalizmu�
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CASUS AMERYKAŃSKICH WYBORÓW

Zgodnie z  hipotezą LIpseta i  Rokkana kształtujące się podziały społeczne 
powinny mieć swoje odzwierciedlenie w podziałach politycznych, a przede 
wszystkim powinny mieć odzwierciedlenie w zachowaniach wyborczych i lojal-
nościach partyjnych� Ponowoczesne „rewolucje” powinny zatem wpływać na 
charakter konfliktów i rywalizacji zachodzących w ramach systemu partyjnego� 
Powinny pojawić się partie polityczne, które będą starały się „zagospodarować” 
kształtujące się nowe podziały społeczne i wykorzystać ich istnienie do budowy 
swojej pozycji na scenie politycznej� Czy można zatem potwierdzić obserwacjami 
empirycznymi hipotezę o tym, że nadchodząca epoka informacyjna oznacza ero-
zję dotychczasowych linii podziałów społeczno-politycznych i ukształtowanie się 
nowych? Czy podziały wynikające z rewolucji postindustrialnej i postnarodowej 
są na tyle istotne, aby radykalizować system polityczny i zmuszać elity polityczne 
do uwzględniania ich przy budowie grup i koalicji wyborczych?

Wydaje się, że empirycznym potwierdzeniem faktu, że mamy obecnie do 
czynienia z kształtowaniem się nowych podziałów społecznych politycznie 
doniosłych wywołanych przez rewolucję postnarodową i postindustrialną jest 
rosnąca popularność tzw� „antyestablishmentowych” ruchów społeczno-poli-
tycznych i „antyestablishmentowych” polityków� Ich sukcesy są przejawem 
kontrmobilizacji i oporu przed zmianami związanymi z nadejściem cywilizacji 
informacyjnej� Fala kontrmobilizacji, której symbolem są sukcesy „populistycz-
nych”3 partii i ruchów politycznych, występuje w całym świecie rozwiniętym, 
który jako pierwszy wchodzi w epokę postindustrialną� W przypadku rewolucji 
postnarodowej przedmiotem konfliktu i rywalizacji politycznej staje się to, co 
globalne, uniwersalizujące i  homogenizujące, masowe przepływy ludności 
(migracje) z  tzw� Południa do rozwiniętych krajów Północy oraz polityka 
multikulturalizmu� W przypadku „rewolucji postindustrialnej” przedmiotem 
kontestacji są procesy gospodarczej globalizacji oraz lokalnej deindustrializacji 
oraz polaryzacja rynku pracy i obniżenie standardu życia klasy średniej, spowo-
dowana przez przebudowę porządku społecznego na taki, w którym liczebnie 

3  Określenie “partie populistyczne” jest przede wszystkim dziennikarsko-propagandową próbą 
deprecjonowania sukcesów politycznych partii występujących ze sprzeciwem wobec dominującego 
konsensusu gospodarczo-politycznego� Nie powinno być stosowane w dyskursie akademickim (albo 
stosowane z umiarem), gdyż utrudnia racjonalną i obiektywną analizę przemian zachodzących 
w ramach systemów partyjnych� Stosowane bezkrytycznie traci swój pierwotny sens�
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dominują dwie grupy: osoby z wysokimi dochodami i osoby z relatywnie niskimi 
dochodami i ograniczonymi możliwościami�

Interesującym studium przypadku mogą być Stany Zjednoczone i zjawiska, 
które ujawniły się podczas elekcji prezydenckiej Donalda Trumpa� Wyborczy 
sukces Donalda Trumpa okazał się zaskoczeniem dla wielu komentatorów i poli-
tyków� Wygrał bowiem kandydat powszechnie uznany za kandydata antyestabli-
shmentowego, który musiał mierzyć się tylko ze swoimi rywalami politycznymi 
z Partii Demokratycznej, ale także z niechęcią elit Partii Republikańskiej, której 
przedstawiciele niejednokrotnie dawali wyraz swojej niechęci wobec Donalda 
Trumpa, a niekiedy nawet wprost odmawiali głosowania na kandydata własnej 
partii� Do władzy doszła osoba, która swój apel polityczny zbudowała na krytyce 
amerykańskiego establishmentu politycznego, zarówno z Partii Demokratycz-
nej, jak i Republikańskiej, z której ramienia startował� Donald Trump pokonał 
w wewnętrznej rywalizacji o nominację prezydencką doświadczonych i uzna-
nych polityków republikańskich, takich jak Marco Rubio i Jeb Bush, a następnie 
w wyborach prezydenckich pokonał niezwykle doświadczoną polityk z ramienia 
Partii Demokratycznej – Hillary Clinton, będącą symbolem politycznego esta-
blishmentu�

Wyjaśnienie fenomenu, jakim jest popularność i sukces polityczny Donalda 
Trumpa, wymaga wielowymiarowej analizy� Dużą rolę odegrały koniunkturalne 
czynniki wewnętrznej amerykańskiej polityki, ale sukces Donalda Trumpa 
pozwala także dostrzec znaczenie kontekstu makropoziomowego, związanego 
z kształtowaniem się nowych podziałów społecznych politycznie doniosłych jako 
reakcji na procesy związane z kształtowaniem się społeczeństwa informacyjnego� 
Apel wyborczy Donalda Trumpa, który przyczynił się do jego sukcesu, stanowi 
odzwierciedlenie kształtujących się nowych podziałów społecznych politycznie 
doniosłych, niemieszczących się już w „klasycznej” dychotomii Republikanie vs� 
Demokraci� Jest też przykładem interesującej próby politycznego zagospodaro-
wania nowych podziałów socjopolitycznych i budowy nowej „koalicji wyborczej”�

W  programie politycznym Trumpa, który był prezentowany w  trakcie 
kampanii wyborczej, zarówno podczas rywalizacji wewnątrzpartyjnej, jak 
i w rywalizacji prezydenckiej z Hillary Clinton, można dostrzec charaktery-
styczne elementy, które potwierdzałyby hipotezę o pojawieniu się nowych linii 
podziałów społeczno-politycznych, związanych z rewolucją postindustrialną 
i rewolucją postnarodową�

Po pierwsze Donald Trump bardzo mocno wyrażał sprzeciw wobec procesów 
gospodarczej globalizacji, która pociąga za sobą przenoszenie amerykańskich 
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miejsc pracy i amerykańskiego bogactwa do innych krajów (Meksyk, Chiny), co 
powoduje pauperyzację klasy średniej oraz przynosi zyski jedynie wąskiej grupie 
menadżerów korporacji, bankierom i skorumpowanym politykom kosztem 
ubożejącej klasy średniej i kosztem ciężko pracujących Amerykanów� M�in� dla-
tego Donald Trump odniósł sukces w stanach położonych w regionie Wielkich 
Jezior (Michigan, Ohio, Pensylwania i Wisconsin), związanych z tradycyjnym 
przemysłem zagrożonym przez praktyki relokacji produkcji oraz offshoringu 
i outsorcingu� Stany te stanowiły niegdyś przemysłowe centrum USA, obecnie 
jednak muszą borykać się z negatywnymi konsekwencjami gospodarczej glo-
balizacji świata dla tradycyjnego amerykańskiego przemysłu� Natomiast Hillary 
Clinton zdobyła popularność w stanach zachodniego wybrzeża USA, będących 
siedzibą nowoczesnych globalnych korporacji i przemysłu high-tech� Firmy 
te doskonale zintegrowane z globalną gospodarką (dominujące w łańcuchach 
produkcyjnych) czerpią korzyści z liberalnej globalizacji gospodarczej świata�

Trump, podkreślając bardzo mocno swój „gospodarczy patriotyzm”, winą 
za upadek i kłopoty takich stanów jak Michigan obarczył waszyngtońską elitę 
polityczną, która w imię swoich „globalnych” interesów sprzedaje bogactwo 
Ameryki za granicę, budując drapacze chmur w Chinach, podczas gdy fabryki 
w Michigan „umierają” (por� Trump, 2016)� Zapowiadał audyt wszystkich umów 
handlowych, renegocjacji umowy NAFTA, wyrażał sprzeciw wobec umów, takich 
jak TTIP i zapowiadał wprowadzenie ceł na towary meksykańskie i chińskie 
w celu ochrony amerykańskiej gospodarki przed zalewem tanich towarów, 
a także przywrócenie „amerykańskich” miejsc pracy� Jego sukces polityczny 
wskazuje na fakt, że udało mu się zagospodarować politycznie podział, który 
kształtuje się pomiędzy „regionami z gospodarką postindustrialną (primary eco-
nomy) i regionami z gospodarką industrialną (secondary economy)”� W interesie 
regionów, w których zakorzeniła się innowacyjna gospodarka oparta na wiedzy, 
pozostaje dalsza gospodarcza globalizacja świata� Natomiast w interesie regio-
nów, w których dominują tradycyjne gałęzie przemysłu, jest ograniczenie umów 
o wolnym handlu i ochrona tradycyjnych gałęzi przemysłu, i to one odwołują się 
do „gospodarczego patriotyzmu” i „ochrony lokalnych miejsc pracy”�

Po drugie Donald Trump w swoim apelu wyborczym odwoływał się do 
„prowincjonalnej” Ameryki i przekonywał wyborców, że jego podstawowym 
celem jest odbudowa Ameryki i przywrócenie godności „zwyczajnym ludziom”, 
„przyzwoitym i ciężko pracującym”� Hasła wyborcze Trumpa, wokół których 
zbudował on swoją kampanię prezydencką: “We will bring back our jobs� We will 
make America wealthy again� We will make America strong again� We will make 
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America safe again� We will make America great again”, były skierowane głównie 
do przedstawicieli amerykańskiej prowincji, ponoszącej koszty globalizacji 
świata i niechętnej wobec „wartości postmaterialistycznych”, reprezentowanych 
głównie przez przedstawicieli środowisk wielkomiejskich� Trump podkreślał, 
że jego celem jest odbudowa Ameryki i przywrócenie godności „zwyczajnym 
ludziom”, „przyzwoitym i ciężko pracującym”, co w dużym stopniu skierowane 
było przede wszystkim do wyborców wywodzących się z amerykańskiej pro-
wincji� Potwierdzeniem takiego stanu rzeczy wydają się być wyniki głosowania 
w amerykańskich wyborach prezydenckich, w których Hillary Clinton zdomino-
wała wielkie miasta, a Donald Trump prowincjonalną Amerykę� Hillary Clinton 
wyraźnie pokonała Donalda Trumpa, praktycznie we wszystkich wielkich 
amerykańskich metropoliach� Kandydatka Demokratów wyraźnie górowała 
nad swoim kontrkandydatem w miastach powyżej 500 000 mieszkańców� Nato-
miast mniejsze miasta oraz obszary wiejskie zdecydowanie poparły Donalda 
Trumpa (Urban and rural America…)� Nawet w stanach uchodzących za bardzo 
konserwatywne, np� Teksas, Hillary Clinton uzyskała w wielkich miastach dużą 
przewagę nad Donaldem Trumpem (U�S� Census Bureau, 2019)� Wśród białych 
mężczyzn zamieszkujących amerykańską prowincję różnica w procentowym 
poparciu między Donaldem Trumpem a Hillary Clinton wynosiła 72% do 24%, 
nawet wśród kobiet mieszkających na prowincji różnica między Trumpem 
a Clinton wynosiła ponad 28 punktów procentowych (Opinion Why Rural…; 
Rural America Lifted Trump…; Why Trump Won…; America’s Urban-Rural…)�

Charakterystyczne są chociażby wyniki głosowania w Pensylwanii, gdzie 
we wszystkich „wiejskich” hrabstwach zwyciężył Donald Trump� Natomiast 
Hillary Clinton bezwzględnie zwyciężyła w stolicy stanu – Filadelfii� Różnice 
w prowincjonalnych hrabstwach stanu sięgały ponad 50 punktów procentowych 
(np� Jefferson County: D� Trump 77,5%, Hillary Clinton 18,6%), natomiast 
w ośrodkach miejskich wygrała zdecydowanie Hillary Clinton: w Filadelfii 
(Philadelphia County) 82,3% do 15,3%, w Pittsburgu (Allegheny County) 55,9% 
do 39,5% (Elections results…)� Widać tu ogromny podział pomiędzy miastem 
(kulturą dominującą) a wsią (kulturą peryferyjną)� Wielkie miasta, takie jak 
Nowy Jork, San Francisco, Seattle, Boston czy też Filadelfia stanowią „huby” 
globalizacji; multikulturowe, otwarte na przepływy ludzi, kapitału, towarów i idei� 
Wielkomiejska kultura preferuje wartości związane z otwartością i globalnością� 
Natomiast obszary wiejskie z poczuciem deprywacji i wykluczenia stają się 
obszarem kontestacji wobec dominujących globalnych wzorców kulturowych 
oraz źródłem separatyzmu i obrony wartości zakorzenionych w „tradycyjnych” 
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wzorcach społeczno-kulturowych� Wydaje się, że kształtujący się podział między 
centrum a peryferiami to podział pomiędzy zglobalizowanymi, multikulturowymi 
megapolis a wsią i mniejszymi miastami, które w dużym stopniu pozostają na 
peryferiach globalnych sieci przepływów� Jest to podział pomiędzy ponowocze-
snymi wzorcami kultury (kultura dominująca) a tradycyjnymi tożsamościami 
społecznymi�

Po trzecie Donald Trump budował swój apel polityczny w oparciu o krytykę 
polityki multikulturalizmu i na sprzeciwie wobec imigrantów, wykorzystując 
fakt, iż coraz większą siłę mobilizacyjną ma straszenie najazdem obcych 
kulturowo imigrantów, którzy podważają tradycyjne wartości społeczne i są 
źródłem przestępczości, a także zagrożenia terroryzmem� Jako kandydat na 
prezydenta Trump wypowiadał się szczególnie stanowczo przeciwko imigran-
tom� Zapowiadał budowę muru na granicy z Meksykiem i wydalenie z kraju 
od 2 do 3 mln nielegalnych imigrantów� Obarczał imigrantów z krajów muzuł-
mańskich odpowiedzialnością za radykalizm i terroryzm, podkreślając, że są 
oni nosicielami wartości sprzecznych z wartościami cywilizacyjnymi świata 
zachodnioeuropejskiego� Są więc oni osobami „obcymi” kulturowo i zagrożeniem 
dla przetrwania „białej” Ameryki� Trump m�in� proponował w czasie kampanii 
wyborczej całkowity zakaz wjazdu do USA muzułmanów (por� Trump, 2016)�

ZAKOŃCZENIE

Rokkanowski model wyjaśniania podziałów politycznych procesami makropo-
ziomowymi wydaję się wciąż być przydatny dla analiz zjawisk zachodzących 
w ramach współczesnych systemów partyjnych, przynajmniej w krajach wyso-
korozwiniętych� Wydaje się, że dla wyjaśniania obecnych procesów związanych 
z przemianami zachodzącymi w sferze polityki niezbędne jest umiejscowienie 
ich w  makropoziomowym kontekście rewolucji postnarodowej i  rewolucji 
postindustrialnej i falą oporu wobec zmian społecznych wywołanych przez nie� 
Powstające nowe ruchy społeczne i partie polityczne starają się tworzyć nowe 
koalicje wyborcze, odwołując się do podziałów społecznych będących efektem 
przemian związanych z  nadejściem cywilizacji informacyjnej� Niezależnie 
od różnic związanych ze specyfiką poszczególnych krajów można zauważyć, 
że w apelu politycznym wielu partii politycznych powtarza się kilka bardzo 
charakterystycznych motywów, takich jak sprzeciw wobec multikulturalizmu, 
imigracji i globalizacji, a także zdecydowany sprzeciw wobec dotychczasowego 
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establishmentu i zapowiedź powrotu do „tradycyjnych wartości”, „gospodarczego 
patriotyzmu” i „odzyskania kraju z rąk kompradorskich elit i przywrócenia go 
obywatelom”� Ta powtarzalność pewnych motywów oznaczałaby, że istnieją 
pewne uniwersalne punkty odniesienia pozwalające na budowę więzi elit poli-
tycznych z elektoratem, niezależnie od czynników geograficznych, społecznych 
czy kulturowych� Prowokuje to analiz porównawczych i ukazania, na wybranych 
przykładach, cech charakterystycznych współczesnych tzw� antyestablishmen-
towych ruchów i prób „upolitycznienia” kształtujących się nowych podziałów 
społecznych�

Otwartym pytaniem pozostaje wciąż problem, na ile współczesne konflikty 
społeczne okażą się trwałe, czyli nabędą tożsamości aksjologicznej i organi-
zacyjnej, aż po instytucjonalizację konfliktów w ramach systemu partyjnego� 
Casus amerykańskich wyborów prezydenckich i podjęta przez Trumpa próba 
budowy nowej koalicji wyborczej wydaje się potwierdzać, że nowe podziały 
społeczna mają duży potencjał mobilizacyjny, co z kolei może powodować, że 
elity polityczne będą próbowały wykreować na ich podstawie trwałe lojalności 
partyjno-polityczne� Nie są to jednak jeszcze konflikty na tyle zinstytucjonalizo-
wane w sferze politycznej, żeby można było mówić o ich „zamrożeniu”� Widzimy 
jedynie pierwsze oznaki strukturyzacji tego systemu, zgodnie z założeniami 
teorii podziałów socjopolitycznych� Jednakże hipoteza mówiąca o tym, że mamy 
do czynienia z polityczną „falą kontrmobilizacji”, która jest efektem relacji na 
rewolucję postnarodową i postindustrialną, powinna być potwierdzona solid-
nymi badaniami empirycznymi� Analiza wyborów w poszczególnych krajach 
i porównywanie ich wyników powinny dać empiryczne podstawy dla dalszych 
uogólnień� Brakuje jeszcze dłuższej perspektywy czasowej, która mogłaby 
pokazać, na ile obserwowane trendy są stałe, a na ile są fenomenem przejścio-
wym� Obecna fala kontrmobilizacji jest rzeczywistością in statu nascendi i nie 
wiadomo, jakie będą jej konsekwencje� Otwarte pozostaje pytanie, czy nowe linie 
podziałów społecznych są fenomenem tymczasowym, związanym z okresem 
przejścia od cywilizacji przemysłowej do postindustrialnej, czy może utrzymają 
się one w dłuższej perspektywie i będą trwale strukturyzować scenę polityczną 
przyszłych społeczeństw informacyjnych� Podziały te mogą w długiej perspek-
tywie czasowej nie okazać się na tyle trwałe, aby doprowadzić do ponownego 
„zamrożenia” systemów partyjnych�
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— ABSTRAKT —

W niniejszym artykule analizuję polskie partie 
polityczne, wykorzystując podejście political 
branding, które pozwala opisywać i  wyjaśniać 
różnego rodzaju wybory konsumenckie� Głównym 
elementem tego podejścia jest marka polityczna: 
zestaw doświadczeń, uczuć, obrazów, kwestii, 
symboli, które odzwierciedlają ogólny klimat 
towarzyszący poszczególnym partiom, wykorzy-
stywany do oceniania i podejmowania decyzji, 
w  tym decyzji wyborczej� Celem niniejszego 
artykułu jest pogłębienie wiedzy na temat marek 
polskich partii politycznych� Interesuje mnie, jak 
Polacy postrzegają polskie partie polityczne: jakie 
cechy i wartości im przypisują, jakie są ich silne 
i słabe strony, co wyróżnia poszczególne partie na 
tle innych ugrupowań? W tym celu, wykorzystując 
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WSTĘP

Relacje pomiędzy partiami i  wyborcami wyjaśniane są zwykle przez dwa 
podejścia: socjologiczne (społeczne zakorzenienie partii) i psychologiczne 
(identyfikacja partyjna)� Sukces nowych partii w ostatnich wyborach w Europie 
stawia jednak pod znakiem zapytania zasadność tych koncepcji, tworząc miejsce 
dla nowych podejść� Jedną z opcji jest political branding, który traktuje wyborców 
jak konsumentów dokonujących wyboru marki partii politycznej� 

Głównym elementem tego podejścia jest marka polityczna: zestaw doświad-
czeń, uczuć, obrazów, kwestii, symboli, które odzwierciedlają ogólny klimat 
towarzyszący poszczególnym partiom� Wiedza o partiach jest patchworkiem 
informacji, docierających do wyborców w codziennym życiu, przechowywanych 
w pamięci i przywoływanych, kiedy pojawi się odpowiedni bodziec� Całościowy 
wizerunek partii jest wykorzystywany do oceniania i podejmowania decyzji, 
w tym decyzji wyborczej� Silny, pozytywny i rozpoznawalny wizerunek partii 
pozwala zbudować pozytywną relację pomiędzy partią a wyborcą, która skut-
kuje poparciem wyborczym� Zgodnie z tą koncepcją głosujemy na partię, która 
w danym momencie wydaje nam się najbardziej atrakcyjna, a więc wyborca 
nie musi być lojalny wobec partii, może zmieniać decyzję wyborczą, gdy partia 
traci wiarygodność lub zachowuje się w nieoczekiwany sposób, gdy zmienia się 
towarzyszący partii klimat, może kierować nim też ciekawość, nuda czy rozcza-
rowanie� Wydaje się więc, że political branding lepiej niż inne podejścia tłumaczy 
chwiejność wyborczą i rosnącą popularność nowych partii� 

Celem niniejszego artykułu jest pogłębienie wiedzy na temat marek pol-
skich partii politycznych� Interesuje mnie, jak Polacy postrzegają polskie partie 
polityczne: jakie cechy i wartości im przypisują, jakie są ich silne i słabe strony, 
co wyróżnia poszczególne partie na tle innych ugrupowań? W badaniu wyko-
rzystuję dane uzyskane w zogniskowanych wywiadach grupowych, w oparciu 
o które stworzone zostaną mapy skojarzeń, jakie budzą w Polakach poszczególne 
partie� Analiza map skojarzeń pozwoli na lepsze zrozumienie zmian na polskiej 
scenie politycznej� 
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TŁO TEORETYCZNE

Kluczowym elementem podejścia brandingu politycznego jest marka polityczna, 
definiowana jako sieć skojarzeniowa politycznych informacji i postaw (doświad-
czeń, uczuć, obrazów, kwestii, sentymentów i symboli, które odzwierciedlają 
ogólny klimat towarzyszący danej partii) przechowywanych w pamięci i przy-
woływanych pod wpływem bodźca (Anderson, 1983, Smith, 2005)� Przywołane 
skojarzenia stają się podstawą do formułowania sądów i podejmowania decyzji, 
w tym decyzji o tym, którą partię poprzeć w wyborach� Warto zaznaczyć, że sieć 
ta budowana jest w oparciu o fragmentaryczną wiedzę złożoną z informacji, 
które docierają do ludzi w codziennym życiu (według tego podejścia konsu-
menci marki politycznej nie muszą wkładać wysiłku w zdobywanie wiedzy 
o partiach)� 

Wizerunek marki politycznej kształtowany jest nie tylko na podstawie sko-
jarzeń z samą partią, ale także jej liderem (i innymi znaczącymi działaczami) 
oraz z proponowanymi przez nią politykami (Schneider, 2004, Smith, French, 
2009)� Poszczególne elementy różnią się, jeśli chodzi o ich siłę, pozytywność 
i unikalność, wpływając na stosunek do marki i skłonność do jej wybierania� Jeśli 
wizerunek partii jest silny, pozytywny i wyróżnia się na tle innych marek, pozwala 
wytworzyć pozytywną relację pomiędzy partią (marką) a wyborcą (konsumen-
tem), która przekłada się na głosowanie na daną partię (French, Smith, 2008; 
Smith, French, 2009; Nielsen, Larsen, 2014)� Koncepcja ta nie zakłada jednak, że 
wyborcy powinni być lojalni względem jednej partii, lecz mogą każdorazowo 
wybierać partię, która w danym momencie wydaje im się najbardziej atrakcyjna 
(Schneider, 2004; French, Smith, 2008; Smith, French, 2009)� Wyborcy mogą na 
przykład przestać głosować na daną partię, jeśli ta odejdzie od dotychczasowego 
wizerunku (straci wiarygodność lub zacznie postępować w nieprzewidywalny 
sposób – Aaker i in�, 2004)� Przeniesienie poparcia na inną partię może być też 
wynikiem pogorszenia klimatu wokół partii lub potrzebą zmiany, spowodowanej 
ciekawością, nudą lub rozczarowaniem (Newman, 1999)� 

Podejście to ma wiele zalet� Po pierwsze pozwala wyczerpująco wyjaśnić, 
w jaki sposób wyborcy zdobywają (i przetwarzają) wiedzę na temat partii, jak je 
postrzegają i jak zachowują się, gdy muszą podjąć decyzję wyborczą� Po drugie 
podejście to lepiej opisuje związek pomiędzy partiami i wyborcami w zmienia-
jącym się środowisku politycznym, w którym tradycyjne koncepcje rozłamów 
socjopolitycznych i identyfikacji partyjnej tracą moc wyjaśniania� Zaleta ta jest 
szczególnie ważna w kontekście polskim, gdzie alternatywne teorie nie pozwo-
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liły na wyczerpujące wyjaśnienie niskiej frekwencji i stosunkowo wysokiego 
poziomu chwiejności wyborczej� Po trzecie nowe podejście oferuje szerszą 
perspektywę analityczną, jako że uwzględnia liczne aspekty polityki: pozwala 
powiązać nie tylko wyborców z partiami i politykami, ale także obie te grupy 
z opiniami, ocenami, politykami (policies), umożliwiając pogłębiony opis systemu 
politycznego� 

Mimo ogromnego potencjału do wyjaśnienia związku pomiędzy partiami 
politycznymi i wyborcami, z uwzględnieniem przyczyn lojalności wyborczej 
tych ostatnich (bądź jej braku), związek marki politycznej z decyzją wyborczą 
nie został do tej pory poddany systematycznej analizie� Większość studiów nad 
tym zagadnieniem skupia się na percepcji partii politycznych jako marek, nie 
wykorzystując tego podejścia do wyjaśniania zachowań wyborczych (White and 
de Chernatony, 2002; Schneider, 2004; Needham, 2006; Scammell, 2007; French, 
Smith, 2008; Smith, French, 2009)� Nieliczne istniejące badania związku percepcji 
marki politycznej z głosowaniem potwierdzają jednak, że siła, pozytywność 
i unikalność matki determinują decyzję, kogo poprzeć w wyborach (Nielsen, 
Larsen, 2014; Falkowski, Cwalina, 2015)� 

Istnieją teoretyczne przesłanki, które pozwalają przypuszczać, że koncepcja 
marki politycznej pozwoli wyjaśnić głosowanie w wyborach parlamentarnych 
w Polsce, gdzie powstawanie partii politycznych i wdrożenie obywateli w nowy 
system partyjny odbywało się w czasie gwałtownego wzrostu popularności 
mediów, co wpłynęło na kształt relacji pomiędzy tymi dwiema grupami� Partie 
za pomocą mediów trafiały do szerokich mas odbiorców bez pośrednictwa 
rozbudowanych struktur organizacyjnych� Nie skupiały się też one na realizacji 
interesów grup religijnych czy zawodowych, starały się natomiast trafić do jak 
największej grupy wyborców� Z tego powodu partie chętnie sięgały po narzędzia 
marketingu politycznego (Hopkin, Paolucci, 1999)� Wyborcy natomiast otrzymali 
łatwy dostęp do wiedzy i wykształcenia, które zmieniły ich wzory zachowań 
wyborczych: stali się oni bardziej skłonni do podejmowania decyzji, czy i na 
kogo zagłosować w oparciu o kryteria merytoryczne (stąd rosnące znaczenie 
unikalnych polityk proponowanych przez partie – Thomassen, 2005)� 

Mimo iż powstało wiele prac, które traktują partie polityczne (lub polityków) 
właśnie jako marki (White, de Chernatony, 2002; Schneider, 2004; Needham, 
2006; Scammell, 2007; French, Smith, 2008; Smith, French, 2009; Turska-Kawa, 
2013; Falkowski, Cwalina, 2015), podejście to nie było w sposób systematyczny 
stosowane w polskim kontekście� Istniejące badania dotyczą bądź to marki 
politycznej kandydatów w wyborach prezydenckich w 2005 roku (badania te 
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potwierdzają przydatność tej teorii do wyjaśniania decyzji wyborczej – Cwalina, 
Falkowski, 2015), bądź skupiają się na marce idealnej partii, nie odwołując się do 
istniejących partii (Turska-Kawa, 2013)� Niniejszy artykuł jest próbą uzupełnie-
nia tej luki w polskich badaniach�

PYTANIA BADAWCZE I METODOLOGIA

Celem niniejszego artykułu jest udzielenie odpowiedzi na szereg pytań badaw-
czych, związanych z postrzeganiem polskich partii politycznych jako marek� 
Interesuje mnie, jakie cechy i wartości Polacy im przypisują, jakie są silne i słabe 
strony poszczególnych ugrupowań, co wyróżnia je na tle konkurencji?

Podstawą do udzielenia odpowiedzi na postawione pytania badawcze są 
empiryczne analizy danych uzyskanych za pomocą częściowo ustrukturyzowa-
nych zogniskowanych wywiadów grupowych, przeprowadzonych z sześcioma 
grupami osób – wyborcami sześciu ugrupowań politycznych: PIS, PO, PSL, SLD, 
Nowoczesnej i Kukiz’15 (w każdym fokusie uczestniczyli zwolennicy jednego 
ugrupowania)� Wywiady zostały przeprowadzone w styczniu 2018 roku, w każ-
dym uczestniczyło po sześć osób� Badani pochodzili z czterech miejscowości: 
Warszawy, Łodzi i Siedlec i wsi pod Siedlcami (dobór miejscowości wynika 
z pochodzącego z danych PKW rozkładu poparcia dla poszczególnych partii 
politycznych w ostatnich wyborach)� Kluczem doboru uczestników było oddanie 
w ostatnich wyborach parlamentarnych głosu na jedną z wymienionych partii 
politycznych, choć uwzględnione zostały także cechy społeczno-demograficzne 
elektoratów poszczególnych partii (płeć i wiek)� Badani byli aktywni zawodowo, 
wybrano osoby o dochodzie na średnim poziomie w danej miejscowości� Ze 
względu na eksploracyjny charakter badania rozmówcy mieli wykształcenie 
przynajmniej średnie�

Dane z fokusów zostały wykorzystane do stworzenia listy skojarzeń najczę-
ściej przypisywanych poszczególnym partiom� W procesie badania wykorzystana 
została metodologia Map Koncepcji Marki (Brand Concept Maps – John i in�, 
2006; French, Smith, 2008), która opiera się na założeniu, że wiedza o markach 
przechowywana jest w umysłach w formie sieci skojarzeniowych� Bodziec – 
w tym przypadku nazwa partii – sprawia, że przywoływane są pozytywne lub 
negatywne asocjacje dotyczące danej marki, pozwalające stworzyć obraz polskich 
partii politycznych, widziany oczyma zwolenników i przeciwników poszczegól-
nych partii� 
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OBRAZ MAREK POLSKICH PARTII POLITYCZNYCH

Analiza informacji uzyskanych z wywiadów grupowych pozwoliła na stworze-
nie mentalnych map skojarzeń, jakie budzą w Polakach poszczególne partie, 
i umożliwiła opisanie analizowanych partii z punktu widzenia ich wyborców 
oraz osób popierających inne ugrupowania� Nie dziwi fakt, że te dwie grupy 
odmiennie oceniają funkcjonowanie większości partii, niemniej jednak w wize-
runku każdej partii istnieją elementy, które dostrzegają zarówno ich zwolennicy, 
jak i przeciwnicy� 

Rys. 1. Skojarzenia z Prawem i Sprawiedliwością

Prawoi Sprawiedliwość

rodzina patriotyzm, katolicyzm, normalne życie na przeciętnym poziomie
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Partią o najsilniejszej marce jest Prawo i Sprawiedliwość (rys� 1)� Na wizerunek 
tej partii składają się przede wszystkim dbałość o polski interes (powiązana ze 
skojarzeniami takimi jak patriotyzm, antyrosyjskość, eurosceptycyzm, chęć 
wyrwania z UE), promocja i ochrona polskości (narodowe wartości, kościół, 
migracja, dbałość o polską tożsamość, dzietność, konsumpcja w kraju) oraz 
pochylenie się nad słabszymi i biedniejszymi Polakami (antyelitaryzm), dbanie 
o starszych, spracowanych (wcześniejsze emerytury), wspomaganie rodziny 
(500+)� „U nas te pieniądze zostałyby wyprowadzone za granicę� Dlatego, że 
i banki, i wielkie spółki, które tutaj mają siedziby, nie mają celu budować polskiej 
gospodarki, tylko zarabiać pieniądze i budować swoje firmy w tych krajach, gdzie 
one powstały� Wydanie tych pieniędzy 500 Plus do kieszeni obywateli spowodo-
wało to, że te pieniądze mimo wszystko wróciły do gospodarki, ale przez podatki 
z powrotem wróciły do obywateli� Czyli one zaczęły napędzać koniunkturę� 
Poruszyły gospodarkę”�

W odróżnieniu od innych partii PIS jest postrzegany jako partia o wyrazi-
stej linii programowej (łączy prospołeczne podejście do ekonomii i tradycyjny 
światopogląd), stała w  swoich przekonaniach i wyznawanych wartościach� 
Konsekwencja tej partii w realizacji planu i jej skuteczność w spełnianiu obietnic 
sprawiają, że partia ta daje swoim wyborcom poczucie stabilności i bezpieczeń-
stwa� Wrażenie to potęgowane jest przez fakt, że partia ma od lat jednego silnego 
lidera� „Jest różnica, dlatego że partia realizuje dany program� Wtedy partia jest 
uczciwa, która realizuje ten program w miarę rozsądnie i w miarę dokładnie� 
Taki, na który ja zagłosowałem� Zdaję sobie sprawę, że w każdym społeczeństwie, 
w każdej grupie społecznej może się znaleźć czarna owca albo dwie i to jest 
uczciwość poszczególnych ludzi� Jak ta partia zareaguje na nieuczciwość swojego 
członka, członka zarządu czy przedstawiciela, to świadczy o danej partii”�

Mimo że zwolennicy i przeciwnicy PIS różnią się dramatycznie, jeśli chodzi 
o ocenę działalności tej partii, jej silny i skuteczny wizerunek jest dostrzegany 
przez obie te grupy� Oba stronnictwa są również zgodne co do faktu, że partia ta 
nadaje ton dyskursu publicznego dotyczącego polityki, gospodarki, problemów 
społecznych i kultury� Pozostałe partie postrzegane są jako reaktywne wobec 
tego, co mówi i robi PIS�

Znacznie słabszy jest wizerunek Platformy Obywatelskiej, negatywnie ocenia-
nej zarówno przez zwolenników, jak i przeciwników (rys� 2)� Obie grupy uważają, 
że jest ona jako partia w kryzysie i nie potrafi poradzić sobie z wyborczą porażką, 
przegrupować się i skutecznie działać� Jedyną wartością, jaka jest kojarzona z PO, 
jest proeuropejskość, poza tym – zdaniem badanych – partia ta nie ma propozycji 
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programowych (nie proponuje nic od siebie, reaguje tylko na działania rządu) 
i jest niekonsekwentna w swoich postulatach�

Przyczyną problemów PO jest brak przywódcy z prawdziwego zdarzenia, 
który potrafiłby poprowadzić partię do zwycięstwa� „… ale naprawdę Platforma 
ma spory problem 2 lata przed wyborami, bo nie ma chwytliwych haseł i nie ma 
dobrego lidera (…)”�

W wypowiedziach dotyczących PO pojawia się nostalgia za czasami, gdy par-
tia ta dawała im szanse na lepsze czasy oraz za silnym, charyzmatycznym liderem, 
za jakiego uważają Donalda Tuska� „Tusk – On najbardziej, bo mało Polaków 
chciałoby mieć młodego prezydenta� Przede wszystkim energicznego, bo jest 
żywotny� On jest przywódcą, może oni są fighterami, ale on jest przywódcą”�

Warto podkreślić, że negatywna ocena PO dotyczy nie tylko jej działalności 
dziś, oceniane są także czasy rządów tej partii� Zwolennicy tego ugrupowania są 
rozczarowani niespełnionymi obietnicami wyborczymi, w tym zamachem na ich 
pieniądze (OFE), podniesieniem wieku emerytalnego czy aferą podsłuchową, 
która pokazała PO jako partię wyalienowaną, oderwaną od problemów zwykłych 
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ludzi� Mimo negatywnej oceny dla niektórych PO jest wciąż „mniejszym złem”� 
„Nie mam do PO 100% zaufania, ale nie widzę innej partii, która mi przedstawia 
realny program”�

Pewną alternatywą dla PO stała się na początku swojej działalności Nowo-
czesna, postrzegana jako partia postępowa, technokratyczna, która odcina się od 
polityki historycznej, stawia natomiast na rozwiązywanie bieżących problemów 
ekonomicznych (rys� 3)� O początkowym sukcesie tej partii przesądzili także 
ludzie – apolityczny lider, pochodzący spoza środowiska politycznego, oraz 
młodzi, kompetentni działacze, którzy dawali szansę na odświeżenie skostniałego 
parlamentu i nadanie nowego tonu dyskusji politycznej� „Świeża krew, świeża 
partia, człowiek, nie polityk� On nie był politykiem do tej pory� Był człowiekiem, 
który się zajmował przemysłem, ekonomistą� Dobierał sobie ludzi też takich, 
którzy nie byli politykami� Skostniałymi politykami, którzy są w sejmie po 20 lat 
i nie znają już ludzi w ogóle, co się dzieje� Tylko to byli ludzie wszystko świeży� 
I liczyłem, że po prostu program, który przedstawili dla gospodarki i ci świeży 

Rys. 3. Skojarzenia z Nowoczesną
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ludzie nie związani z polityką, nieskostniali, którzy nie nasiąknęli jeszcze tym 
takim złym politykierstwem, że coś zrobią� I dlatego oddałem na nich głos”�

Niestety Nowoczesna roztrwoniła swój potencjał� Stała się partią bierną, 
niezainteresowaną kluczowymi z punktu widzenia jej wyborców kwestiami 
ekonomicznymi (dziś Nowoczesna kojarzona jest raczej z obroną kobiet i pra-
worządności)� Podobnie jak PO cierpi na kryzys przywództwa – dotychczasowy 
lider, który uosabiał wartości partii, stracił wiarygodność (pozbawiając wiary-
godności także partię), a żadna z mających go zastąpić kobiet nie jest – zdaniem 
badanych – wystarczająco kompetentna, by zarządzać partią i państwem� 

Najsłabiej kojarzoną marką jest Kukiz’15 – nie wszyscy badani wymieniali 
to ugrupowanie w odpowiedzi na pytanie o to, kto zasiada w Sejmie� Główne 
skojarzenie programowe, jakie mają zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy tego 
ugrupowania, dotyczy jego flagowej propozycji programowej: jednomandato-
wych okręgów wyborczych� Zwolennicy Kukiz’15 uznają je za partię egalitarną, 
którą charakteryzuje zdolność patrzenia na problemy istotne z punktu widzenia 
zwykłych ludzi, niechętną liberałom czy oszustom i wyzyskiwaczom ze świata 
biznesu� „A tutaj padły jakieś hasła, które każdy jakoś tam odczuwa, tak� Na 
przykład te podatki� Każdy płaci podatki, więc każdy się z tym jakoś utożsamia, 
tak� Jeśli chodzi o porównanie do Ruchu Palikota, ich głównym hasłem była 
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marihuana i inne takie rzeczy, legalizacja� Nie chcę tu wchodzić, czy to dobre czy 
nie, bo to nie o to chodzi� Tylko chodzi o to, że z tym tak naprawdę utożsamiała 
się bardzo niewielka liczba osób, margines społeczeństwa większy lub mniejszy� 
A tu jednak Ruch Kukiza rzucił hasło, które jednak dotyczy każdego, tak� Myślę, 
że tutaj mocno przyciągnęło to… coś nowego� Coś normalnego”�

W oczach przeciwników jest to ugrupowanie charakteryzujące się małą 
spójnością programową i pełne sprzeczności, spośród których najważniejsze 
to: sprzeczny stosunek do systemu i elit (ugrupowanie to jest postrzegane jako 
antyestablishmentowe, antysystemowe, jednocześnie ma pozytywny stosunek do 
dobrej zmiany – Kukiz’15 bywa nawet nazywane przystawką partii rządzącej), 
sprzeczna wizja państwa (propozycja państwa minimalnego, bez podatków, przy 
jednoczesnym poparciu dla programów socjalnych PiS) i niespójny światopogląd 
(partia buntu z rockowym liderem, ale przywiązana do tradycyjnych wartości)� 

Wyróżnikiem tej partii jest lider, który mimo że popełnia błędy i daje się 
ponieść emocjom, wzbudza zaufanie� „(o Pawle Kukizie) Ma doświadczenie 
sceniczne, myślę, że nieźle wypada� Jest medialny� Nie boi się kamery, mikrofonu� 
Jak dla mnie ma charakterystyczny głos i w radio, jak ktoś go nie widzi, to wie, kto 
mówi� (…) Jest trochę niechlujny i wulgarny, jeśli chodzi w mediach� Niektórym 
to nie pasuje� Emocje go potrafią ponieść� Ale przez to jest taki prawdziwy”�

Dwie ostatnie partie – Sojusz Lewicy Demokratycznej i Polskie Stronnictwo 
Ludowe – mają bardzo rozpoznawalne marki (nic dziwnego, gdyż funkcjonują 
na polskiej scenie politycznej od wielu lat), jednak liczba konkretnych skojarzeń 
wyróżniających je na tle innych ugrupowań jest stosunkowo niewielka�

Sojusz Lewicy Demokratycznej opisywany jest jako partia lewicowa o komu-
nistycznym rodowodzie� Ocena tej partii w oczach zwolenników i przeciwników 
jest znacząco różna� Osoby popierające SLD doceniają to ugrupowanie za dobry 
i niezmienny program, w którym główną rolę odgrywa opiekuńcza rola państwa 
i liberalny, świecki światopogląd� „Ponieważ jestem w wieku przedemerytalnym, 
więc dla mnie ta opiekuńcza funkcja państwa była istotna dosyć� (…) Mają być 
wyższe świadczenia emerytalne, że chcieli, żeby tam były jakieś wyższe kwoty� To, 
żeby były na opiekę medyczną większe kwoty przeznaczane� Później, jeśli chodzi 
o oddzielenie, żeby nie finansować kościoła na przykład”�

Zwolennicy tej partii mają jednak świadomość, że jej postulaty mają małe 
szanse na realizację, jednocześnie czują się pozbawieni reprezentacji, gdyż żadna 
inna partia nie jest im bliska� 

Przeciwnicy tego ugrupowania patrzą na partię przez pryzmat jej przeszłości� 
Po pierwsze jest to dla nich partia komunistyczna, w której od lat działają ci sami 
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politycy związani z poprzednim reżimem� Po drugie SLD kojarzone jest z afe-
rami, które miały miejsce za czasów ich rządów� Co ciekawe, te kwestie pojawiają 
się również w wypowiedziach zwolenników Sojuszu, którzy usprawiedliwiają 
afery, mówiąc, że jest to normalny element gry politycznej, a krytykowane przez 
przeciwników skostnienie struktur uznają za atut� „Ja wychodzę z założenia, że 
oni chyba najmniej mają taką płynność kadrową� W sumie ci ludzie, którzy byli, 
to po prostu są� Natomiast w tych innych partiach to bywa różnie, bo to jest tak, 
jak na tej zasadzie, dzisiaj byłem tu, jutro jestem tam, a pojutrze będę jeszcze 
gdzie indziej, bo akurat tam może będzie mi lepiej, na tej zasadzie� Poza tym 
w sumie właściwie to ich program nie był zły, jeśli chodzi o szkolnictwo”�

Polskie Stronnictwo Ludowe jest jedyną partią, która praktycznie nie budzi 
negatywnych emocji� Skojarzenia jej przypisywane są pozytywne lub neutralne� 
PSL kojarzone jest przede wszystkim jako partia reprezentująca rolników, 
skupiającą się na problemach mieszkańców wsi, działająca lokalnie i słaba na 
poziomie centralnym� „PSL ma to do siebie, deklaruje więcej dla rolników, 
a mniej dla jakichś tam miast, coś w tym rodzaju� Bardziej uderza właśnie do 
nas, do mieszkańców wsi”� 

Rys. 5. Skojarzenia z Sojuszem Lewicy Demokratycznej
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Jej aktywność i skuteczność na poziomie samorządowym uznawana jest 
za atut nie tylko przez osoby głosujące na tę partię – choć w ich przypadku 
jest to niewątpliwie główna przyczyna ich lojalności względem tego ugrupo-
wania� „Z PSL jest bardzo dużo osób na wysokich stanowiskach i przykładowo 
oni działają� Jest i wójt z PSL-u, widać, że coś się dzieje� I dla ludzi robi i dla 
miejscowości� Jest woda, kanalizacja, cały czas rozwija to wszystko� I takie jest 
moje zdanie, że popieram i będę”� 

Pozycja tej partii w polityce krajowej jest oceniana jako bardzo słaba – 
ugrupowanie to nie stanowi realnej konkurencji dla partii rządzącej, nie jest 
też liczącą się siłą opozycyjną� Jedną z przyczyn niemożności przebicia się na 
poziomie centralnym jest słabość kadrowa, w tym brak liczącego się lidera oraz 
brak wyróżniających propozycji programowych, skierowanych do szerokich grup 
wyborców�

Rys. 6. Skojarzenia z Polskim Stronnictwem Ludowym
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PODSUMOWANIE

Celem niniejszego artykułu było stworzenie map skojarzeń, jakie niosą za sobą 
marki polskich partii politycznych� Ich analiza umożliwia udzielenie odpowiedzi 
na pytanie o to, jak Polacy postrzegają marki polskich partii politycznych: czym 
charakteryzują się poszczególne ugrupowania, jakie wartości są im przypisywane, 
jakie są ich silne i słabe strony oraz co sprawia, że dana partia odróżnia się od 
innych�

Badanie pokazało, że przywołanie określonej marki partii politycznej niesie 
za sobą szereg pozytywnych i negatywnych skojarzeń wiążących się z różnymi 
aspektami funkcjonowania partii, z których najważniejsze dotyczą osoby lidera, 
bieżących propozycji programowych (lub ich braku) oraz funkcjonowania 
partii teraz i w przeszłości� Te zagadnienia pojawiały się w przypadku niemal 
wszystkich ugrupowań� Znacznie rzadziej partie kojarzone były z konkretnymi 
wartościami, które niezmiennie wyróżniałyby je na tle innych� 

Analiza marek polskich partii politycznych wskazuje na silne ich powiązanie 
z osobami liderów oraz z bieżącymi wydarzeniami na scenie politycznej� Taki 
stan rzeczy niesie za sobą istotne konsekwencje� Po pierwsze osobowość, cha-
ryzma i działalność lidera znacząco wpływa na ocenę partii politycznej� Silny 
lider może wzmocnić markę swojej partii, ale jego potknięcia wpływają na utratę 
jej wiarygodności� Po drugie, jako że skojarzenia z partiami są silnie osadzone 
w teraźniejszości, są nietrwałe i nie dają podstawy do identyfikacji z danym 
ugrupowaniem� W zasadzie tylko PIS kojarzony jest z konkretną i konsekwentną 
linią programową oraz niezmiennymi od lat wartościami, wizerunek pozostałych 
partii jest silnie osadzony tu i teraz� Konsekwencja w budowaniu wizerunku 
przez tę partię przekłada się na silną i rozpoznawalną markę� W przypadku 
innych ugrupowań trudno mówić o świadomie budowanych markach polskich 
partii politycznych� 
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Niniejszy artykuł1 powstał w odpowiedzi na potrzebę znalezienia najbardziej 
pojemnej teorii europeizacji, która uwzględniałaby zarówno jej pozytywny, jak 
i negatywny wymiar� W gąszczu wielu alternatywnych, uzupełniających się, 
a także zachodzących na siebie prób jej zdefiniowania, stopniowo wyłaniał się 
problem aksjologicznej jednokierunkowości europeizacji, która postrzegana jest 
jako nieodwracalny proces, a jej dobroczynny wpływ brany jest jako pewnik� 
Z drugiej strony, chociaż powoli i z odmiennych perspektyw, przebijają się 
opracowania nastawione bardziej krytycznie wobec europeizacji, poszukują-
cych nowej wizji konceptualizacji procesów integracji europejskiej� Co więcej, 
stopniowo w literaturze coraz częściej pojawia się termin deeuropeizacja, który 
najprościej byłoby traktować jako antonim europeizacji� Problem jednak w tym, 
że w definicyjnym gąszczu pojęcia europeizacji nie jest do końca jasne, czym jest 
w swojej istocie deeuropeizacja i czy stanowi jej antonim� Do nielicznych należą 
osoby, które jednoznacznie przeciwstawiają oba terminy (Mazurkiewicz, 2001)� 
Dlatego celem artykułu jest podjęcie próby wyjaśnienia, czym jest deeuropeizacja 
i w jakim wymiarze może ona być traktowana jako antonim dla europeizacji� 
W pierwszej kolejności należy zastanowić się, czy i dlaczego deeuropeizacja 
jest potrzebna? Stąd krytycznej analizie poddane zostaną inkluzywność oraz 
możliwości poznawcze definicji europeizacji� Następnie przez skonfrontowanie 
istniejących koncepcji traktujących o antytezie europeizacji oraz uporządkowa-
nie obecnych sposobów jej zastosowania zostaną zarysowane dominujące per-
cepcje terminu� W ostatniej części zostaną zaproponowane odmienne wymiary 
deeuropeizacji� W konkluzjach zostaną rozpoznane charakterystyczne cechy 
deeuropeizacji�

Odmienne podejścia teoretyczne zwracają uwagę na specyfikę procesów, 
akcentując bądź te zachodzące stricte w ramach procesu integracji, bądź też 
szerszych interakcji w ramach zjednoczonej Europy� Brak jest też jednoznacznej 
zgody co do obszaru badawczego koncepcji europeizacji (Grosse, 2012, s� 9–12; 
Olsen, 2002, s� 922; Graziano, Vink 2012, s� 37; Bache, George, Bulmer, 2011, s� 37, 
Radaelli, 2002)� Obejmuje on nie tylko państwa członkowskie, ale również pań-
stwa kandydujące, najbliższe otoczenie międzynarodowe, a nawet oddziaływanie 
UE daleko poza granicami Europy� Nie ma również zgody co do ram czasowych, 
gdy dla jednych jest to proces bezpośrednio związany z integracją (Ladrech, 1994; 

1  Chciałbym podziękować Janowi Grzymskiemu oraz Henrykowi Hollendrowi, a także dwóm 
nieznanych mi recenzentom, których krytyczne uwagi były dla mnie niezwykle cennym drogowska-
zem� Wszelkie słabości w tekście są tylko moje�
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Radaelli, 2003), a dla innych jest o wiele dłuższy (Mazurkiewicz, 2001) i obej-
mujący długotrwałe procesy zachodzące na kontynencie europejskim� Niniejsze 
rozważania podążą za definicją europeizacji K� Featherstone jako wewnętrznej 
adaptacji instytucji, polityk i aktorów na skutek członkostwa w UE (Featherstone, 
2003), akcentując tym samym rolę procesu integracji europejskiej� Nie sposób 
jednak uciec również od poglądów, które nawet jeżeli wykraczają poza stawiane 
ramy badawcze, uzupełniają niniejsze rozważania�

NEGATYWNE SKUTKI EUROPEIZACJI

Pośród modeli teoretycznych w sposób zwarty przedstawionych przez R� Riedla 
(2014, s� 26–28) definicja europeizacji Claudio Radaellego (2003) w największym 
stopniu spełniała stawiane wymogi� Według niego europeizacja to „zestaw pro-
cesów, poprzez które dynamika polityczna, ekonomiczna i społeczna UE staje się 
częścią wewnętrznego dyskursu, tożsamości, struktur politycznych i publicznych 
polityk państw członkowskich� Identyfikuje on cztery sposoby, którymi państwa 
członkowskie odpowiadają na politykę UE: akomodacja, czyli przystosowanie 
struktur, polityk, debat, tożsamości wewnętrznych; transformacja, czyli prze-
kształcenie tych elementów w sytuacji, gdy polityka UE stawia im wyzwanie; 
inercja, kiedy brak jest woli politycznej do przeprowadzenia zmian; redukcja, 
gdy dany obszar polityki wewnętrznej aktywnie występuje przeciwko regulacji 
UE” (także Riedel, 2014, s� 28)�

Definicja Radaellego pozwala wprowadzić do dyskusji kluczowe dla niniej-
szych rozważań pytanie, czy „europeizacja” uwzględnia również negatywne 
skutki samego procesu? W kontekście przytoczonej definicji, skoro zdefiniowane 
inercja i redukcja uwzględniają oddziaływanie sił stawiających opór, można 
pokusić się o stwierdzenie, że właśnie tak jest� Tym bardziej, że zastanawiając 
się nad pytaniem o to, jakie zmiany powoduje europeizacja, Radaelli rozpoznaje 
„oszańcowanie” (entrenchment) obok „inercji”, „absorbcji oraz „transformacji”� 
Termin o tyle trafny, że w swojej istocie zakłada „okopanie się” polityki krajowej, 
która na skutek bodźca europeizacyjnego staje się mniej europejska, niż była 
(Radaelli, 2000, s� 15)� Ta trafna obserwacja wsparta jest jednak przykładem, 
który ujawnia pozytywistyczny charakter rozważań o europeizacji� Otóż przeja-
wem tegoż „okopania się” miał być wzrost interwencji ze strony państwa, zamiast 
liberalizacji, w dziedzinie regulacji transportu drogowego� Innymi słowy euro-
peizacja postrzegana jest przez Radaellego nie tylko jako proces techniczny, ale 
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także proces o namacalnym zabarwieniu ideologicznym� Wydaje się, że o wiele 
bardziej użyteczną interpretacją „oszańcowania” byłoby podkreślenie faktu 
stawiania świadomego oporu w dążeniu do zachowania istniejącego status quo�

Co więcej, również w kontekście wpływu europeizacji na partie polityczne 
Radaelli zwraca uwagę na ważki przykład Maira, który zauważa pośredni 
wpływ integracji europejskiej na systemy partyjne� Otóż „gdy w trakcie wybo-
rów krajowych dyskutowane są tematy polityczne, które rozstrzygane są na 
innym poziomie (europejskim), wyborcom proponuje się zajęcie stanowiska, 
które najprawdopodobniej będzie miało mały albo niewielki wpływ na proces 
decyzyjny” (Radaelli 2000, s� 12)� Na ten problem już wcześniej zwracała uwagę 
Vivien Schmidt, podkreślając negatywny wpływ integracji na sposób funkcjono-
wania demokracji na poziomie krajowym (Schmidt 1997)� W kontekście państw 
kandydujących Geoffrey Pridham wskazuje na dominację administracyjnej 
efektywności nad wartością demokracji partycypacyjnej (2006, s� 391)� Dekadę 
później Sedelmeier zauważył negatywny wpływ UE na parlamenty krajowe, 
a  także umacnianie władzy wykonawczej względem ustawodawczej przez 
preferowanie szybkiej ścieżki debaty nad prawem oraz szybkie działanie przed 
głęboką deliberacją� Cel członkostwa dał egzekutywie więcej władzy do unikania 
parlamentu i do usprawiedliwienia centralizacji procesu decyzyjnego z powodu 
pilności wyzwania (Sedelmeier 2011, s� 21)�

W takim przypadku europeizacja przyczynia się do procesu de-polityzacji, 
obojętności oraz wycofania się z życia społecznego, co można uznać za jedną 
z odnóg problemu deficytu demokracji� Radaelli zwraca jednak uwagę, że w swo-
jej istocie następuje „re-polityzacja” na poziomie europejskim� Nie odpowiada 
jednak na nasuwające się pytanie, czy owa „re-polityzacja” posiada tę samą 
wartość jakościową jak wcześniejsza polityzacja na poziomie krajowym? Innymi 
słowy, czy wypełnia próżnię powstałą na skutek opisanego przez Maira procesu, 
czy też tworzy całkowicie odmienny i nieporównywalny proces, który w kon-
tekście deficytu demokracji na poziomie unijnym oraz namacalnej politycznej 
demobilizacji na poziomie społeczeństw państw członkowskich podważa zasady 
demokracji, a tym samym i sam proces integracji? Wydaje się, że dominującą 
tendencją w tym przypadku jest uwzględnienie prób obstrukcji jako część pro-
cesu europeizacji, ponieważ i tak prowadzi do unifikacji, która w swojej istocie 
jest sednem europeizacji�

Takie rozumowanie europeizacji coraz trudniej wytrzymuje jednak kon-
frontację z rzeczywistością, gdy ewoluujący proces integracji europejskiej 
dostarcza przykłady trudności w procesie unifikacji kolejnych podmiotów 
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(państw, regionów, władz lokalnych, społeczności) do norm unijnych� Presja 
adaptacyjna (Riedel 2014, s� 27; Caporaso 2007 s� 27–28) – stanowiąca główne 
ogniwo procesu – nie zawsze prowadzi do jakościowo lepszego stanu w porów-
naniu do okresu sprzed jej uruchomienia� Co więcej, wraz ze wzrostem siły 
i kompetencji unijnych instytucji w procesie integracji rośnie również świa-
domy opór na różnych poziomach, który w literaturze przedmiotu opisuje się 
jako „hamująca niezgoda” (constraining dissensus). Aktualne przy tym pozostaje 
pytanie o to, czy wspomniana niezgoda jest nadal częścią procesu europeizacji, 
czy też stanowi przyczółek do konceptualizacji antonimu europeizacji, czyli 
de-europeizacji? 

Dominujące w anglojęzycznej i polskiej literaturze definicje europeizacji zwra-
cają szczegółową uwagę na jej systemowy (Ladrech, 1994, Olsen 2002, Grosse, 
2012, Riedel 2014) oraz kulturowy czy też aksjologiczny (Mair, 2004) aspekt� Jak 
zauważa T�G� Grosse (2012), mówiąc o kulturowym aspekcie europeizacji, mówi 
się o nim rzadziej, gdyż jest on „selektywny, niespójny i powierzchowny, co osłabia 
symboliczny i kulturowotwórczy wymiar europeizacji” (s� 14–15)� Nawet jednak 
wytyczając granicę między powyższymi wymiarami, należy zwrócić uwagę na 
to, że szereg badaczy zdaje sobie sprawę z trudnej do rozdzielenia relacji między 
sferą instytucjonalną a ideową� Tym samym dla niniejszego wywodu ważne jest 
poszukiwanie tych słabości przy konceptualizacji europeizacji, które są wspólne 
dla obu aspektów�

Stopniowy wzrost literatury na temat deeuropeizacji wskazuje na ujawniający 
się trend krytycznego myślenia o narzędziach poznawczych oferowanych przez 
istniejące konceptualizacje europeizacji� Chociaż poszukiwania w katalogach 
bibliotecznych terminu deeuropeizacja nie dostarczają zawrotnej ilości rekordów, 
należy zauważyć, że ich ilość wzrasta systematycznie od końca pierwszej dekady 
XXI wieku� F� Schimmelfenning (2007), T�A� Börzel oraz T�Risse (2009) podno-
szą konieczność poświęcenia większej uwagi negatywnym skutkom integracji� 
Również prace P� Copelanda (2016), G� Raagmaa, T� Kalvet oraz R� Kaselalu 
(2014), czy A� Cianciary (2015) próbują uchwycić procesy deeuropeizacyjne 
w kontekście konkretnych polityk czy też państw (Yilmaz, 2016)� Z kolei prace 
Hans J� Trenza (2014), A� Agha (2015), a także w polskiej literaturze Jarosława 
Jańczaka (2014) nie tylko zauważają konieczność zagospodarowania nega-
tywnego wymiaru europeizacji, ale również przedstawiają ważne rozważania 
teoretyczne w kierunku jej konceptualizacji� 
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SŁABOŚCI EUROPEIZACJI

Wśród krytycznych refleksji na temat procesu europeizacji należy podkreślić 
właśnie kwestię przyjęcia jako pewnik nieuchronności zjawiska, które dominuje 
w badaniach� Już w 2003 r� S� Jacquot i C� Woll trafnie zauważyły, że w instytu-
cjonalistycznym nurcie badań nad europeizacją Unia Europejska traktowana jest 
jako zmienna niezależna (2003, s� 2)� Jak zauważa Trenz (2014) za M� Eigmuller 
i S� Mau (2010), procesowi europeizacji towarzyszy entuzjazm wynikający, 
między innymi, z uznania się środowiska studiów europejskich za odkrywców 
nowego bytu politycznego (polity), nowego systemu czy nawet nowego spo-
łeczeństwa (s� 3)� Można zatem stwierdzić, że chęć kreowania rzeczywistości 
dominuje nad próbami jej wyjaśnienia� 

Kolejną, pokrewną słabością samego terminu europeizacji jest nadanie mu 
znaczenia wartościującego, dobitnie zobrazowanego przez stwierdzenie Thomasa 
Schmida (2016) „Niebo integracji i piekło dezintegracji” (s� 55)� W ten sposób 
europeizacja rozumiana jako techniczny termin służący do uporządkowania 
rzeczywistości staje się również narzędziem normatywnego osądu w rękach zwo-
lenników postępującego procesu integracji� Należy przy tym podkreślić, że taki 
sposób myślenia o procesie jest rozpowszechniony zarówno wśród naukowców, 
dziennikarzy i publicystów� Jak zauważa Trenz (2014), „terminologia europeizacji 
jest używana do potwierdzenia telos integracji i wiarę w możliwości nawigowania 
ponadnarodowego modelu zarządzania” (s� 16)� W tym samym duchu A� Gąsior-
-Niemiec (2005) identyfikuje UE jako swoistą „wspólnotę epistemiczną” (s� 77)� 
Badania nad europeizacją są nadal wykorzystywane, bezpośrednio lub pośrednio, 
do legitymizacji UE jako systemu zarządzania (governance), który przez kie-
rowanie, interwencje i regulacje rozwija nadrzędne możliwości rozwiązywania 
problemów i wyższą legitymizację w sensie wydajności i skuteczności (Trenz, 
2016, s� 16)� Odwołując się do koncepcji Maira (2004, s� 342), porównania euro-
peizacji z nacjonalizacją, można stwierdzić, że europeizacja jest niczym innym 
jak opisem tworzenia nowego bytu politycznego, którego powstanie przyjmuje 
się jako pewnik� Dlatego nic, co jest związane z europeizacją, nie może być 
rozsadzające czy też złe – jest najwyżej dłuższą drogą do celu�

Odejście od deskryptywnej i przejście do normatywnej roli europeizacji jest 
przejściem od idei do ideologii, która wykrzywia istniejący obraz rzeczywistości 
w kierunku stałego akcentowania pozytywnego wymiaru procesu oraz koncen-
trowaniu się na jego jednoznacznie korzystnym wpływie na rzeczywistość� Jak 
zauważa Copeland (2016), słabością istniejącej literatury jest dorozumiane zało-
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żenie, że europeizacja jest ciągłym „pozytywnym” procesem, lecz ma niewiele do 
powiedzenia, gdy zmiana rządów prowadzi do depriorytetyzacji unijnych celów 
na poziomie krajowym (s� 1126)� W tak definiowanej europeizacji niekorzystne 
konsekwencje wynikające z procesu dostosowywania się postrzegane są jako 
„skutki uboczne”, którym nie warto poświęcać wiele uwagi� Przede wszystkim 
dlatego, że są one ceną, jaką należy zapłacić, dążąc do wdrożenia ideologicznego 
kanonu, jakim staje się europeizacja� O mocno zideologizowanym zabarwie-
niu terminu europeizacji niech chociaż świadczy fakt, że przez dłuższy czas 
w literaturze nie pojawiał się jego antonim, niejako zakładając, że jest to proces 
jednokierunkowy� 

Na ową słabość badań nad europeizacją wskazywał już w 2007 r� Schimmel-
fennig (2007), podkreślając, że „niewiele uwagi zostało poświęconej niezamie-
rzonym, czy też negatywnym skutkom europeizacji w literaturze (s� 14)� Również 
Börtzel i Risse (2009) zauważyli, że „o ile rola Unii Europejskiej i jej państw 
członkowskich, jako promotorów normatywnych i przyczynowo-skutkowych 
idei jest całkiem przyzwoicie zbadana, niewiele wiemy o skutkach tych prób 
dyfuzji, które często napotykają na opór i kontestację na poziomie krajowym” 
(s� 10)�

KU DEEUROPEIZACJI

Rozpoznanie początków krytycznego myślenia o europeizacji nie jest łatwe� 
Dla niektórych autorów ustanowienie Unii Europejskiej na mocy Traktatu 
z Maastricht było tym przełomowym wydarzeniem, które wymusiło zmianę 
myślenia o procesie integracji, funkcjonującego do tej pory na zasadzie „doro-
zumianej zgody” (permissive consensus) (Chryssochoou, 2010, s� 378; Kröger, 
2014; Lemardeley, 2013)� Przykłady tej oddolnej opozycji można zauważyć 
chociażby w kontekście utworzenia strefy Schengen, a następnie Europejskiej 
Unii Monetarnej w ramach Traktatu z Maastricht i związanych z nimi duńskim, 
brytyjskim i irlandzkim opt-outem, a także z norweskimi referendami odrzuca-
jącymi członkostwo�

Nawet jeżeli uznamy, że dorozumiana zgoda w kwestii integracji wśród 
państw członkowskich przetrwała wejście w życie Traktatu o Unii Europejskiej, 
to od początku XXI wieku mamy do czynienia ze stopniowym przejściem państw 
w kierunku „hamującej niezgody”� Wyzwania związane z rozszerzeniami z 2004 
i 2007 r�, pomysł na Traktat Konstytucyjny, wysiłki na rzecz zwiększenia znaczenia 



162 ATHENAEUM
Polskie Studia Politologiczne

vol. 61(1)/2019

instytucji unijnych w obszarze high politics, czyli bezpieczeństwa wewnętrznego 
i zewnętrznego oraz polityki zagranicznej (Schimmelfennig, Rittberger, 2006, 
s� 81) oraz dążenie do odgrywania globalnej roli przez UE, zmusiły państwa 
członkowskie do głębszej refleksji nad pytaniem o kształt i ramy procesu inte-
gracji� Schmid uważa, że czynniki, które złożyły się na pojawienie się myślenia 
o końcu Unii, to euro, Rosja, rozszerzenie na wschód, kwestia uchodźców, ustrój 
wewnętrzny Unii Europejskiej oraz wyjście Brytyjczyków (2016, s� 31)� Jedno-
cześnie, poczynając od kryzysu gospodarczego, piętrzące się i nierozwiązywalne 
problemy wewnętrzne i zewnętrzne Unii Europejskiej również wytyczyły granice 
wspólnego myślenia o Europie� Konieczność dokonania głębszej refleksji nad 
postępującym procesem integracji oraz piętrzące się zewnętrzne i wewnętrzne 
wyzwania stworzyły podatny grunt do zakwestionowania dogmatycznej jedno-
kierunkowości europeizacji�

Podsumowując, ewolucja procesu integracji europejskiej, a wraz z nią i wzrost 
badań i rozważań nad procesem europeizacji, mniej lub bardziej celowo obierały 
charakter prointegracyjnej apologetyki, która samoistnie wykluczała możliwość 
krytycznej samorefleksji� Nawet gdy uwzględnia się negatywne skutki bądź też 
opór wobec europeizacji, paternalistycznie sprowadza się je do roli mało istot-
nych szczegółów� Dlatego w kolejnej części należy odnieść się do istniejących już 
prób zidentyfikowania przeciwieństwa dla europeizacji, zarysować pewne trendy 
myślowe i na koniec przedstawić własną propozycję deeuropeizacji�

W POSZUKIWANIU DEFINICJI

Chociaż niezbyt liczne, w katalogach bibliotecznych pojawiają się już opraco-
wania pod hasłem „deeuropeizacja”� Ponadto również w polskiej literaturze nie 
brakuje rozważań nad problemami negatywnego wymiaru europeizacji� Luki 
w myśleniu o europeizacji zauważa Agnieszka Cianciara (2015), pytając o jej 
„granice w sensie namacalnych przykładów instrumentalizacji tego procesu 
przez partie polityczne i ich liderów” (s� 7)� Jednak, jak do tej pory, najbardziej 
pogłębionym i podejmującym się intelektualnego wysiłku zaproponowania 
teoretycznych ram tegoż przeciwieństwa europeizacji jest opracowanie Jarosława 
Jańczaka (2014), który używa terminu „przeciweuropeizacja” (s� 94–104)� 

Należy zgodzić się ze stawianą przez niego tezą, że „dla badania reakcji 
w formie przeciweuropeizacji konieczne jest kompleksowe ujęcie procesu euro-
peizacji, czyli uwzględniające wielorakość istniejących podejść i definiujące nie 
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tylko charakter procesu i jego dynamikę, ale także jego cele i przebieg” (Jańczak, 
2014, s� 94)� Kreśląc możliwie najszersze ramy koncepcyjne, Jańczak uwzględnia 
formalny i nieformalny wymiar, wszystkie możliwe kierunki oraz obszary (np� 
system polityczny, normy i wartości, kultura polityczna etc) wspólnoty politycz-
nej, procesów podejmowania decyzji, polityk sektorowych oraz dwóch głównych 
aktorów: Unię Europejską oraz państwo narodowe, nieograniczone przy tym 
faktem członkostwa lub nie (Jańczak, 2014, s� 95)� Usadawiając swój wywód 
w przytoczonej również w niniejszym opracowaniu definicji C� Radaellego, 
definiuje przeciweuopeizację jako działania „w wyniku, których polityczna i eko-
nomiczna dynamika Wspólnot nie staje się (czyli: staje się wolniej od przyjętych 
założeń, aplikacja zostaje zahamowana lub następuje jej regres) częścią logiki 
organizacyjnej narodowej polityki oraz tworzenia różnorodnych polityk sektoro-
wych” (Jańczak, 2014, s� 96–97)� Dla Jańczaka „istotą procesu przeciweuropeizacji 
powinno być więc oddziaływanie kontekstu terytorialnego oraz systemowego 
(gdzie na pierwszy składają się czynniki globalne, regionalne i europejskie, na 
drugi normy i idee, instytucje oraz pozostali aktorzy), którego wynikiem jest 
odwrócenie (spowolnienie, zatrzymanie lub regres) transformacji europeizacji 
systemu� Są to więc sposoby i narzędzia stosowane celem zahamowania lub 
zawrócenia aplikacji rozwiązań wspólnotowych do systemów wewnętrznych 
europeizujących się państw” (Jańczak, 2014, s�  96–97)� Biorąc pod uwagę 
definicję Radaellego, można zatem stwierdzić, że w tym przypadku przeciweu-
ropeizacja jest równa nie-europeizacji, czyli oporowi wobec zewnętrznych prób 
oddziaływania� Należy jednak przypomnieć, jak już była mowa wyżej, że samo 
uwzględnienie oporu - w rozumieniu Radaellego jako inercja i redukcja wobec 
europeizacji - nie czyni jej koniecznie deeuropeizacją, gdyż uwzględniana jest 
jako jeden z możliwych scenariuszy odpowiedzi na presję integracyjną� Innymi 
słowy samo spowolnienie czy brak europeizacji nie oznacza jeszcze, że mamy 
do czynienia z deeuropeizacją� 

Opierając swoją koncepcję na linearnym postrzeganiu problemu, Jańczak 
proponuje budowę modelu przeciweuropeizacji, uwzględniającego przed-
miot, podmiot oraz określenie przeciweuropeizujących aktorów, czyli źródło 
przeciweuropeizacji (Jańczak 2014 s� 97–98)� Zauważa przy tym, że objawy 
przeciweuropeizacji będą różnić się w kwestii przebiegu procesu ze względu na 
formalne relacje względem Unii Europejskiej� Państwa członkowskie, państwa 
kandydujące czy też państwa trzecie będą borykały się z odmiennymi proble-
mami� Polemiczne natomiast pozostają próby usystematyzowania przejawów 
przeciweuropeizacji� W przypadku państw członkowskich Jańczak zalicza euro-
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sceptycyzm i kastomizację, rozumianą jako „dostosowywanie Unii do własnych 
potrzeb, tak w wymiarze terytorialnym, jak i systemowym� Pierwsza polega na 
przyciąganiu uwagi ugrupowania integracyjnego do specyficznego regionu� 
Druga prowadzi do penetracji systemu wspólnotowego przez narodowe normy 
i idee, instytucje oraz innych aktorów” (Jańczak, 2014, s� 99)� O ile w przypadku 
eurosceptycyzmu pozostaje on obszarem intelektualnej kontestacji procesu 
europeizacji, to sam w sobie nie jest jeszcze deeuropeizacją� Chyba że w ślad za 
integracyjnym dogmatem uznamy, że każda krytyka europeizacji jest przeciw-
europeizacją� Nawet jeżeli w ramach szeroko pojętego nurtu eurosceptycyzmu 
mamy do czynienia z przejawami radykalnie anty-unijnych propozycji, to do 
ich realizacji wymagana jest jeszcze wola większości wyborców, której na chwilę 
obecną nie ma� 

Natomiast w kontekście kastomizacji Jańczak trafnie zauważa, że istnieje 
możliwość, gdy „elementy struktur państw narodowych stają się częścią systemu 
wspólnotowego oraz częścią narodowych systemów innych państw członkow-
skich� Zamiast europeizacji państwa członkowskiego X następuje x-yzacja 
systemu europejskiego”� Wyrażałem podobne obawy, pisząc o „bułgaryzacji” 
Unii Europejskiej (Domaradzki, 2013)� Jednak Caporaso zauważa, że sprzężenie 
zwrotne również zagospodarowuje fakt, że w ramach procesu europeizacji ele-
menty narodowego systemu mogą przedostać się do procesu integracji (Riedel, 
2014, s� 27)� Ważna jest jednak ich istota i jakość, która może przekładać się 
na wzmocnienie procesu integracji lub jego osłabienie� Dla przykładu, jeżeli do 
grona państw skutecznie zwalczających korupcję dołączy państwo, które ma pro-
blemy z praworządnością, to w mniemaniu wielu doprowadzi pod presją europe-
izacyjną do rozwiązania problemu� Nie jest jednak jasne, dlaczego wyklucza się 
również możliwość wystąpienia odwrotnego efektu, gdy członkowie UE zauważą, 
że również państwo o niższym standardzie może być członkiem i w sposób pod-
świadomy doprowadzić do obniżenia standardów antykorupcyjnych, opierając 
się na uzasadnieniu, że i „u innych tak jest”� W takiej sytuacji można stwierdzić, 
że dochodzi do deeuropeizacji rozumianej jako przedostanie się do procesu 
integracji praktyk, które w swojej istocie ustanawiają nowy – niższy – poziom 
jakości unifikacji, niż miał miejsce przed działaniem europeizacyjnym�

Biorąc pod uwagę powyższe, zasadnicze i trafne są obserwacje dotyczące 
państw kandydujących, w kontekście dynamiki systemu po uzyskaniu statusu 
członka UE� W przypadku europeizacji formalnej na potrzeby członkostwa nie 
brakuje przykładów, gdy wraz z ustaniem elementu warunkowości można ocze-
kiwać powrotu do rozwiązań rzeczywiście zakorzenionych w strukturach danego 
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państwa (Jańczak, 2014, s� 100–101)� Warto chociażby wspomnieć tutaj o wąt-
pliwościach związanych z bułgarskim i rumuńskim wymiarem sprawiedliwości, 
czy też estońskimi problemami dotyczącymi ochrony mniejszości narodowych� 
Jest to również w moim mniemaniu kolejny obszar deeuropeizacji, rozumianej 
jako słabość europeizacji, która wymuszając formalne zmiany, napotyka na zbyt 
mocny opór lokalnych zwyczajów�

Podsumowując, ciekawa propozycja Jańczaka, wprowadzająca termin prze-
ciweuropeizacji, zasługuje na uwagę ze względu na szereg trafnych i potrzebnych 
sformułowań� Z drugiej strony należy zauważyć, że koncepcja ta oparta jest na 
zaadoptowaniu teoretycznych ram europeizacji i rozciągnięciu ich na wszystkie, 
lub przynajmniej dużą większość, krytycznych przejawów wobec integracji 
europejskiej� Takie uniwersalne ramy mogą pasować do przeciweuropeizacji, 
lecz dla poszukiwań teoretycznych ram deeuropeizacji są stanowczo za szerokie�

WYMIARY DEEUROPEIZACJI

Analizując istniejącą literaturę na temat deeuropeizacji, można rozpoznać dwa 
główne nurty w myśleniu o niej� Pierwszy to deeuropeizacja jako powrót do 
interesu narodowego czy też jako ucieczka od unijnego dogmatu, a drugi jako 
odejście od wartości�

DEEUROPEIZACJA JAKO POWRÓT  
DO INTERESU NARODOWEGO

Jednym z wymiarów, w którym można zarysować deeuropeizację, jest interakcja 
między interesem europejskim a interesem narodowym� Dla M� Romanowskiego 
i W� Czachura deeuropeizacja to proces, w którym w polityce zagranicznej 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej następuje zmiana proporcji między 
interesem wspólnotowym a narodowym na rzecz tego drugiego (Czachur, 2010; 
Romanowski, 2015)� Tym tropem podąża również stwierdzenie Copelanda, który 
w pracy Raagmaa dostrzega ideę deeuropeizacji jako deklarację politycznego 
establishmentu, że spójność z Unią Europejską nie jest priorytetem, oraz że 
istnieje inny interes narodowy (Copeland, 2016, s� 1124)� Tak zdefiniowana 
deeuropeizacja akcentuje naturalny proces przerwania ciągłości interesów 
między poszczególnymi szczeblami (w tym przypadku unijnym i narodowym)� 



166 ATHENAEUM
Polskie Studia Politologiczne

vol. 61(1)/2019

Nie oznacza to jednak nierozwiązywalnego konfliktu między interesami, lecz 
oszacowanie korzyści płynących ze wspólnotowego i samodzielnego działania� 
Nie ma natomiast wątpliwości, że zaistnienie takiego procesu będzie równo-
znaczne z osłabianiem więzi powstałych w ramach procesu europeizacji�

Deeuropeizacja może być również rozumiana jako proces wycofania się 
z realizowanej w ramach Unii Europejskiej polityki (Copeland, 2016, s� 1124)� 
Taka deprioretyzacja unijnych celów ma swoje źródła w zmianie politycznych elit 
na podstawie demokratycznego procesu� Punktem odniesienia w tym przypadku 
nie jest kwestia interesów, a sam proces, w którym polityka krajowa staje się 
mniej europejska niż była (Yilmaz, 2016)� Jak trafnie zauważa Copeland (2016), 
deeuropeizacja stanowi proces wycofania się z danej polityki, połączony ze 
świadomą decyzją o odwróceniu wpływu europeizacji (s� 1126)�

Dobrym przykładem tego toku rozumowania jest argument Z� Krasnodęb-
skiego (2013), obnażający sztuczność i inżynierię polityczną procesu europeiza-
cji, która odrzucała „politykę, w której zawiera się element walki, antagonizmu, 
rywalizacji i władzy, zastępując ją zarządzaniem, uzgadnianiem interesów”� 
Skoro „Europa miała w przyszłości mówić jednym głosem� Europejskie unisono 
miało być wyrazem całkowitej harmonii dusz”� Właśnie proces odrzucania tego 
zniewolenia jest niczym innym jak deeuropeizacją, którą na podstawie rozważań 
Z� Krasnodębskiego można by określić jako powrót do wolności, definiowanej 
jako pluralizm myśli (s� 58)�

DEEUROPEIZACJA JAKO ODEJŚCIE OD EUROPEJSKICH WARTOŚCI 

Wartości Unii Europejskiej zdefiniowane zostały w art�2 Traktatu o Unii Euro-
pejskiej� Stanowią one podstawowe założenia aksjologiczne, na gruncie których 
powstaje wspólnota oparta nie tylko na indywidualnym interesie, lecz również 
umocowana we wspólnie rozumianej przestrzeni filozoficzno-prawnej� Odejście 
od wspomnianych wartości traktowane jest zatem jako proces deeuropeizacji, 
w którym odrzuca się aksjologiczne założenia umożliwiające europeizację�

Podobny pogląd prezentuje Piotr Mazurkiewicz, a za nim również J� Zimny, 
sytuując kwestię europeizacji i deeuropeizacji w kontekście tożsamości europej-
skiej� P� Mazurkiewicz definiuje tożsamość europejską w sensie idealnym (Jaka 
Europa powinna być?) i realnym (Jaka Europa rzeczywiście jest?) (s� 16)� Jak pisze: 
„Tożsamość owa [europejska – S�D�], odnosząca się do kontynentu kultury, sta-
nowi pewien kanon idei i wartości, z których najważniejsza jest personalistyczna 
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wizja człowieka� Znajduje ona swój współczesny wyraz również w dziedzinie 
politycznej, jako przywiązanie do idei demokratycznego państwa prawnego”� 
Stąd proces utrwalania bądź to rozluźniania więzi „między ideą a tożsamością 
europejską pozwala mówić o „europeizacji” i „deeuropeizacji” Starego Konty-
nentu w zależności od tego, czy proces rozwoju jego rzeczywistej tożsamości 
zmierza w kierunku realizacji owej idei, czy też w stronę przeciwną� Odstąpienie 
od tych tradycyjnych wartości przez większość mieszkańców Starego Kontynentu 
mogłoby być postrzegane właśnie jako deeuropeizacja Europy” (Mazurkiewicz, 
s� 16–17, także Zimny, 2007 s� 128–130)� Owe zagrożenia J� Zimny dostrzega 
w istniejącym trendzie odejścia od tradycyjnych wartości oraz wobec wyzwań 
przed procesem integracji europejskiej związanych z upadkiem komunizmu oraz 
rosnącą różnorodnością społeczeństw (2007)� 

W tym miejscu należy zauważyć namacalną obecność wątku środkowo 
i wschodnio europejskiego, który stawia znak równości między demokratyzacją 
a europeizacją� Dla państw, które równolegle przechodziły przez okres demo-
kratyzacji i dołączyły do procesu integracji, charakterystyczne jest traktowanie 
tych dwóch procesów jako równorzędnych, szczególnie za sprawą kryteriów 
kopenhaskich� Właśnie w ten sposób Attila Agh (2015) stawia znak równości 
między demokratyzacją i europeizacją a de-demokratyzacją i de-europeizacją� 
Rozpoznając rosnącą różnicę między formalną a  prawdziwą (substantial) 
demokracją, uwypukla trendy, które nakładają się na proces de-demokratyzacji 
i de-europeizacji (s� 7)� Dopatrując się jej korzeni w wyborach parlamentar-
nych z 2010 r� na Węgrzech, Agh identyfikuje proces ustanowienia demokracji 
fasadowej, którą nazywa jeszcze Potiomkinowską� W swojej istocie sprowadza 
się ona do rządów jednej partii, która po wyborach z 2014 r� przeistoczyła sys-
tem w wybieralną autokrację (Agh, 2015)� Charakterystycznymi cechami tego 
systemu są scalanie wpływów politycznych i gospodarczych oraz oligarchizacja 
systemu politycznego�

W podobny sposób, chociaż w znacznie szerszym kontekście, Nancy Borneo 
identyfikuje te same procesy, wprowadzając termin regresu demokratyzacji 
(democratic backsliding), który definiuje jako proces świadomego osłabiania lub 
eliminacji przez państwo istniejących instytucji podtrzymujących demokrację 
(Borneo, 2016, s� 5–19)� Uzasadnienie użycia tego terminu stanowi fakt, że 
mamy do czynienia z ewolucją procesu podważania demokracji� Dzisiaj proces 
ten cechują zamachy oparte na obietnicach (promisory coups), przesadne roz-
dmuchanie kompetencji egzektutywy (executive aggrandizement), strategiczne 
szykanowanie i manipulacja (strategic harrassment and manipulation)� Regres 
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demokracji może prowadzić do jej załamania lub do poważnego osłabienia 
instytucji demokratycznych� Tak też rozumuje Roman Kuźniar, dla którego 
deeuropeizacja to właśnie proces odejścia od zasad i modelu funkcjonowania 
państwa, który został ukonstytuowany w procesie odzyskania niepodległości po 
1989 r� oraz w trakcie procesu przystąpienia do Unii Europejskiej (Kuźniar, 2016)� 
Na kwestię deeuropeizacji można również popatrzeć przez pryzmat koncepcji 
centrum–peryferie� Proces europeizacji, zauważa J� Grzymski (2010), często 
postrzegano w krajach dawnego bloku komunistycznego jako westernizację, 
która miała pociągać za sobą proces „twórczej/imitacyjnej linearnej przemiany 
w kraj demokratyczny, wolnorynkowy, zachodni”� Wówczas odejście od tych war-
tości może być postrzegane jako proces deeuropeizacji i jednoczesne spychanie 
danego państwa na peryferia Europy�

Definicja Raagmaa i in� (2014) zakłada, że jeżeli europeizacja to proces kon-
wergencji z unijnymi wartościami i regulacjami, to proces deeuropeizacji można 
uznać za odejście od nich� Idąc tropem P� Mazurkiewicza, można przedstawić 
deeuropeizację jako subiektywny i negatywny opis procesów zachodzących 
w sprzeczności z wyobrażanym pozytywnym stanem rzeczy, dotyczącym cało-
kształtu procesu integracji europejskiej� 

DEEUROPEIZACJA INSTYTUCJONALNA  
I PROCEDURALNA

Jeżeli popatrzymy na europeizację przez pryzmat dogmatycznego instytucjo-
nalizmu opisywanego przez T�G� Grosse, który sprowadza się do kwestii proce-
duralno-organizacyjnej, (2012, s� 9) i rozpoznamy, że w swojej istocie może on 
prowadzić do osłabienia jakości krajowego/lokalnego mechanizmu sprawowania 
władzy, można stwierdzić, że prowadzi do instytucjonalnej deeuropeizacji� Dzieje 
się tak dlatego, że w swojej istocie, niezależnie od poszukiwanego instytucjo-
nalnego ujednolicenia na poziomie unijnym, osłabia, czy też zaburza funkcjo-
nowanie jego poszczególnych części składowych (funkcjonowanie instytucji na 
szczeblu krajowym czy samorządowym)� Takie działanie osłabia konstrukcję 
nośną europeizacji, która oparta jest na sprawnym funkcjonowaniu swoich 
części składowych, a tym samym osłabia również sam proces� Z kolei deeuro-
peizację proceduralną można określić jako proces naruszania unijnych zasad 
(kompetencje, zasada subsydiarności), którego skutki w dłuższej perspektywie 
mają negatywny wpływ na części składowe biorące udział w procesie integracji� 
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Schmid (2016) mówi o  bezgranicznym dążeniu unijnej biurokracji do 
zawłaszczania kompetencji (s� 86)� Nie mówimy już zatem o świadomym i dobro-
wolnym przekazywaniu kompetencji w ramach permissive consensus, które 
ustawia unijne instytucje w podrzędnej roli wobec państw członkowskich, lecz 
o dominującym, odgórnym, selektywnym i często przypadkowym podbieraniu 
kompetencji państwom narodowym� Jednym ze skutków takiego działania jest 
zaskoczenie, marazm, apatia czy też frustracja na poziomie lokalnym, regio-
nalnym czy też krajowym, która w swojej istocie jest deeuropeizacją, jeżeli jest 
wywołana przez proces europeizacji�

AKOMODACJA JAKO DEEUROPEIZACJA  
(DEEUROPEIZACJA MIMETYCZNA)

Jak już była mowa wyżej, europeizacja między innymi zakłada, że w ramach 
tego procesu dochodzi do przeniesienia praktyk narodowych na poziom unijny, 
czyli sprzężenia zwrotnego� Jeśli jednak te praktyki są sprzeczne albo zmieniają 
proces integracji w sposób niekorzystny, należy zadać pytanie, czy nadal mamy 
do czynienia z europeizacją czy z deeuropeizacją?

Idąc tropem rozumowania C�  Radaellego, Agnieszka Ciańciara (2015) 
zauważa, że „im bardziej autorytarny system polityczny i większa kontrola elit 
politycznych nad gospodarką oraz im większe korzyści czerpane przez elity z tej 
symbiozy, tym mniejsze prawdopodobieństwo transferu unijnych reguł gry, które 
wprost zagrażają przetrwaniu elit politycznych i gospodarczych”(s� 10–11)� 
Powstaje zatem pytanie, czy w  systemach politycznych o  niedokończonej 
transformacji, czy też w tych doświadczających democratic backsliding ogra-
niczenia europeizacyjnego oddziaływania, nie prowadzą w swojej istocie do 
deeuropeizacji? Innymi słowy, czy oddziaływanie zewnętrzne w swojej istocie 
nie wpływa na legitymizację tychże nieeuropeizowalnych elit? Analizując drogę 
szeregu państw do Unii Europejskiej po upadku komunizmu, należy zaznaczyć, 
że nawet, jeżeli przykładów dla takich obaw nie brakuje, to i tak, jeden po dru-
gim, te kraje stają się członkami Unii Europejskiej� Przyjmując, że w tym czasie 
mamy do czynienia z akomodacją, rozumianą jako dostosowywanie się zarówno 
państwa członkowskiego, jak i Unii Europejskiej, można stwierdzić, że swojej 
istocie stanowi ona kwintesencję deeuropeizacji, ponieważ jednocześnie mamy 
do czynienia z akomodacją, w której wzorce będące celem zmian, dostosowują 
się do nowej rzeczywistości� Chyba najtrafniejszą analogią w tym przypadku jest 
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„nietrafiona antybiotykoterapia”� Stosując terminologię Agha, można uznać, że 
następuje formalna europeizacja (tworzenie odpowiednich instytucji, wdrażanie 
odpowiednich poleceń z Brukseli, czy nawet używanie unijnego żargonu), przy 
jednoczesnej prawdziwej deeuropeizacji (akomodacji patologicznych praktyk 
na poziomie krajowym, pielęgnacja korupcji, nieudolnego wymiaru sprawie-
dliwości, czy nawet manipulacji wyborczych)� W swojej istocie następuje nie 
tylko proces dostosowania do unijnej rzeczywistości, ale również legitymizacja 
patologii na poziomie lokalnym, które obniżają wartość całego procesu i kumu-
lują dezaprobatę wśród innych państw członkowskich�

PODSUMOWANIE

Celem niniejszego artykułu było podjęcie próby wyjaśnienia, czym jest deeuro-
peizacja i w jakim wymiarze może ona być traktowana jako antonim dla euro-
peizacji� Powyższe rozważania nad naturą i istotą deeuropeizacji pozwalają dojść 
do następujących konkluzji� Jej źródeł można doszukiwać się w intelektualnej 
ułomności, która w euforii towarzyszącej europeizacji marginalizuje negatywne 
skutki procesu, które w swojej istocie mogą mieć daleko idące konsekwencje nie 
tylko dla samego procesu integracji, ale i dla jego części składowych (struktury 
administracyjne, społeczeństwa, jednostka)� Należy przy tym z ostrożnością 
podchodzić do pokusy uznania deeuropeizacji za lustrzane odbicie europeizacji 
in toto� Uwzględniając wielowątkowość procesu europeizacji, warto zwrócić 
uwagę, że nie zawsze europeizacja musi mieć swoją reakcję� Jak już była mowa 
wyżej, nieeuropeizacja, czy też brak europeizacji, nie jest jeszcze jej antytezą� 

Zarówno w przypadku europeizacji, jak i deeuropeizacji, teoretyczne modele 
pojawiają się na gruncie obserwacji i badań rzeczywistości� Dlatego na deeuro-
peizację można spojrzeć jak na proces zachodzący w wielu płaszczyznach, który 
spełnia chociaż jeden z poniższych kryteriów� Po pierwsze w swojej istocie proces 
ten osłabia więzi utworzone w ramach europeizacji� Po drugie demontuje części 
składowe na niższych szczeblach (krajowy, regionalny, lokalny, społeczny), pod-
ważając tym samym środowisko, w którym rozwija się proces europeizacji, czyli 
prowadzi do dystrofii swoich fundamentów� Po trzecie, umożliwia przedostanie 
się czynników osłabiających europeizację�

Wartość rozpoznania deeuropeizacji jako zwartej koncepcji w studiach euro-
pejskich pozwala wzmocnić ich funkcję diagnostyczną o przejrzyste i mierzalne 
narzędzie� Można pozostać w nadziei, że dalsze wysiłki na rzecz rozpoznania 
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kolejnych wymiarów deeuropeizacji poszerzą horyzonty wiedzy na temat pro-
cesu integracji i uwolnią go od pułapek samouwielbienia i bezkrytycznego 
entuzjazmu�
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— ABSTRAKT —

Ujawniające się w  ramach Unii Europejskiej 
(UE) procesy dezintegracyjne wywołują potrzebę 
i postulaty stworzenia teorii dezintegracji euro-
pejskiej� Obecnie możemy mówić co najwyżej 
o istnieniu zaczątków takich teorii� W niniejszym 
opracowaniu podjęto próbę wykazania, że 
istniejące teorie integracji europejskiej mogą 
być z  powodzeniem wykorzystane do analizy 
procesów dezintegracyjnych� Można tego dokonać 
relatywnie prostym zabiegiem, poprzez potrakto-
wanie ich w sposób „odwrócony”� Innymi słowy, 
teorie te – tak jak można stosować przy eksplana-
cji procesów integracji, tak też można zastosować 
dla wyjaśnienia, dlaczego niektóre państwa nie 
chcą lub nie mogą uczestniczyć w procesach zbyt 
daleko idącej integracji europejskiej� W artykule 
niniejszym, wykorzystując metodę studium przy-
padku, wskazano na potencjał, jaki posiadają dwie 
teorie integracji: federalistyczna i międzyrządowa 
w wyjaśnieniu fenomenu Brexitu� Rozpoczęcie 
negocjacji o wyjściu Wielkiej Brytanii z UE przed-
stawia się jako skutek bądź to nieprzystawalności 

— ABSTRACT —

Occurring within the European Union (UE), 
various disintegration processes create a need 
and demand for developing a theory of European 
disintegration� At present it is possible to talk at 
most about the existence of the beginnings of 
such theories� This article is an attempt to prove 
that the existing theories of European integra-
tion can be applied successfully in analyses of 
disintegration processes� This could be achieved 
by means of a relatively simple procedure, i�e�, by 
dealing with such processes in a “reversed” man-
ner� In other words, if these theories are useful 
in analysing integration processes, they can also 
be used to explain why some Member States do 
not want to or cannot participate in far-reaching 
European integration processes� Based on the 
case study method, this article focuses on the 
United Kingdom� It indicates the potential of 
the federalist and intergovernmental integration 
theories for explaining the phenomenon of Brexit� 
The beginning of negotiations on the United 
Kingdom’s leaving the EU appears to be either 
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Rozpoczęcie w marcu 2017 r� negocjacji o opuszczeniu przez Wielką Brytanię 
Unii Europejskiej (UE) uruchomiło – i to w sposób radykalny – proces, idący 
pod prąd dotychczasowym tendencjom integracyjnym na kontynencie euro-
pejskim� Wszczęcie „procedury rozwodowej”, która najpewniej doprowadzi do 
formalnego opuszczenia przez Wielką Brytanię UE1, samo w sobie stanowi jeden 
z najbardziej ewidentnych przejawów procesów dezintegracji� 

Aż do Brexitu Wspólnoty, a następnie UE, konsekwentnie rozszerzały i pogłę-
biały integrację, niezależnie od pojawiających się okresów jej spowolnienia� 
Nawet te państwa, które formalnie pozostają poza strukturami europejskimi 
(Norwegia, Szwajcaria), podlegały silnym tendencjom europeizacji, coraz 
bardziej wchodząc w obręb wspólnej przestrzeni społeczno-ekonomicznej, a po 
części również politycznej� Prowadziło to do ukształtowania się przekonania 
o swoistym determinizmie integracji europejskiej oraz jej bezalternatywności� 
W wymiarze teoretycznym znalazło to usankcjonowanie i płaszczyznę ekspla-
nacyjną w ramach teorii funkcjonalistycznej� Była to jedna z wielu teorii, gdyż 
proces integracji europejskiej doczekał się niezmiernie rozbudowanego aparatu 
teoretycznego� Obok „klasycznych” modeli pojawiły się ich nowe interpretacje, 
a obok ustrukturyzowanych, koherentnych propozycji – szereg koncepcji aspi-
rujących do statusu teorii integracji� Ta swoista inflacja propozycji teoretycznych 
jest wyraźnym dowodem fenomenu integracji europejskiej, ale implicite również 
dominacji przekonania o jej nienaruszalnych podstawach�

1  Niektórzy analitycy rozważają scenariusz ponownego referendum zatwierdzającego rezultaty 
negocjacji� W przypadku jego negatywnego wyniku możliwe byłoby zakwestionowanie samej decyzji 
o opuszczeniu UE, a co z tym związane przywrócenie stanu członkowskiego� Scenariusz ten należy 
uznać za mało prawdopodobny� Należy również wziąć pod rozwagę scenariusz, że wyjście z UE nie 
dokona się w sposób radykalny i całkowity, zaś Wielka Brytania formalnie pozostająca poza struk-
turami UE, będzie wciąż uczestniczyła w wielu wymiarach integracyjnych� Takie stanowisko w 2016 r� 
sformułowali m�in: Paolo Gentioni, minister spraw zagranicznych Włoch, oraz Günter Oettinger, 
komisarz ds� gospodarki cyfrowej i społeczeństwa (Gentioni…, 2016; Kroet, 2016)�

i braku akceptacji dla modelu federalistycznego, 
bądź to jako fiasko promowanego modelu inte-
gracji międzyrządowej�

Słowa kluczowe: teoria integracji europejskiej; 
dezintegracja europejska; Brexit; federalizm; 
teoria międzyrządowa

the consequence of the country’s unsuitability 
and lack of acceptance for the federalist model 
or the fiasco of the intergovernmental model of 
integration previously promoted by London�

Keywords: theories of European integration; 
European disintegration; Brexit; federalism; 
intergovernmentalism



176 ATHENAEUM
Polskie Studia Politologiczne

vol. 61(1)/2019

Inaczej niż integracja europejska procesy dezintegracji UE doczekały się zale-
dwie podstawowego zasobu teoretycznego� Wbrew tytułowi takiej propozycji nie 
dostarcza na przykład artykuł Jana Zielonki (2012)� Dzieje się tak niezależnie od 
tego, że procesy dezintegracyjne w skali europejskiej są przez badaczy nie tylko 
dostrzegane, ale również poddawane coraz gruntowniejszej analizie (Bideleux, 
1996; Rudowski, Zenderowski, 2009; Becker, 2017)� 

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie na potencjał, jaki dla zro-
zumienia procesów dezintegracyjnych mają teorie integracji europejskiej� 
Zasadniczo rzecz ujmując, teorie te zostały stworzone na potrzeby analizy, 
zrozumienia i wyjaśnienia procesów integracyjnych, zachodzących od lat 50� 
XX w� na kontynencie europejskim� Część z nich ma również znaczące walory 
predyktywne i normatywne� Hipotezą leżącą u podstaw niniejszego opracowania 
jest twierdzenie: „Teorie integracji europejskiej potraktowane w sposób „odwró-
cony” dostarczają użytecznej siatki teoretycznej na potrzeby analizy procesów 
dezintegracji europejskiej”� 

 Innymi słowy, za pomocą teorii integracji możemy nie tylko wyjaśniać, dla-
czego państwa europejskie zdecydowały się na coraz bardziej pogłębianą koope-
rację, ale również dlaczego niektóre z nich nie mogą i/lub nie chcą podlegać tym 
procesom� Na tego typu potencjał jednej z teorii integracji (neofunkcjonalizmu) 
zwrócili uwagę Philippe C� Schmitter i Zoe Lefkofridi (2015)� Inne propozycje 
bazują na zaadaptowaniu znacznie szerszych ujęć teoretycznych z zakresu sto-
sunków międzynarodowych (Bauböck, 1997; Vollard, 2008)� 

Aby zweryfikować tę hipotezę, odwołano się do metody studium przypadku� 
Przyjęcie Wielkiej Brytanii jako przypadku analitycznego nie powinno budzić 
wątpliwości (Biskup, 2013, s� 13–17)� Wspomniano już o Brexicie jako o rady-
kalnym przejawie dezintegracji europejskiej� Ale przykład Wielkiej Brytanie jest 
uzasadniony niemal całą historią jej integracji ze Wspólnotami/UE� Trudności 
i otwarte konflikty, które towarzyszyły wzajemnym relacjom, przysporzyły Zjed-
noczonemu Królestwu etykietki „trudnego partnera”, a nawet „obcego w Euro-
pie”, zaś brytyjską ambiwalentną postawę wobec integracji określano mianem 
„połowicznej separacji” (George, 1990; Wall, 2008; George, 1992)� Można z pełną 
odpowiedzialnością stwierdzić, że Wielka Brytania stanowi wyjątkowe laborato-
rium pozwalające testować koncepcje z zakresu tak integracji, jak i dezintegracji 
europejskiej� Problemy, a zwłaszcza dylematy współpracy Londynu z UE, na tle 
większości pozostałych państw członkowskiej miały wymiar wyjątkowy, często 
niemal „przerysowany”� Większość z nich jednakże ma charakter uniwersalny, 
tyle że w innych państwach występują w znacznie mniejszej skali, stąd też nie 
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są tak widoczne� To jeszcze bardziej uzasadnia wybór Wielkiej Brytanii jako 
studium przypadku, gdyż pozwala uwidocznić i uwypuklić pewne uniwersalne 
procesy związane z (dez)integracją europejską� 

Należy również mocno podkreślić, że uogólniających wniosków dotyczących 
teorii (dez)integracji nie budujemy na jednym przykładzie Wielkiej Brytanii� 
Stanowiłoby to bowiem błąd egzemplifikacji – wyprowadzania twierdzeń doty-
czących całości zjawiska w oparciu o jeden przykład� Przykład Wielkiej Brytanii 
służy zweryfikowaniu już istniejących teorii, ze wszystkimi konsekwencjami, 
jakie niesie ze sobą metoda case study, w tym przede wszystkim założeniami, że 
każdy inny przykład może:

a) potwierdzić niniejsze ustalenia w całości lub w części;
b) sfalsyfikować poczynione tu ustalenia w całości lub w części (Gillham, 

2000; Woodside, 2010)�
Wspomniana już wielość teorii i parateorii integracji europejskiej uniemoż-

liwia systematyczną weryfikację choćby kilku najważniejszych z nich� Dlatego 
też w niniejszym artykule ograniczono się do dwóch modeli:

a) teorii federalistycznej,
b) teorii międzyrządowej (intergovernmentalnej)�
Ich wybór wynika z dwóch powodów� Po pierwsze są to teorie wyraziście 

konkurencyjne, a  jednocześnie na swój sposób komplementarne: przyjęcie 
założeń jednej z nich prowadzi do odrzucenia założeń drugiej� Po drugie są to 
teorie, które w największym stopniu stały się podstawą doktryny integracyjnej 
poszczególnych państw (Zuba, 2017a), a to oznacza, że ich założenia były testo-
wane w praktyce politycznej�

Opracowanie składa się z trzech części� W pierwszej omówiono dezinte-
gracyjny potencjał Brexitu� W drugiej analizie poddano teorię federalistyczną 
jako podstawę eksplanacyjną Brexitu, w trzeciej zaś to samo przetestowano 
w odniesieniu do teorii międzyrządowej�

BREXIT JAKO PRZEJAW I JAKO CZYNNIK DEZINTEGRACJI

W aspekcie dezintegracji Brexit można rozpatrywać z dwóch perspektyw: jako 
przejaw i jako czynnik dezintegracji�

W pierwszym aspekcie decyzja Brytyjczyków o wycofaniu się z UE stanowi 
punkt krytyczny skumulowanych i narastających procesów dezintegracyjnych� 
Analitycy – zgodnie zresztą z teorią historycznego instytucjonalizmu – wskazują 
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na brzemienny charakter, jaki niosła z sobą późna akcesja do Wspólnot (WE)� 
Na początku lat 50� XX w�, kiedy wykuwały się podstawy wspólnego rynku, WE 
zostały stworzone jako emanacja woli i interesów państw założycielskiej szóstki, 
w tym przede wszystkim Francji i Niemiec� To spowodowało, że do końca lat 60� 
przyjęły one protekcjonistyczny charakter, z absurdalnie rozdętym budżetem 
Wspólnej Polityki Rolnej i restrykcyjnym systemem zewnętrznej polityki celnej 
(Moravcsik, 1998, s� 277)� Dla Wielkiej Brytanii, powiązanej rozbudowanymi 
relacjami z państwami Wspólnoty Brytyjskiej (Commonwealthu), nadawało to 
Wspólnotom model rozwojowy, całkowicie sprzeczny z brytyjską koncepcją, 
doświadczeniem i interesami (Ludlow, 1998, s� 102)� Pamiętać należy, że po II 
wojnie światowej Wielka Brytania była powszechnie postrzegana jako naturalny 
lider procesów integracyjnych� To zatem, że Londyn nie zdecydował się na współ-
tworzenie Wspólnot, pozbawiło go szans na nadanie im cech korespondujących 
z jego koncepcjami i interesami (Dell, 1995, s� 222)�

U podstaw decyzji o wejściu Wielkiej Brytanii do Wspólnot – podjętej na 
początku lat 60� (dwa wnioski członkowskie zablokowane przez Francję) – leżały 
trzy główne argumenty:

– rozpad Imperium spowodował radykalny spadek znaczenia Wielkiej 
Brytanii, redukując ją de facto z pozycji światowego mocarstwa do pozycji 
mocarstwa lokalnego (europejskiego);

– członkostwo jest mimo wszystko korzystne ekonomicznie, co sugerował 
boom gospodarczy EWG w latach 50� i 60� XX w�, zwłaszcza w zestawieniu 
z relatywnie powolnym wzrostem gospodarki brytyjskiej – członkostwo 
mocno popierały środowiska gospodarcze, w tym wpływowe lobby finan-
sowe londyńskiego City;

– Brytyjczycy w ramach Wspólnot uzyskają przywódczą pozycję, która 
pozwoli im zmienić niekorzystne dla nich trendy ewolucji Wspólnot�

Dwukrotne weto prezydenta Francji Charlesa de Gaulle’a  – w  1963 r� 
i 1967 r� – umocniły Wielką Brytanię w tych kalkulacjach� Odczytano je jako 
przejaw obaw Francji przed przejęciem przez Zjednoczone Królestwo przywód-
czej roli we Wspólnotach oraz nadmiernym wzmocnieniem ekonomicznym 
i politycznym Londynu�

Założenia co do szybkiego i pozytywnego wpływu integracji na pozycję świa-
tową i kondycję brytyjskiej gospodarki okazały się być fałszywe� Wejście Wielkiej 
Brytanii do Wspólnot w 1973 r� nastąpiło w okresie pogłębiającego się kryzysu 
naftowego, który mocno uderzył we wszystkie państwa Wspólnoty� Obnażyło 
to naiwność założeń rządów brytyjskich, że klimat ogólnego wzrostu w ramach 
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Wspólnot może skompensować brak reform strukturalnych w gospodarce 
krajowej� Co gorsza, rząd Edwarda Heatha zgodził się na warunki członkostwa, 
które analitycy oceniają jako najgorsze z możliwych (Wass, 2008, s� 17; Ludlow, 
1998, s� 102)�

Już na tym początkowym etapie członkostwa okazało się, w jak niewielkim 
stopniu Brytyjczycy są w stanie przełamać polityczny dyktat tandemu Paryż–
Berlin� To zadecydowało też o bezpodstawności drugiego założenia – Zjedno-
czone Królestwo nie było w stanie zapewnić sobie kluczowego wpływu na bieg 
spraw we WE, przeciwnie – coraz bardziej było izolowane� Wielka Brytania jako 
państwo członkowskie była źródłem nieustannych napięć i otwartych konfliktów, 
które ze swej istoty stanowiły czynnik dezintegracyjny� Kwestia europejska stała 
się jedną z centralnych płaszczyzn podziałów sceny politycznej, a jednocześnie 
źródłem napięć pomiędzy Londynem a pozostałymi państwami członkowskimi� 
W okresie rządów Margareth Thatcher (1979–1990) eurosceptycyzm, czyli pro-
gramowa krytyka pogłębiającej się integracji, zyskał statut agendy państwowej 
(Gowland, Turner, Wright, 2010, s� 107)� Podziały szczególnie mocno ujawniły 
się w ramach CP w okresie debaty nad traktatem z Maastricht (1992–1993), 
prowadząc ją na skraj rozłamu� Zażegnanie tego zagrożenia miało raczej cha-
rakter „leczenia objawowego” – ich przyczyny, czyli właśnie spór o charakter 
Wspólnot oraz uczestnictwo w nich Wielkiej Brytanii, powodowały stan imma-
nentnego konfliktu wewnątrzpartyjnego� I choć późniejsze rządy (zwłaszcza 
laburzystowskie, 1997–2010) usiłowały zmienić wizerunek Wielkiej Brytanii jako 
„kłopotliwego partnera”, to udało się to jedynie w bardzo ograniczonym stopniu� 
Konflikt o wsparcie Amerykanów w wojnie w Iraku uwidocznił nowe pole, na 
którym interesy oraz pryncypia brytyjskiej polityki rozchodziły się z interesami 
i pryncypiami pozostałych głównych aktorów europejskiej sceny�

Powrót do władzy konserwatystów pod wodzą Davida Camerona w 2010 
r� wyznaczył sześcioletni okres konfliktów o przyszłość i kierunki reformy 
UE� Znamienne, że choć współkoalicjantem Partii Konserwatywnej (Conse-
rvative Party, CP) w latach 2010–2015 byli proeuropejscy Liberalni Demokraci, 
to rząd jeszcze bardziej zaostrzył antyeuropejską retorykę (Daddow, 2015, s� 80)� 
Rosnąca w siłę Partia Niepodległości Zjednoczonego Królestwa (UKIP) stano-
wiła coraz większe zagrożenie dla CP, zwłaszcza w tzw� okręgach granicznych� 
UKIP była zasadniczo partią jednej kwestii – skupiając się niemal wyłącznie na 
krytyce integracji europejskiej� Jej zwycięstwo w wyborach do Parlamentu Euro-
pejskiego w 2014 r� stanowiło memento dla CP� I choć wybory parlamentarne 
2015 r� nie potwierdziły siły wyborczej UKIP, to stało się tak w dużej mierze 
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dzięki przejęciu jej eurosceptycznego programu i elektoratu przez CP� Z per-
spektywy ponad sześćdziesięciu lat tak trudnych relacji w żadnym razie nie 
można traktować referendum europejskiego 2016 r� i uruchomienia negocjacji 
o opuszczeniu UE przez Wielką Brytanię jako zdarzeń przypadkowych� I choć 
równie fałszywe byłoby mówienie w odniesieniu do Brexitu o jakimś determi-
nizmie, to jednak samo zjawisko narastania wzajemnych napięć i niezgodności 
pomiędzy Londynem a Brukselą można opisać w kategoriach śnieżnej kuli 
(Zuba, 2017b, s� 43)� 

Drugi wskazany aspekt, czyli Brexit jako czynnik dezintegracyjny, wynika 
z faktu, że perspektywa wyjścia Wielkiej Brytanii z UE znacząco wpływa na 
ujawnienie się nowych lub wzmożenie już istniejących czynników dezintegra-
cyjnych w całej Unii� Opuszczenie UE przez Zjednoczone Królestwo nominalnie 
powinno wzmocnić UE, ale analitycy wskazują na szereg zagrożeń, które mogą 
prowadzić do odwrotnych skutków – osłabienia, a nawet dezintegracji Unii�

Po pierwsze Brexit tworzy precedens, który – na zasadzie domina – może 
zachęcić kolejnych członków UE do rozważenia podobnego kroku� Dotyczy to 
zwłaszcza tych państw, które są ambiwalentne wobec pogłębiania współpracy 
europejskiej, w pierwszej kolejności Danii i Austrii� Scenariusz zwycięstwa sił 
eurosceptycznych w tych państwach jest jak najbardziej realny� Warto zwrócić 
uwagę, jak bardzo ożywczy wpływ na antyeuropejskie siły we wszystkich pań-
stwach UE miała już sama zapowiedź Brexitu (Chrisafis, 2016)� Przeprowadzenie 
referendum europejskiego w Wielkiej Brytanii pociągnęło za sobą wzrost żądań 
zorganizowania podobnego plebiscytu w innych państwach� W badaniu Ipsos 
MORI z przełomu marca i kwietnia 2016 r� aż 58% Włochów (we Włoszech 
konstytucja nie przewiduje referendum w kwestii polityki zagranicznej), 55% 
Francuzów i 41% Polaków oczekiwałoby przeprowadzenia takiego głosowania� 
Co gorsza, znaczny odsetek respondentów (22% w Polsce, 41% we Francji, 48% 
we Włoszech) deklarował wolę głosowania za wyjściem ich kraju z UE (Ipsos, 
2016)�

Po drugie w wyniku Brexitu utrwala się dominacja Niemiec w UE, i  to 
niezależnie od woli samych Niemców� Francuzi nie są w stanie samodzielnie 
równoważyć potencjału ekonomicznego i politycznego RFN� Wielka Brytania 
wchodziła w taktyczne sojusze z Francją, powodując, że układ sił w ramach 
UE był bardziej zbalansowany� Jak to ujął Christian Schweiger, Londyn pełnił 
w takim układzie rolę „silnika manewrującego” (Schweiger, 2007, s� 82 i n�)� 
Z drugiej strony Brytyjczycy potrafili wchodzić w taktyczne sojusze z Berlinem, 
aby blokować przerośnięte ambicje Paryża (Möller, 2014, s� 24)�
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Warto wspomnieć, że również dla Polski sojusz z Wielką Brytanią jawił się 
jako alternatywa dla zbyt ścisłych (i postrzeganych jako asymetryczne) relacji 
z Niemcami� W swym expose z 2016 r� minister spraw zagranicznych Witold 
Waszczykowski wskazał Zjednoczone Królestwo jako głównego sojusznika Polski 
w UE (Waszczykowski, 2016, s� 80)� Brexit przekreśla te kalkulacje, powodując, 
że dwa lata później w expose ministra Jacka Czaputowicza Niemcy – wbrew 
wcześniejszym kalkulacjom rządu Prawa i Sprawiedliwości – powróciły na 
pozycję strategicznego partnera (Czaputowicz, 2018)�

Po trzecie Brexit urealnia wizję budowy Europy różnych prędkości� Przed 
referendum o opuszczeniu UE rząd brytyjski przygotowywał propozycje, zgodnie 
z którymi taki model integracji europejskiej stałby się oficjalnym elementem jego 
polityki w ramach Unii (Hammond, Gentiloni, 2015)� Brexit zdezaktualizował 
ten plan, ale Europa różnych prędkości powróciła w nowym, znacznie bardziej 
niebezpiecznym kształcie� Pomysł ten został podniesiony przez państwa założy-
cielskiej „szóstki” jako sposób ucieczki do przodu� Przyspieszenie i pogłębienie 
integracji może się odbyć w gronie zainteresowanych państw, które nie będą się 
oglądały na „maruderów” (Palmeri, 2016)�

Po czwarte wreszcie opuszczenie przez Wielką Brytanię UE może wpłynąć 
na osłabienie tendencji wolnorynkowych i deregulacyjnych w Europie� To 
z kolei może stanowić zapowiedź nasilenia się tendencji nacjonalistycznych 
w gospodarkach państw członkowskich� Warto pamiętać, że to Londyn był siłą 
napędową reformy Wspólnej Polityki Rolnej, na którą przez dekady szła lwia 
część budżetu Wspólnot, a następnie UE (Zuba, 2013, s� 109–110�)� To również 
pod wpływem Wielkiej Brytanii wprowadzono Jednolity Akt Europejski, realnie 
likwidujący bariery pozataryfowe w handlu w ramach UE� Brak tak silnego 
ośrodka promującego liberalizację gospodarki europejskiej może wzmocnić 
tendencje przeciwstawne, a w konsekwencji sprzyjać dezintegracji�

FEDERALIZM

Twórcy i rzecznicy federalizmu przyjmują, że na określonym poziomie konwer-
gencji społecznej, ekonomicznej i politycznej federalizm staje się najbardziej 
racjonalną formą zintegrowania różnych podmiotów w ramach jednej organiza-
cji o cechach państwa� Przekształcenie Wspólnot/UE w państwo będzie paralelne 
ze zniesieniem państwowości podmiotów tworzących federację, choć zachowają 
one daleką autonomię� Rzecznicy federalizmu uznawali (i to już w latach 50� 
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XX w�), że zjednoczona Europa osiągnęła lub w nieodległej przyszłości osiągnie 
odpowiedni poziom konwergencji, pozwalający na wprowadzenie federacji� 
Za główny atut rozwiązania federacyjnego uznawano możliwość efektywnego 
połączenia zróżnicowanych części w jeden organizm, gwarantujący efektywność 
wspólnej władzy, a przy tym autonomię jej części� Warunkiem wstępnym jest 
jednakże ukształtowanie europejskiego demos oraz tożsamości narodowej 
(w sensie obywatelskim)� Wspólna władza w ramach federacji europejskiej staje 
się skutecznym czynnikiem arbitrażowym, ograniczając poziom konfliktów 
i tendencje odśrodkowe w ramach Unii (na podst�: Rosamond, 2000, s� 23–30; 
Borkowski, 2007, s� 49–57)�

Koncepcja federalizmu legła u podstaw koncepcji budowy wspólnot euro-
pejskich, na długo zresztą przed wprowadzeniem ich w życie (Coudenhove-
-Kalergi, 2005)� Budowa Wspólnot – najpierw Europejskiej Wspólnoty Węgla 
i Stali, a następnie Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej oraz Europejskiej 
Wspólnoty Gospodarczej odbiegała od założeń teoretyków federalizmu, ale 
w żadnym razie nie zrywała z jego duchem� Zrezygnowano z amerykańskich 
doświadczeń – zdecydowano się nie na jeden wielki skok w federację, ale na 
cząstkowe (integracja sektorowa) i stopniowe dochodzenie do niej� Na tym etapie 
nie było jednak zasadniczych kontrowersji co do federalistycznego kierunku 
integracji� Dowodziły tego nie tylko deklaracje „ojców założycieli”, ale również 
zaprogramowanie ponadnarodowego charakteru struktur europejskich (Mora-
vcsik, 1998, s� 277)�

Analiza Brexitu w kontekście teorii federalistycznej odnosi się do dwóch 
głównych aspektów� Po pierwsze Wielka Brytania od samego początku powojen-
nej integracji europejskiej odrzucała taką wizję rozwoju Wspólnot, a następnie 
UE� Po drugie, przykład Wielkiej Brytanii w sposób radykalny pokazywał, że 
poziom jej konwergencji z pozostałymi państwami kontynentalnej Europy 
nigdy nie osiągnął – wymaganego przez teorię federalistyczną – poziomu 
pozwalającego na rezygnację z własnej państwowości i wejście w skład państwa 
federalnego�

Wielka Brytania może się wykazać bardzo bogatymi tradycjami w zakresie 
rozwijania koncepcji paneuropejskiej federacji (Mayne, Pinder, de V� Roberts, 
1990)� Za paradoks należy zatem uznać fakt, że po drugiej wojnie światowej 
stała się najbardziej zaciętym wrogiem tendencji federalistycznych� Wbrew 
obiegowym, a z gruntu błędnym opiniom zaliczającym w poczet europejskich 
federalistów Winstona Churchilla zdecydowanie wykluczał on udział Wielkiej 
Brytanii w tego typu projekcie� Jego słynne wystąpienie w Zurichu z 1946 r�, 
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w którym nawoływał do budowy Stanów Zjednoczonych Europy, było jedynie 
ogólnym manifestem, a nie programem działania� Co więcej, Churchill formuło-
wał ten manifest z pozycji lidera światowej potęgi, uznając, że może być to jedyna 
szansa dla kontynentalnej części Europy Zachodniej na uniknięcie konfliktów 
zbrojnych (Lukacs, 2002, s� 98)� Już w trakcie Kongresu Ruchu Europejskiego 
z 1948 r� Churchill pokazał zupełnie inną twarz, przyczyniając się do storpedo-
wania wszelkich odważniejszych deklaracji i zamierzeń utrzymanych w duchu 
federalistycznym (Moon, 1985, s� 25)�

Na każdym etapie rozwoju Wspólnot, a następnie UE, Wielka Brytania 
jednoznacznie sprzeciwiała się budowie federacji� Poparcie dla takich tendencji 
ujawniało się jedynie na obrzeżach dwóch głównych partii (Partii Konserwa-
tywnej i Partii Pracy) oraz w ramach Partii Liberalno-Demokratycznej, później 
zaś w Liberalnych Demokratach� Nawet jednak w tej ostatniej partii, uznawanej 
za najbardziej proeuropejską na brytyjskiej scenie politycznej, federalizm nigdy 
nie był nurtem wiodącym� 

W pełni uprawnione jest stanowisko, że jednym z głównych powodów 
niewłączenia się Wielkiej Brytanii w proces integracji europejskiej u samych 
początków budowy Wspólnot był fakt, że ich twórcy nie ukrywali federalistycz-
nego kierunku (Pearce, 1994, s� 66)� Konwersja, jaką w kwestii integracji wykazał 
się rząd Harolda Mackmillana, wynikała z faktu, że federalizm od końca lat 50� 
utracił swój status dominującego modelu rozwojowego Wspólnot� Brytyjczycy 
mieli nadzieję, że wejście do Wspólnot pogrzebie tego typu tendencje�

Federalizm pozostał jednak nurtem wpływowym, wyraźnie zyskując na 
znaczeniu w XXI w� Podobnie jak w przypadku pozostałych „klasycznych” teorii 
integracji europejskiej, odrodził się w formie neofederalnej (Pinder, 1985–1986, 
s� 43)� Wyraźne przesłanie federalistyczne zawarte zostało w przemówieniu 
ówczesnego przewodniczącego Komisji Europejskiej Jacques’a Delorsa w Bru-
gii w 1988 r� Odpowiedź brytyjska była zdecydowana – w tym samym miejscu 
Margaret Thatcher wygłosiła manifest antyfederalistyczny, który w późniejszym 
czasie stał się manifestem eurosceptyków (Berend, 2010, s� 64)� Tendencje federa-
listyczne odnajdujemy również w zapisach traktatu z Maastricht, zwłaszcza tych 
wprowadzających unię bankową, unię walutową oraz postulujących stworzenie 
„coraz ściślejszej unii” (ever closer union)� W ocenie premier Thatcher Maastricht 
z 1992 r� stanowił swoiste „przekroczenie Rubikonu” na drodze do federacji 
europejskiej (Thatcher, 1995, s� 473, 615)� Rozwiązania te były promowane 
przez Francję i Niemcy, zaś Wielka Brytania usiłowała im przeciwdziałać, nie 
była jednak w tym skuteczna (Mazzucelli, 1997, s� 66)� Analitycy wskazywali 
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również na wyraziste tendencje federalistyczne, które towarzyszyły pracom nad 
traktatem konstytucyjnym� Zwracali przy tym uwagę, że metoda konstytuanty – 
a takie cechy spełniał Konwent w Sprawie przyszłości Europy – stanowi jeden ze 
sposobów dochodzenia do federacji (Konopacki, 1998, s� 84)� I w tym przypadku 
Wielka Brytania usiłowała sparaliżować ten kierunek ewolucji UE� Rząd brytyjski 
zapowiedział przeprowadzenie referendum w kwestii konstytucji europejskiej – 
analitycy byli w pełni zgodni co do niewielkich szans na jego pozytywny wynik� 
Głosowanie zostało zarzucone, gdyż konstytucja europejska (po negatywnych 
referendach we Francji i w Holandii) przestała być podstawą dalszych prac 
reformujących Unię� Podkreślić wypada, że odbywało się to w okresie władzy 
laburzystów, nierzadko błędnie – w opozycji do stanowiska CP – charakteryzo-
wanych jako rzecznicy pogłębionej integracji� Antyfederalistyczne stanowisko 
uwypuklił Tony Blair m�in� w trakcie uzgadniania kandydatury na nowego 
przewodniczącego KE w 2004 r� Blair odrzucił wówczas wbrew woli Niemców 
i Francuzów kandydaturę Guya Verhofstadta z uwagi na jego federalistyczne 
poglądy (Blair, 2011, s 706)�

Teoria federalistyczna wyjaśnia nam również – tyle że w sposób „odwró-
cony” – dlaczego Wielka Brytania w sposób obiektywny nie mogła pogłębiać 
integracji, a w końcu zdecydowała się na radykalny krok opuszczenia UE� Otóż 
wobec wyjątkowości politycznej, narodowej i  ekonomicznej Zjednoczone 
Królestwo nie podlegało – zakładanym w modelu federalistycznym – procesom 
konwergencji, które stają się warunkiem sine qua non pogłębionej integracji�

Brytyjczycy – inaczej niż działo się to na kontynencie – nigdy nie podzielali 
tezy o zmierzchu państwa narodowego, a jeśli już, to odnoszono ją jedynie do 
państw kontynentalnej Europy (Medrano, 2003, s� 259)� Takie stanowisko deter-
minowało ich stosunek do wszystkich rozwiązań cząstkowych, które osłabiałyby 
ich państwo i prowadziły do nadmiernego wzmocnienia instytucji ponadnaro-
dowych� Odbijała się w tym nie tylko ogromna estyma, jaką Brytyjczycy darzyli 
swoje państwo, ale również realna obawa, że zbyt daleko idące procesy integra-
cyjne spowodują dezintegrację Zjednoczonego Królestwa� Wynikało to z faktu, 
że głównym czynnikiem spajającym ich państwo była przede wszystkim silna 
scentralizowana, demokratyczna władza� Przenoszenie uprawnień decyzyjnych 
z poziomu państwowego na poziom europejski coraz wyraźniej ujawniało, jak 
niewiele łączy Anglików, Szkotów, Walijczyków czy obywateli Irlandii Północnej�

To, co miało być czynnikiem przełamującym tendencje nacjonalistyczne, to 
odpowiedni poziom konwergencji� Ten element teorii federalistycznej rozwinięty 
został w modelu komunikacyjnym� Zwiększenie interakcji pomiędzy państwami, 
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a zwłaszcza ich społeczeństwami i indywidualnymi obywatelami miało prowadzić 
do zmniejszania znaczenia tego co narodowe i państwowe, a zwiększania znacze-
nia tego co europejskie� Kluczowym wymiarem komunikacji jest świadomość, 
a zatem jej konwergencja prowadzi do ukształtowania wspólnej tożsamości na 
bazie tożsamości cząstkowych� Specyfika państwowa i narodowa Zjednoczonego 
Królestwa zaprzeczała temu paradygmatowi teorii federalistycznej�

Zarówno dominujące wśród brytyjskich elit politycznych (ale w pewnym 
sensie również w społeczeństwie) nastroje antyfederalistyczne, jak i przekonanie 
o obiektywnych, nieprzezwyciężalnych ograniczeniach modelu federalistycz-
nego skutkowało działaniami Londynu zmierzającymi do zastopowania tego 
kierunku rozwojowego Wspólnot/UE� Uwzględnienie części z nich w Traktacie 
z Lizbony (m�in� wzmocnienie parlamentów, wprowadzenie procedury wyjścia 
z UE) okazało się niewystarczające� W Wielkiej Brytanii, zwłaszcza w ramach 
rządzącej od 2010 r� Partii Konserwatywnej, coraz mocniejszą pozycję zdobywała 
opcja domagająca się zagwarantowania fundamentalnych elementów brytyjskiej 
państwowości, w tym szczególnie suwerennego statusu Parlamentu� Spełnienie 
tego postulatu było niemożliwe, gdyż podważał on fundament jedności UE – 
supremację prawa europejskiego�

Referendum z 23 czerwca 2016 r�, którego wynik zaskoczył większość anali-
tyków, nie może być z tej perspektywy traktowane jako „nieszczęsny przypadek”� 
Gdyby wynik był pozytywny, to zasadnicze problemy w relacjach brytyjsko-
-unijnych pozostałyby, generując nową falę konfliktów� Federalizm stanowił 
z perspektywy brytyjskiej czynnik dezintegracyjny� Londyn nigdy bowiem 
nie zaakceptował tego kierunku integracji, zaś jego działania, zmierzające do 
powstrzymania tendencji federalistycznych, okazały się nieskuteczne� Choć 
rozpoczęcie negocjacji „brexitowych” sprzyja myśleniu ahistorycznemu („to 
musiało się tak skończyć”), to można je traktować jako radykalną konsekwencję 
antyfederalistycznego stanowiska Wielkiej Brytanii w zderzeniu z federalistycz-
nymi tendencjami w ramach UE�

TEORIA MIĘDZYRZĄDOWA

Teoria międzyrządowa w pewnym sensie odrzucała twierdzenia o fenomenie 
integracji europejskiej, dlatego też nawiązywała do liberalnego modelu sto-
sunków międzynarodowych� Jej fundamentem było założenie, że integracja 
europejska dokonuje się pod wpływem państw i w interesie państw� Jej rzecznicy 
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nie uznawali istnienia żadnego „końcowego” modelu integracji, jednak jako 
granicę, której nie można przekroczyć w jej progresie, wskazywali suwerenny 
status państw członkowskich� Wynikało to z przyjętego paradygmatu, że celem 
integracji jest zaspokojenie potrzeb i umożliwienie osiągnięcia celów przez 
państwa członkowskie, niezależnie od faktu, że cele te mogą być różne� Cele, 
które okazują się sprzeczne, znoszą się lub zostają zablokowane� Uwypukleniu 
ulegają te, wokół których zgromadzi się największa liczba państw, oraz te, co do 
których można uzyskać określony, akceptowalny poziom konsensusu� Integracja 
europejska to zatem gra o sumie zerowej, dlatego też winna być realizowana 
w oparciu o kalkulacje zysków i strat (Rosamond, 2000, s� 130–150; Borkowski, 
2013)�

Powiązania Brexitu (a ściślej mówiąc całej brytyjskiej polityki europejskiej, 
której Brexit stanowił zwieńczenie) z modelem intergovernmentalnym można 
dokonać głównie w dwóch wymiarach� Po pierwsze integracja międzyrządowa 
stanowiła podwaliny doktryny integracyjnej wszystkich rządów brytyjskich, 
niezależnie od różnic ujawnianych w stanowiskach CP i LP (Zuba, 2017c, s� 113 
i n�)� Po drugie przekroczenie pewnego punktu krytycznego integracji, oznacza-
jące odejście od modelu intergovernmentalnego, pociągnęło za sobą kontrakcję 
Londynu, mającą na celu zminimalizowanie skutków tej ewolucji lub nawet 
zmianę jej kierunku�

Pryncypia utożsamiane z teorią międzyrządową leżały u podstaw pojmo-
wania i akceptacji integracji europejskiej przez wszystkie niemal powojenne 
rządy Wielkiej Brytanii� Jedynie Edwardowi Heathowi przypisuje się odejście od 
takiej wizji integracji, choć nie sposób przypisać mu federalistycznych poglądów� 
Ponadto w swych poglądach Heath był raczej odosobniony, nawet w ramach 
własnego rządu (Turner, 2000, s� 62–65)� Suwerenność, choć na Wyspach inter-
pretowana w sposób unikatowy (jej depozytariuszem jest Parlament), pozostaje 
„świętym Graalem” brytyjskiej polityki� Rzeczywista supremacja prawodawstwa 
europejskiego (Page, 2004, s� 42), która ten status naruszała, nigdy nie została 
zaakceptowana przez brytyjskie rządy� Zwłaszcza konserwatyści usiłowali wyni-
kający stąd delikt zlikwidować poprzez dodatkowe prawodawstwo – najpierw 
krajowe, a następnie europejskie2�

2  W trakcie renegocjacji dotyczących warunków członkostwa Wielkiej Brytanii (2015–2016) 
premier Cameron proponował wzmocnienie roli parlamentów narodowych poprzez wprowadzenie 
instytucji „czerwonej kartki” – określona liczba parlamentów państw członkowskich uzyskałaby 
prawo blokowania inicjatyw ustawodawczych Komisji Europejskiej� Propozycja ta została uwzględ-
niona w porozumieniu podpisanym 19 lutego 2016 r� (Walker, Miller, 2016, s� 2)�
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Zasadniczo rzecz ujmując, Wielka Brytania nie akceptowała również 
ponadnarodowego statusu instytucji europejskich� W latach 50� XX w� uznawano, 
że jest on sprzeczny z brytyjską konstytucją� W późniejszym czasie ponadna-
rodowe instytucje UE traktowano jako zło konieczne, usiłując pomniejszyć 
zakres ich wpływu na politykę Zjednoczonego Królestwa� Problem polegał na 
złożoności WE, a zwłaszcza UE� Od samego początku w ich ramach współgrały 
pierwiastki supranarodowe i międzynarodowe� Polityka Londynu zawsze zmie-
rzała do zwalczania tych pierwszych, a wzmacniania tych drugich (Jones, 2007, 
s� 109)�

Warto podkreślić, że podjęta na początku lat 60� XX w� decyzja rządu bry-
tyjskiego o złożeniu wniosku akcesyjnego do Wspólnot Europejskich została 
zdopingowana zmianą europejskiej orientacji Francji� Dojście w 1958 r� do wła-
dzy generała de Gaulle’a wyznaczyło nowy etap relacji Francji z Brukselą� Wizja 
nowego prezydenta Francji bazowała na założeniach współpracy międzyrządo-
wej� Przejawem tych dążeń był kryzys pustego krzesła, zaś ich zwieńczeniem 
kompromis luksemburski z 1966 r� Brytyjskie rządy, zarówno te tworzone przez 
Partię Konserwatywną (CP sygnowała pierwszą aplikację z 1961 r�), jak i Partię 
Pracy (sygnowała drugą aplikację z 1967 r�), podzielały taką wizję i gotowe 
były zaakceptować członkostwo we Wspólnotach opartych na jej pryncypiach 
(Yesilada, Wood, 2010, s� 28)� Paradoksem było zatem, że to właśnie de Gaulle 
dwukrotnie zastopował brytyjskie członkostwo we WE, ale – co należy podkreślić 
– u podstaw tych decyzji nie leżały różnice w postrzeganiu integracji� U podstaw 
weta leżały obawy Francji związane z przywódczymi ambicjami Londynu we 
Wspólnotach oraz różnice interesów ekonomicznych (w tym przede wszystkim 
w kwestii Wspólnej Polityki Rolnej oraz Polityki Połowowej)� 

Bodaj najbardziej dojrzałym i pełnym manifestem intergovernmentalizmu 
był program zawarty w stanowisku rządu Margaret Thatcher, zatytułowanym 
„Przyszłość Europy”, opublikowanym w 1984 r� na łamach „Journal of Com-
mon Market Studies”� W dokumencie tym nakreślono model integracji oparty 
na wolnościach ekonomicznych, ale pozbawiony ponadnarodowych struktur 
politycznych� Taką wizję uznawano za „powrót do źródeł” integracji, wyraźnie 
sugerując, że już na początku lat 80� XX w� integracja na niektórych polach zaszła 
zbyt daleko (Her Majesty Government, 1984, s� 75–78)�

Wynegocjowanie, a następnie wprowadzenie w życie (1987) Jednolitego Aktu 
Europejskiego (JAE) miało być implementacją tych założeń� Warto zwrócić 
uwagę na samo nazewnictwo� Margaret Thatcher pragnęła pomniejszyć rangę 
dokumentu, a może ściślej: nadać mu nie tyle europejski (z czym kojarzyła się 
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nazwa „traktat”), ile międzynarodowy charakter� Tak jak deklaracja „Przyszłość 
Europy” w sferze koncepcyjnej miała być manifestem intergovernmentalizmu, 
tak JAE miał być kamieniem węgielnym nowego modelu Europy w praktyce 
(Thatcher, 1996, s� 484, 498; Yesilada, Wood, 2010, s� 42)�

Droga od JAE do traktatu z Maastricht oznaczała znaczące odejście od 
brytyjskiej wizji integracji międzyrządowej, a w ocenie dużej części elit Partii 
Konserwatywnej – wręcz zerwanie z nią� Proces ratyfikacji traktatu z Maastricht – 
co w Wielkiej Brytanii dokonało się w warunkach bezprecedensowych podziałów 
w ramach rządzącej wówczas CP – mógł zostać pozytywnie zakończony tylko 
dlatego, że Londyn wynegocjował sobie system „wyłączeń” (opt-outs)� Na tamtym 
etapie dotyczyły one wejścia do unii walutowej oraz przyjęcia tzw� rozdziału socjal-
nego� Rząd Johna Majora, który ze strony brytyjskiej traktat negocjował, uznawał, 
że stanowi to system bezpiecznych i trwałych zabezpieczeń przed tendencjami 
federalistycznymi, forsowanymi przez Paryż i Berlin (Major, 2000, s� 579)�

Działaniem zmierzającym do powrotu integracji na tory intergovernmen-
talne było popieranie przez Londyn rozszerzeń UE, co najbardziej uwidoczniło 
się w promowaniu tzw� rozszerzenia wschodniego� Rządy brytyjskie uznawały, 
że rozszerzenie ograniczy, a nawet zastopuje pogłębianie integracji� Przyjęcie 
nowych państw, zwłaszcza słabiej rozwiniętych, zwiększało bowiem niespójność 
Unii� Dawało to również szansę na znalezienie sojuszników w walce z moto-
rami profederalistycznego kierunku rozwoju: Niemcami i Francją� Podobne 
stanowisko reprezentowały również brytyjskie rządy w kwestii rozszerzenia 
południowego (o państwa bałkańskie) (HM Government, 2014; Ker-Lindsay, 
2017, s� 560)� Krytycy nie bez racji wskazywali, że takie stanowisko Wielkiej 
Brytanii bardziej obliczone jest nie tyle na integrację jako taką, ale przeciwnie – 
zwiększenie czynników dezintegracyjnych w ramach UE� Wyłączenia traktatowe 
jako sposób utrzymania się w ramach intergovernmentalnego modelu integracji 
europejskiej okazały się rozwiązaniem bardzo zawodnym� Po pierwsze ujawnił 
się mechanizm tzw� „eurozapadki”� Polegał on na tym, że każde wyłączenie mogło 
być przez nowy rząd anulowane, zaś jego przywrócenie stawało się niemożliwe 
bez zgody pozostałych członków UE� Tak stało się z rozdziałem socjalnym, który 
został podpisany przez rząd laburzystowski Tony Blaira w 1997 r� Po drugie 
„wyłączenia” tworzyły swoisty „upośledzony intergovernmentalizm”, z uwagi, że 
był on jednostronny� Pozostałe państwa członkowskie, zacieśniając i pogłębiając 
integrację europejską, coraz wyraźniej odrzucały ten model�

Można zatem uznać, że od czasów wejścia w życie traktatu z Maastricht wizja 
rozwoju UE polegająca na dalszym pogłębianiu integracji (ever closer union) 
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i wzmacnianiu instytucji ponadnarodowych, reprezentowana przez państwa 
założycielskiej „szóstki”, coraz bardziej rozchodziła się z wizją brytyjskich rzą-
dów, zwłaszcza konserwatywnych, stojących na stanowisku prymatu państwa 
w ramach UE (intergovernmentalizm)� Konflikt o Europę coraz bardziej dzielił 
CP, grożąc jej rozłamem� Rząd premiera Camerona był pod nieustanną presją 
eurosceptycznego skrzydła partii, ponawiającego wnioski o przeprowadzenie 
referendum w sprawie dalszego członkostwa�

Ostatnim akordem walki o powrót na tory intergovernmentalizmu była próba 
renegocjacji warunków członkostwa Wielkiej Brytanii (2015–2016)� Premier 
Cameron proponował wzmocnienie roli parlamentów narodowych poprzez 
wprowadzenie instytucji „czerwonej kartki” – określona liczba parlamentów 
państw członkowskich uzyskałaby prawo blokowania inicjatyw ustawodawczych 
Komisji Europejskiej� Przypominało to kompromis luksemburski „w wersji light”� 
W porozumieniu podpisanym 19 lutego 2016 r� znalazł się ten postulat oraz 
kilka innych – raczej retorycznych – elementów, takich jak demokratyzacja, 
odbiurokratyzowanie UE czy nadanie jej bardziej innowacyjnego charakteru 
(Walker, Miller, 2016, CDP-0033, s� 2)� Eksperci brytyjscy dość sceptycznie 
ocenili rzeczywisty wpływ tych uzgodnień na przyszły charakter Unii, a zatem 
i na realną możliwość zmiany istniejących tendencji rozwojowych w kierunku 
intergovernmentalnym (Hagemann, Hanretty, Hix, 2016)� W sumie zatem owe 
„ustępstwa” UE wobec Wielkiej Brytanii miały charakter symboliczny, nie zmie-
niając ani fundamentów Unii, ani jej przyszłych kierunków rozwoju�

KONKLUZJE 

Pogłębiające się zainteresowanie procesami dezintegracyjnymi na kontynencie 
europejskim należy tłumaczyć natężeniem się symptomów tych procesów 
w rzeczywistości społeczno-politycznej UE� Niezależnie od tego, czy mają one 
charakter przejściowy czy zwiastują pojawienie się trwałych trendów, uteoretyzo-
wanie dezintegracji europejskiej wydaje się konieczne nie tylko z akademickiego 
punktu widzenia� To z kolei pociąga za sobą konieczność stworzenia siatki 
pojęciowej i analitycznej, umożliwiającej nie tylko zdefiniowanie i eksplanację, 
ale również naukową prognostykę zachodzących procesów�

O ile integracja europejska doczekała się nadzwyczaj bogatego zasobu teore-
tycznego, o tyle w odniesieniu do procesów dezintegracyjnych możemy mówić 
co najwyżej o nieśmiałych próbach stworzenia wstępnej siatki teoretycznej� 
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Zaprezentowane tu podejście do problemu wskazuje jednak, że zbyt pesymi-
styczne oceny w tym względzie nie do końca są uprawnione� Teorie integracji 
europejskiej mogą bowiem skutecznie strukturyzować i wyjaśniać również 
procesy dezintegracyjne� 

Wybór teorii federalistycznej i międzyrządowej nie był przypadkowy: są to 
teorie najbardziej klasyczne, zakorzenione w teorii stosunków międzynarodo-
wych, w dodatku na swój sposób wobec siebie konkurencyjne� Można zatem 
stwierdzić, że są one najbardziej wygodne i podatne na zabieg „odwracania”� 
Wspomniano już jednak o analizie Philippe C� Schmittera i Zoe Lefkofridi, doty-
czącej teorii neofunkcjonalistycznej – ona również wykazała znaczący potencjał 
w zakresie teoretyzowania procesów dezintegracyjnych� Wstępna analiza, której 
wyników tu jednak nie zaprezentowano, sugeruje też przydatność teorii komu-
nikacyjnej do wyjaśniania i strukturyzowania procesów dezintegracji� Brak 
również – jak dotąd – argumentów czy nawet poszlak wskazujących, że pozostałe 
teorie i quasi-teorie nie mogą służyć jako podstawa teoretyczna dezintegracji�

Jednocześnie dopiero końcowy efekt negocjacji brexitowych odkryje rzeczy-
wistą skalę oddziaływania, jaką wydarzenia te i zjawisko wywarło na proces tak 
integracji, jak i dezintegracji europejskiej� Kluczowe będzie, czy Brexit w swojej 
ostatecznej formule przyjmie kształt „soft” czy „hard”� I choć rząd premier Theresy 
May skłania się ku drugiej z wersji, to ostatecznie wola polityków i nastawienie 
opinii publicznej może zostać istotnie zmieniona pod wpływem niekorzystnych 
wskaźników ekonomicznych�

Przykład Wielkiej Brytanii, jakkolwiek wyjątkowy, pokazuje w sposób najdalej 
idący wartość tego typu zabiegów „odwracania” teorii integracyjnych� W tym 
miejscu można jedynie postawić hipotezę (nie weryfikując jej jednakże), że 
mogą one stanowić przydatne narzędzie również w analizie mniej wyrazistych 
przypadków�

Dotyczy to w szczególności państw Europy Środkowo-Wschodniej� Dojście 
do władzy sił eurosceptycznych na Węgrzech, w Polsce, Rumunii i na Słowacji, 
niesie z sobą nowe wyzwania nie tylko o charakterze politycznym, ale i nauko-
wym� Spowalnianie, a w wielu aspektach negowanie procesów integracji europej-
skiej staje się trudne do wyjaśnienia w oparciu o istniejące kanony teoretyczne� 
Jednakże ich „odwrócenie” może rzucić nowe światło zarówno na przyczyny 
eurosceptycznego dryfu państw Europy Środkowo-Wschodniej, jak i na poten-
cjalne konsekwencje tego procesu – tak dla Europy, jak i dla poszczególnych 
państw� W tym ostatnim aspekcie należy przypomnieć, co legło u podstaw 
integracji europejskiej� Nie była to bynajmniej piękna idea jedności, ile bardziej 
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strach przed skutkami narastających konfliktów politycznych i ekonomicznych, 
których skutki zaowocowały w XX wieku dwoma najbardziej morderczymi 
konfliktami w dziejach świata� 
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— ABSTRAKT —

Celem artykułu jest analiza nowych form mili-
taryzmu i politycznej aktywności wojskowych 
w państwach Ameryki Łacińskiej na przełomie 
XX i XXI wieku� Poddaję analizie trzy wybrane 
formy udziału wojskowych w polityce� Rozpo-
czynam od uwag na temat interwencjonizmu 
wojskowego� Następnie skupiam się na fenomenie 
wojskowego prezydencjalizmu, czyli udziału 
w wyborach prezydenckich i pełnienia funkcji 
konstytucyjnych prezydentów przez byłych 
wojskowych, którzy w przeszłości łamali porządek 
konstytucyjny, inspirując i/lub przeprowadzając 
zamachy stanu lub sprawując dyktatorską władzę, 
a także łamali prawa człowieka w okresie dyktatur 
i wewnętrznych konfliktów zbrojnych� W dalszej 
kolejności badam problem militaryzacji partii 
politycznych, wskazując na zaangażowanie byłych 
wojskowych w tworzenie nowych partii politycz-
nych reprezentujących interesy środowiska lub też 
zasilanie przez byłych wojskowych już istniejących 
partii politycznych� 

— ABSTRACT —

The article aims at analysing new forms of mili-
tarism as well as a political activity of servicemen 
in Latin American countries at the turn of the 
20th and 21st centuries� The article analyses three 
selected forms of military participation in politics� 
Firstly, it focuses on the military interventions� 
Secondly, it analyses a phenomenon of military 
presidentialism – former servicemen who, having 
broken the constitutional order inspiring and/
or carrying out coups or exercising dictatorial 
power and having violated human rights during 
the period of dictatorships and internal armed 
conflicts, participate in presidential elections 
and serve presidential function� Thirdly, the 
author investigates the question of militarization 
of political parties, demonstrating involvement of 
former servicemen in creation of new political 
parties representing milieu interests or former 
servicemen joining political parties�
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WSTĘP

Celem artykułu jest analiza nowych form militaryzmu i politycznej aktywności 
wojskowych w państwach Ameryki Łacińskiej na przełomie XX i XXI wieku� 
Stawiam tezę, że od lat 90� XX wieku w Ameryce Łacińskiej równolegle do 
procesów demokratyzacji i ustanawiania demokratycznej kontroli nad siłami 
zbrojnymi systematycznie postępuje proces militaryzacji polityki� Siły zbrojne 
jako instytucja stanowią wciąż ważny, choć już nieformalny ośrodek władzy, 
a przynajmniej potężną i wpływową grupę nacisku, natomiast wysocy oficerowie, 
zwłaszcza w stanie spoczynku, aktywnie uczestniczą w życiu społeczno-politycz-
nym swoich państw, pełniąc role liderów i członków partii politycznych oraz 
przywódców� Fenomen sprawowania najwyższego urzędu w państwie przez 
byłych wojskowych definiuję jako wojskowy prezydencjalizm�

Współczesny militaryzm w Ameryce Łacińskiej nie jest zjawiskiem jednorod-
nym� Zaangażowanie wojskowych w politykę przybiera rozmaite formy i różni 
się stopniem nasilenia w poszczególnych regionach i państwach� W odróżnieniu 
od aktywności politycznej wojska w drugiej połowie XX wieku, obecnie ma 
w większym stopniu charakter personalny niż instytucjonalny� Badacze odchodzą 
od przyjętej na początku lat 90� terminologii, rezygnując z ukutego wówczas 
pojęcia „wojska polityczne” na rzecz nowego, lepiej oddającego współczesne 
realia sformułowania „politycy w mundurach”� Wojsko jako instytucja, mając 
świadomość ograniczonych możliwości działania, chociażby z racji uwarun-
kowań międzynarodowych, stara się unikać przeprowadzania zamachów stanu 
i sprawowania bezpośredniej władzy� Nie oznacza to jednak, że całkowicie 
porzuciło interwencjonizm w formie zamachu stanu i zrezygnowało z pełnienia 
roli arbitra politycznego, co potwierdzają wydarzenia w Hondurasie w 2009 
r�Współczesny militaryzm należy postrzegać jednak przede wszystkim jako 
formę organizacji władzy państwowej, w której siły zbrojne, ich dowódcy bądź 
emerytowani wojskowi, wciąż powiązani ze środowiskiem, pośrednio i w sposób 
nieformalny wywierają decydujący wpływ na politykę państwa, de facto domi-
nując nad instytucjami cywilnymi, mimo obowiązywania regulacji prawnych, 
ustanawiających cywilne zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi� 

Słowa kluczowe: wojskowi; polityka; militaryza-
cja polityki; Ameryka Łacińska

Keywords: military; politics; militarization of 
politics; Latin America
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Z uwagi na obszerność i złożoność problematyki w artykule poddaję analizie 
trzy wybrane formy udziału wojskowych w polityce, które w mojej ocenie zasłu-
gują na szczególną uwagę� Rozpoczynam od uwag na temat instytucjonalnego 
interwencjonizmu� Następnie przechodzę do analizy fenomenu wojskowego 
prezydencjalizmu, czyli udziału w wyborach prezydenckich i pełnienia funkcji 
konstytucyjnych prezydentów przez byłych wojskowych, którzy w przeszłości 
łamali porządek konstytucyjny, inspirując i/lub przeprowadzając zamachy stanu 
lub sprawując dyktatorską władzę, a także łamali prawa człowieka w okresie 
dyktatur i wewnętrznych konfliktów zbrojnych� W dalszej kolejności badam 
problem militaryzacji partii politycznych, wskazując na zaangażowanie byłych 
wojskowych w tworzenie nowych partii politycznych reprezentujących interesy 
środowiska lub też zasilanie przez byłych wojskowych już istniejących partii 
politycznych� Wśród innych form i przejawów współczesnego militaryzmu 
w  Ameryce Łacińskiej, które na potrzeby niniejszego artykułu wyłączam 
z rozważań, należałoby wskazać m�in� wywieranie presji na rządzących poprzez 
stowarzyszenia kombatanckie, akty nieposłuszeństwa, polegające m�in� na niewy-
konywaniu rozkazów pacyfikacji manifestacji, wydawanych przez prezydentów 
czy też udział w debatach publicznych i politycznych� 

Badanie wymiarów i  form militaryzacji polityki w Ameryce Łacińskiej 
jest procesem złożonym i trudnym przede wszystkim z uwagi na brak metod 
badawczych pozwalających zmierzyć faktyczny wpływ sił zbrojnych i wojsko-
wych (korpusu wysokich oficerów) na procesy polityczne w państwach regionu� 
W literaturze podejmującej problematykę stosunków cywilno-wojskowych 
spotykamy się z mało precyzyjnymi sformułowaniami, określającymi wpływ 
armii jako duży, średni, znikomy, minimalny bądź żaden, które są najczęściej 
subiektywnymi ocenami i opiniami badaczy i analityków� 

Dla realizacji celu artykułu, uwzględniając niedostatek innych metod 
wykorzystywanych w naukach politycznych, oparłem się na metodzie analizy 
instytucjonalno-prawnej� Metoda ta pozwala analizować pozycję i rolę sił zbroj-
nych oraz ich członków w systemie politycznym, określić formalnoprawny status 
relacji pomiędzy sferą cywilną a wojskową, jak również daje możliwość odwo-
ływania się do historii, dzięki czemu można prześledzić zmiany w stosunkach 
cywilno-wojskowych� W ograniczonym zakresie wykorzystałem także metodę 
empiryczną� Obserwacja postaw i  zachowań wojskowych, ich wypowiedzi 
pozwoliła skonfrontować stan prawny oraz deklaracje wojskowych i „polityków 
w mundurach” z realiami panującymi w państwach latynoamerykańskich� 
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INTERWENCJONIZM WOJSKOWY W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ NA 
PRZEŁOMIE XX I XXI WIEKU

W okresie 1990–2015 w Ameryce Łacińskiej władzę przed upływem kadencji 
straciło dwudziestu prezydentów� Dziewiętnastu z nich złożyło urząd z zachowa-
niem procedur konstytucyjnych, w drodze impeachmentu, ustępując pod presją 
polityczną, a niekiedy masowych protestów społecznych� Należy podkreślić, że 
w Ameryce Łacińskiej wojsko nie interweniowało w obronie prezydentów i nie 
przerwało żadnej procedury impeachmentu od ponad 15 lat� Siły zbrojne nie 
uchroniły przed impeachmentem np� prezydentów Brazylii, Collor de Mello 
(1992 r�) i Dilmy Rousseff (2016), Boliwii – Gonzalo Sancheza de Lozady (2003) 
i Carlosa Mesy (2005), Peru – A� Fujimoriego (2000) r�, i Pedro Kuczynskiego 
(marzec 2018), Argentyny – Fernando de la Rua (2001), i co bardziej znamienne 
– nie wystąpiły w obronie swojego kolegi, gen� Otto Pereza Moliny, który we 
wrześniu 2015 r� złożył urząd prezydenta Gwatemali w związku z postawionymi 
mu zarzutami udziału w grupie przestępczej, biernego łapownictwa i oszustw 
podatkowych (afera „La Linea”)� 

Nie oznacza to jednak, że w ostatnich dekadach siły zbrojne wyłącznie biernie 
przyglądały się wydarzeniom politycznym� Na przełomie XX i XXI wieku duchy 
interwencjonizmu odżywały w Ameryce Łacińskiej kilkukrotnie� Pierwsza fala 
protestów i puczów wojskowych miała miejsce w pierwszym okresie transformacji, 
jeszcze w latach 80� i 90� XX wieku� Wojskowi podejmowali wówczas akcje zbrojne 
przeciwko rządzącym w Argentynie i Chile w 1990, 1993 i 1995 r�, pokazując swoje 
niezadowolenie z kierunku reform w sektorze obrony oraz prób ograniczania 
autonomii sił zbrojnych i pociągnięcia do odpowiedzialności oficerów odpowie-
dzialnych za łamanie praw człowieka w okresie wojen i dyktatur� Na początku XXI 
w� wojskowi również manifestowali swoje niezadowolenie, organizując protesty 
i pucze� Do największych wstrząsów dochodziło w Boliwii (2003), Ekwadorze 
(2000 i 2005), Wenezueli (1992 i 2002) i Peru (2000 i 2005; Kruijt, 2012)�Wszystkie 
te wystąpienia wojskowych należy traktować jako akcje polityczno-wojskowe, 
które mogły doprowadzić do obalenia legalnych rządów� Jednak tylko zamach 
w Wenezueli w 2002 r� zakończył się sukcesem, przy czym krótkotrwałym� Do 
2009 r�, kiedy to władzy pozbawiony został prezydent Hondurasu Manuel Zelaya, 
zamachy stanu były w Ameryce Łacińskiej w zasadzie nieobecne� W Hondurasie 
wojsko, wykonując polecenia Sądu Najwyższego, wkroczyło do pałacu prezy-
denckiego, zmusiło prezydenta do podpisania rezygnacji i wyjazdu z kraju (Cálix, 
2010)� Nie wchodząc w uwarunkowania i przebieg kryzysu politycznego, ani też 
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nie rozstrzygając o racjach i winach stron, należy stwierdzić, że wojsko, które co 
prawda przekazało władzę przewodniczącemu Kongresu (zgodnie z konstytu-
cją), ponownie zaistniało w polityce jako kluczowy aktor i instrument służący 
rozwiązywaniu konfliktów politycznych� Przewidzianą konstytucją procedurę 
impeachmentu, także decyzją cywilnych polityków, zastąpiono polityką siły� 

NOWE PRZEJAWY MILITARYZMU

Podzielam pogląd Dawida Pion-Berlina (2008b, 2017), że niewystępowanie albo 
sporadyczne występowanie wojskowych zamachów stanu wcale nie oznacza 
ustanowienia cywilnego zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi, a tym bardziej 
nie oznacza wycofania się wojskowych z polityki� Siły zbrojne nauczyły się wyko-
rzystywać autonomię instytucjonalną i polityczną, jakie im zagwarantowano 
w okresie tranzycji, i poruszając się w obrębie swoich uprawnień konstytucyjnych 
i ustawowych w nowy sposób oddziałują na politykę na różnych szczeblach� 
W niniejszym artykule poddam analizie dwie spośród rozlicznych form zaan-
gażowania wojskowych w politykę: 1) pełnienie przez nich funkcji prezydentów; 
2) aktywność w partiach politycznych�

WOJSKOWY PREZYDENCJALIZM CZYLI PREZYDENCI  
W MUNDURACH

W latach 90� i pierwszej dekadzie XXI wieku prezydentami w wielu państwach 
Ameryki Łacińskiej zostali wybrani byli dyktatorzy lub oficerowie sił zbrojnych, 
organizatorzy nieudanych zamachów stanu, którzy zrzucili mundury i rozpoczęli 
działalność polityczną (Montecinos, 2010)� W państwach regionu odrodził się 
mit caudillo – silnego, charyzmatycznego przywódcy wywodzącego się z kręgów 
wojskowych, a przynajmniej w znacznym stopniu z nimi powiązanego� W 1997 
r� wolą narodu, wyrażoną w akcie wyborczym, do władzy w Boliwii powrócił 
Hugo Banzer (Acción Democrática Nacionalista, ADN), sprawujący dyktatorską 
władzę w latach 1971–1978� W 1998 r� wybory prezydenckie w Wenezueli wygrał 
kandydat Movimiento V República (MRV), Hugo Chávez Frias – dowódca 
puczu z 1992 r�, którego celem było obalenie prezydenta Carlosa Andrésa 
Péreza� W 2002 r� prezydentem Ekwadoru wybrano emerytowanego wojskowego 
Lucio Gutierreza (Partido Sociedad Patriótica, PSP), który w styczniu 2000 r� 
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uczestniczył w rebelii zorganizowanej przez ludy tubylcze i niższych rangą 
wojskowych, w wyniku której władzę utracił konstytucyjny prezydent Jamil 
Mahuad� W Peru w 2006 r� w wyborach prezydenckich omal nie zwyciężył ppłk� 
Ollanta Humala (przegrał z Alanem Garcią), który wspólnie z bratem Antauro 
i ruchem etnokaserystycznym1 pod koniec 2000 r� zorganizował akcję zbrojną 
polegającą na samowolnym opuszczeniu bazy wojskowej w sprzeciwie wobec 
trwającej od lipca 2000 r� trzeciej kadencji A� Fujimoriego� Próbowano także 
powiązać go z kolejną akcją zbrojną podjętą przez brata w 2005 r�, wymierzoną 
w prezydenta Alejandro Toledo, ale nie znaleziono dostatecznych dowodów� Co 
ciekawe, Ollanta Humala w sierpniu 2006 r� został oskarżony o naruszenia praw 
człowieka, w tym stosowanie tortur i morderstwa, w trakcie służby wojskowej 
w czasie walk z bojownikami ze Świetlistego Szlaku� Zaprzeczył stawianym mu 
zarzutom� Konsekwentnie odwołując się do sektorów wykluczonych, ale łagodząc 
znacznie retorykę, wygrał wybory w 2011 r�, stojąc na czele własnej formacji 
politycznej – Partido Nacionalista Peruano (PNP; Pietraszczyk-Sękowska, 
2014)� W 2010 r� sukces wyborczy odniósł w Surinamie płk� D� Bouterse, lider 
Partido Nacional Democrático (NDP), który dwukrotnie przewodził zamachom 
stanu – w 19980 i 1990 r� i sprawował dyktatorską władzę w latach 1980–1988 
oraz 1990–1991, a dodatkowo ciążą na nim zarzuty bliskiej współpracy z kar-
telem z Medelin� W 2011 r� w Gwatemali najwyższy urząd w państwie objął 
emerytowany wojskowy, gen� Otto Perez Molina i jego partia – Partido Patriota, 
silnie związana ze środowiskiem wojskowych, który podczas kampanii obiecywał 
„rządy twardej ręki”, pokój i bezpieczeństwo (Stelmach, 2016)� Generał Perez 
Molina był pierwszym od czasu formalnego zakończenia dyktatury w 1986 r� 
emerytowanym wojskowym, który został prezydentem Gwatemali� W 2018 r� 
w Brazylii wybory prezydenckie wygrał Jair Messias Bolsonaro, emerytowany 
wojskowy (w stopniu kapitana), który obejmie urząd w styczniu 2019 r�

Tabela 1. Wojskowi w stanie spoczynku sprawujący urząd prezydenta 
w państwach Ameryki Łacińskiej w okresie 1997–2018

Prezydent Państwo Kadencja Partia polityczna

gen. Hugo Banzer Suárez Boliwia 1997–2001 Acción Democrática Nacionalista

płk. Hugo Rafael Chávez Frías Wenezuela 1999–2013 Movimiento V República Partido 
Socialista Unido de Venezuela

1  Grupa nacisku; ruch odwołujący się do weteranów konfliktu wewnętrznego rozczarowanych 
rządami fujimorystów� 
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Prezydent Państwo Kadencja Partia polityczna

płk. Lucio Edwin Gutiérrez 
Borbúa Ekwador 2003–2005 Partido Sociedad Patriótica

płk. Ollanta Moisés Humala 
Tasso Peru 2011–2016 Partido Nacionalista Peruano

płk. Desiré Delano 
(Dési) Bouterse Surinam 2010– nadal Partido Nacional Democrático

gen. Otto Perez Molina Gwatemala 2012–2015 Partido Patriota

kpt. Jair Messias Bolsonaro Brazylia 2019– Partido Social Liberal

Źródło: opracowanie własne�

Warto wspomnieć również o niespełnionych ambicjach i niezrealizowa-
nych planach zdobycia władzy w swoich krajach przez wojskowych w stanie 
spoczynku� W Paragwaju, mimo obowiązywania konstytucyjnego zakazu startu 
w wyborach osobom zaangażowanym w zamachy stanu, aspiracje do objęcia 
najwyższego urzędu w państwie przejawiał gen� Lino Oviedo� O ile nie zezwolono 
mu na start w wyborach w 1998 r�, o tyle już w 2008 r� wystartował z rekomen-
dacji Partido Colorado (PC)� Uzyskał 22% głosów, przegrywając z Fernando 
Lugo i Blancą Ovelar (Kruijt, 2012; Kruijt, Koonings, 2002)� W Gwatemali, mimo 
że konstytucja wyraźnie zakazywała (i nadal zakazuje) ubiegania się o urząd 
prezydenta osobom, które dokonały zamachu stanu, Trybunał Konstytucyjny po 
tym, jak kraj przeżył największy kryzys polityczny od czasów wojny domowej 
(masowe i gwałtowne protesty inspirowane przez Montta) i z obawy przed 
możliwym zamachem stanu, zaakceptował w 2003 r� kandydaturę Riosa Montta 
odpowiedzialnego za organizację i przeprowadzanie masakr na ludności indiań-
skiej w okresie wojny domowej2� Należy podkreślić, że mimo niepowodzenia 
w wyborach prezydenckich Rios Montt do śmierci pozostawał znaczącą postacią 
na gwatemalskiej scenie politycznej, będąc liderem (nieformalnym) Frente Repu-
blicano Guatemalteco (FRG), a od 2013 r� Partido Republicano Institucional 
(PRI), w latach 200–2004 pełniąc natomiast funkcję przewodniczącego Kongresu 
(4 kadencje)3� Generał de facto przejął ważniejszą część obowiązków cywilnego 

2  Pierwszą próbę startu gen� Riosa Montta w wyborach prezydenckich zablokowano w 1996 r� 
Były to pierwsze wybory po zakończeniu wewnętrznego konfliktu zbrojnego, a czwarte od 1986 r�, 
kiedy to siły zbrojne przekazały władze cywilom� 

3  W 2015 r� w wyborach prezydenckich, wbrew zapisom konstytucji, udział wzięła córka byłego 
dyktatora, Zura Ríos Sosa, której kandydatura została zatwierdzona przez Sąd Najwyższy i Trybunał 
Wyborczy�
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prezydenta Portillo, zapewniając sobie wpływ na nominacje wojskowe oraz 
koordynację prac gabinetu prezydenckiego (Kruijt, 2012; Booth, Wade, Walker, 
2014; Stelmach, 2016)� 

Wkroczeniu wojskowych na scenę polityczną w  państwach Ameryki 
Łacińskiej sprzyjało kilka czynników� Po pierwsze kryzys instytucji repre-
zentujących społeczeństwo, w tym głównie tradycyjnych partii politycznych� 
Hugo Chávez i Lucio Gutierrez przejęli elektorat odpowiednio Acción Dme-
ocratica i Izquierda Democratica, które głosząc hasła neoliberalne, odeszły 
od swojego elektoratu (Montecinos, 2010)� W 2006 r� Ollanta Humala przejął 
część elektoratu Partido Aprista Peruano (APRA), która w tych wyborach nie 
wystawiła kandydata i dodatkowo przeszła na prawą stronę sceny politycznej 
(Pietraszczyk-Sękowska, 2014)� Po drugie do sukcesu ludzi powiązanych 
z siłami zbrojnymi przyczynił się brak charyzmatycznych cywilnych liderów� 
Partie prawicowe zmuszone były do szukania kandydatów w koszarach� Ekwa-
dorska prawica, nie znajdując lepszego rozwiązania, wystawiła w wyborach 
2008 r� Lucio Gutierreza, zapominając o jego wstydliwej przeszłości (uwikłanie 
w zamachy) oraz o lewicowych poglądach i licznych atakach na oligarchię� 
Również prawica boliwijska, licząc na pokonanie Evo Moralesa, zdecydowała się 
postawić na wojskowego� Był nim kapitan w stanie spoczynku Manfred Reyes 
Villa, były prefekt Cochabamby i niegdyś kandydat w wyborach prezydenckich 
(Montecinos, 2010)� Warto nadmienić, że wysokiej popularności wojskowych 
sprzyjała obecność sił zbrojnych w najdalszych zakątkach kraju� Na prowin-
cji siły zbrojne były często jedyną reprezentacją państwa, a realizując misje 
rozwojowe, przyczyniały się do wzrostu popularności konkretnych polityków, 
a ci chętnie wykorzystują żołnierzy do prowadzenia kampanii w terenie, co 
dało się zaobserwować w Peru w okresie rządów Alberto Fujimoriego, a także 
w Gwatemali po 1996 r�, ale przede wszystkim w Wenezueli, Boliwii i Ekwadoru 
w okresie rewolucji boliwariańskiej (Norden, 2014; Pion-Berlin, Martinez, 
2017)� Po trzecie ważnym czynnikiem sprzyjającym pojawianiu się wojskowych 
na scenie politycznej okazał się być kryzys bezpieczeństwa i potrzeba silnego 
przywództwa – prezydenta rządzącego „twardą ręką”, gotowego na podjęcie 
radykalnych kroków dla dobra obywateli� 
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MILITARYZACJA PARTII POLITYCZNYCH  
W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ

Partie polityczne zakładane w ostatnich latach przez wojskowych odgrywają 
wiodące role na krajowych scenach politycznych� Chociaż rząd Lucio Guteirreza 
upadł w 2005 r� pod naporem protestów społecznych, partia, którą założył – 
Sociedad Patriotica (PSP) – pozostaje drugą siłą na ekwadorskiej scenie poli-
tycznej� Poza tym warto odnotować w tym miejscu, że obecność wojskowych 
w polityce w Ekwadorze nie ogranicza się do samego Lucio Gutierreza� Inni 
wojskowi, tacy jak Paco Moncayo (alkad Quito od 2000 r�, deputowany w Zgro-
madzeniu Narodowym w latach 2009–2013), gen� Jose Gallardo (kandydat 
Movimiento Unión Cívica Independiente w wyborach prezydenckich 1996 r�, 
a później minister obrony) i płk Luis Fernandez, pozostają wpływowymi figurami 
na scenie politycznej (Montecinos, 2010)� W Paragwaju Lino Oviedo stworzył 
trzecią siłę polityczną – Unión Nacional de Ciudadanos Eticos (UNACE)� 

W Ameryce Środkowej fenomen militaryzacji partii politycznych jest rów-
nież obecny� W mojej ocenie najsilniej zmilitaryzowana jest gwatemalska scena 
polityczna, na której można wskazać kilka partii, w których główną rolę odrywają 
wojskowi� FRG, partia założona przez gen� Riosa Montta, do 2013 r� była jedną 
z kluczowych partii politycznych w Gwatemali� Obecnie funkcjonuje pod nową 
nazwą PRI, ale pozostaje powiązana ze środowiskiem wojskowych� Dodatkowo 
w 2002 r� na scenę polityczną wkroczył gen� Otto Perez Molina ze swoją Partido 
Patriota (PPG)� Dziś pierwszą siłą polityczną (prawie 24% głosów w wyborach 
2015 r�) jest nacjonalistyczna Frente de Convergencia Nacional (FCN), założona 
w 2004 r� przez grupę weteranów wojennych domagających się rehabilitacji 
i uznania zasług w konflikcie po niesłusznych (ich zdaniem) oskarżeniach 
o łamanie praw człowieka, wysuwanych przez członków rodzin zamordowa-
nych i zaginionych (Elías, 2015)� Wspierany przez nią kandydat, Jimmy Morales, 
wygrał wybory prezydenckie w 2015 r� z poparciem 65,48% (Martinez, 2015)� Ze 
sprawozdania przedłożonego krajowemu Trybunałowi Wyborczemu wynika, że 
partia w 37% finansowana jest przez byłych i obecnych wojskowych (Villatoro, 
2015)� Trzon partii stanowią wojskowi, którzy kierowali kampanią antywywro-
tową w okresie dyktatury wojskowej i po jej formalnym zakończeniu w 1996 r� 
W pierwszym szeregu partii stoją m�in�: ppłk� Edgar Justino Ovalle Maldonado, 
gen� Luis Miranda Trejo, gen� Cesar Cabrera Mejia (szef wywiadu G-2 w okresie 
rządów Vinicio Cerezo Arevalo, doradca ministra zdrowia w gabinecie Pereza 
Moliny), kpt� Gregorio Augusto Lopez Gonzales (członek Narodowego Komitetu 
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Wykonawczego FCN), gen� Quilo Ayuso (obecnie sekretarz partii)� Co intere-
sujące, na członkach kierownictwa partii ciążą poważne zarzuty łamania praw 
człowieka w okresie wojny domowej (1960–1996)� Tuż przed wyborami w 2015 
r� 18 członków partii, byłych wojskowych, zostało aresztowanych i przekazanych 
do dyspozycji trybunałów za poważne naruszenia praw człowieka� Stanowisko 
deputowanego i przysługujący mu immunitet uchroniły przed aresztowaniem 
czołowego polityka, jednego z założycieli partii, płk� Edgara Ovalle Maldonado, 
przeciwko któremu prokuratura wszczęła procedurę pozbawiania immunitetu� 

Według Montecinosa (2010) udział emerytowanych żołnierzy w partiach 
politycznych w poszczególnych krajach jest zróżnicowany� Oznacza to, że nie we 
wszystkich formacjach politycznych udział wojskowych jest znaczący, zarówno 
na poziomie kierowniczym, jak i szeregowych członków� W PNP i UNACE tylko 
lider i nieliczne osoby z kierownictwa mają za sobą karierę wojskową� W Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV) oraz FRG i PPG w Gwatemali wojsko-
wych jest znacznie więcej, ale też nie stanowią oni większości� W ekwadorskiej 
PSP niemal całe kierownictwo tworzą wojskowi, ale na poziomie szeregowych 
członków ich udział jest znikomy� Zdecydowanie najwięcej wojskowych człon-
ków (do czasu aresztowań) liczyła gwatemalska FCN� Niezależnie od liczby 
wojskowych w stanie spoczynku w szeregach poszczególnych partii wszystkie 
zmilitaryzowane formacje polityczne charakteryzuje organizacja na wzór armii� 
Spośród innych partii politycznych wyróżnia je silna hierarchiczna struktura 
organizacyjna i wodzostwo� Ruch etnokaserystyczny w Peru jest zorganizowany 
w oparciu o dowództwa narodowe� PSUV podczas wyborów zorganizowany jest 
w oparciu o bataliony, szwadrony, oddziały i jednostki walki wyborczej� Pełnię 
władzy w partii posiada wódz, który kieruje partią de facto w sposób autorytarny� 
Poza tym w kampaniach wyborczych często pojawiają się odwołania do walki� 
Wydaje się oczywiste, że osoby wychowywane od najmłodszych lat w duchu 
dyscypliny starają się przenieść sposób organizacji na tworzone przez siebie 
formacje polityczne� 

Montecinos (2010) dzieli zmilitaryzowane partie polityczne w Ameryce 
Łacińskiej na kilka nurtów: lewicowy i antyliberalny (Hugo Chavez), lewicowy 
nacjonalistyczny (Humala), prawicowy populizm (FRG, FCN)� Niezależnie 
od tego, czy są to formacje sytuujące się w środku bądź po lewej lub prawej 
stronie sceny politycznej, zawsze mają charakter nacjonalistyczny� Stoją na straży 
integralności państwa i narodu� Stąd taki zdecydowany sprzeciw wobec prób 
wydzielenia się Półksiężyca w Boliwii, Guayaquil w Ekwadorze, Zulia w Wene-
zueli czy autonomii ludów tubylczych w Gwatemali�
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PODSUMOWANIE

Kryzys demokracji w państwach latynoamerykańskich wyrażający się znaczącym 
spadkiem zaufania obywateli do państwa, jego instytucji i przedstawicieli oraz 
narastająca frustracja i rozczarowanie z powodu sytuacji gospodarczej, jak rów-
nież powszechne w społeczeństwach poczucie zagrożenia ze strony grup prze-
stępczych i formacji paramilitarnych (szwadronów śmierci), stworzyły dogodne 
warunki najpierw dla utrzymania przez armię silnej pozycji i rozszerzenia sfery 
wpływów, a następnie powrotu do władzy, tym razem w drodze demokratycz-
nych wyborów� Szerokie warstwy społeczeństwa rozczarowane neoliberalnymi 
rządami cywilnych polityków, którzy przez lata w żaden sposób nie przyczynili 
się do poprawy ich sytuacji ekonomicznej i którzy nie zdołali powstrzymać 
narastającej fali przemocy, zwróciły się w stronę „polityków w mundurach”, 
proponujących w jednych krajach rewolucyjne zmiany społeczno-gospodarcze 
i polityczne (Wenezuela), a w innych rządy „twardej ręki” (Gwatemala) w trud-
nych i niebezpiecznych czasach� Obywatele państw Ameryki Łacińskiej zgodzili 
się de facto na ograniczenie demokracji (wprowadzenie demokracji ludowej) 
w imię inkluzji społecznej, zmniejszania nierówności społecznych i zwiększenia 
bezpieczeństwa�

Militaryzację polityki w Ameryce Łacińskiej zwykło tłumaczyć się niesta-
bilnością demokracji, historycznie ugruntowaną rolą wojska, niestabilnością 
i niewydolnością instytucji politycznych, kryzysem reprezentacji oraz zaufania 
obywateli do państwa i jego instytucji� Faktem jest, że im bardziej rozwinięta 
jest kultura polityczna, wyrażająca się wysokim poziomem legitymizacji władzy, 
istnieniem konsensusu co do procedur przekazywania i przejmowania władzy, 
wysokim poziomem zaufania społecznego, sprawnym działaniem instytucji 
publicznych, niskim poziomem korupcji oraz istnieniem społeczeństwa obywa-
telskiego, tym mniejsze możliwości dla interwencji wojska� W państwach, w któ-
rych demokracja cieszy się większym poparciem (Urugwaj, Argentyna, Chile 
oraz Panama), wojskowi są niemal nieobecni w polityce� Natomiast w państwach, 
w których poparcie dla demokracji jest słabsze (Peru, Paragwaj, Gwatemala, 
Honduras), udział wojskowych w polityce jest znaczący� Bez wątpienia aktywność 
wojskowych w polityce skorelowana jest również ze społecznym poparciem dla 
zamachu stanu� Im wyższa akceptacja społeczna dla pozoakonstytucyjnych 
działań sił zbrojnych – a ta jest w Ameryce Łacińskiej bardzo wysoka – tym 
większa obecność wojskowych w polityce� Wzrost pozycji i roli sił zbrojnych 
umożliwia niedostateczną instytucjonalną kontrolę demokratyczną nad siłami 
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zbrojnymi, a z drugiej strony poszerzanie zakresu kompetencji wojska o zadania 
rozwojowe, ale głównie te związane z bezpieczeństwem�

Podsumowując rozważania dotyczące militaryzacji polityki i udziału woj-
skowych w polityce w Ameryce Łacińskiej, skłaniam się do sformułowania 
następujących wniosków� Po pierwsze większość wojskowych zaakceptowała 
demokrację elektoralną jako „jedyną grę w mieście” (Alfred Stepan i Juan Linz), 
w której wybory są jedyną drogą zdobywania i legitymizowania władzy� Po 
drugie wojskowi dążą dzisiaj raczej do umocnienia swojej pozycji przy demo-
kratycznych rządach niż do ich obalania� Po trzecie siły zbrojne zaakceptowały 
władzę cywilną i demokrację warunkowo, zapewniając sobie jednocześnie 
szeroki zakres autonomii, która ostatecznie uniemożliwia konsolidację słabych 
i młodych demokracji latynoamerykańskich� Co prawda zakończyła się era 
rządów wojskowych i wojskowych zamachów stanu, ale nie jest to równoznaczne 
z końcem militaryzmu i interwencji sił zbrojnych i wojskowych w sprawy poli-
tyczne i społeczne w Ameryce Łacińskiej�
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— ABSTRAKT —

W artykule została przedstawiona ewolucja sto-
sunków Rosji ze Stowarzyszeniem Narodów Azji 
Południowo-Wschodniej ASEAN, ze szczególnym 
uwzględnieniem relacji współczesnych� W drugiej 
dekadzie XXI w� Rosja zintensyfikowała kierunek 
azjatycki swojej polityki zagranicznej� W opinii 
wielu ekspertów ta polityka przekłada się w zbyt 
oczywisty sposób na relacje z Chinami, przez co 
Rosja może uzależnić się od tego mocarstwa i być 
postrzegana jako niesamodzielny gracz regionalny� 
Podejmowane są zatem działania, aby zdywersyfi-
kować partnerów� ASEAN jest jednym z bardziej 
perspektywicznych, choć jednocześnie trudnych 
kierunków� Perspektywicznych ze względu na 
dynamikę rozwoju oraz aktywne uczestnictwo 
w regionalnych, jak również transregionalnych 
działaniach, trudnych, bowiem mimo deklaracji 
rozwój stosunków między ASEAN i Rosją postę-
puje powoli� Nową koncepcją rosyjską, która ma 
ożywić współpracę a  jednocześnie pokazać, że 
Rosja może być niezależnym graczem regionalnym, 

— ABSTRACT —

The article examines the evolution of political ties 
between Russia and the Association of Southeast 
Asian Nations (ASEAN) with the special regard 
to contemporary relations� In the 2nd decade of 
the 21st century Russia intensified the “Asian 
direction” of its foreign policy� A lot of political 
pundits claim that this strategy has an impact on 
relations with China, and can lead to the growing 
reliance on Beijing� Therefore Russia, which may 
be perceived as a dependent regional player, takes 
actions to diversify political partners� Southeast 
Asia is one of the most prospective but difficult 
regions to establish a network of alliances� Pro-
spective – because of its dynamic development, 
and participation in regional and transregional 
initiatives� Difficult, cause despite many declara-
tions, improvement of the relations between the 
ASEAN and Russia has been advancing at a slow 
pace� The concept of Great Euroasia, which is 
a typical trend of “new regionalism”, can revive 
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ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE ANALIZY

Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej ASEAN dla potrzeb 
niniejszego artykułu będę traktowała jako gracza unitarnego, mając jednocześnie 
świadomość pewnych ograniczeń takiego podejścia� Są to zarówno rozbieżne 
interesy państw członkowskich wobec operujących w regionie wielkich graczy, 
jak i ich zróżnicowanie�

Takie podejście znajduje zastosowanie u niektórych badaczy zajmujących się 
sposobem funkcjonowania ASEAN, dla których Stowarzyszenie należy traktować 
jako wspólnotę� Na przykład Amitav Achrya nazywa Stowarzyszenie „budującą 
się wspólnotą bezpieczeństwa”, Tobias Nischalke „wspólnotą dla wygody” (Ha, 
2008)� Rodolfo Soverino nazywa to wspólne działanie „skoncentrowanym 
podejściem” (Severino, Thuzar� 2012)� Dyplomacja ASEAN zakłada centralizm 
(ASEAN centrality), a w tym określeniu zawarte jest podejmowanie decyzji na 
zasadzie konsensusu, uwzględnienia interesu wszystkich członków i silnego 
poczucia suwerenności każdego z członków� Centralizm ASEAN polega na tym, 
że wokół Stowarzyszenia jako osi zbudowane są i powstają nowe ugrupowania, 
formaty dialogu, takie jak: ARF(ASEAN Regional Forum) ASEAN+, EAS (East 
Asia Summit), a wszystkie one działają na podstawie ASEAN way – zbioru zasad 
wartości i norm zaakceptowanych przez wszystkich dziesięciu uczestników�

Z punktu widzenia ASEAN obecność Rosji w regionie należy postrzegać 
przez pryzmat budowania równowagi między najważniejszymi mocarstwami 
regionalnymi, przede wszystkim USA i Chinami, ale również Japonią, Australią 
i Indiami� Budowanie równowagi sił – kategoria teorii realizmu będzie, w przy-
padku relacji Rosji z ASEAN, uzupełniona kategorią asekuracji (hedging; Karolev, 
2018), bowiem możliwość oddziaływania jej na otoczenie międzynarodowe różni 
się od możliwości Stanów Zjednoczonych, Chin czy nawet Indii, ze względu 
na słabość powiązań gospodarczych i wpływów politycznych� Zatem jej sposób 
działania polega na poszukiwaniu alternatywnych możliwości, multiplikowa-
niu interesów i niedokonywaniu bezpośredniej presji na strony uczestników 

jest projekt Wielkiej Euroazji, który jest zgodny 
z aktualnymi trendami „nowego regionalizmu”�

Słowa kluczowe: stosunki międzynarodowe; 
Rosja; ASEAN; regionalizm; Wielka Euroazja

cooperation, making Russia independent regional 
player�

Keywords: international relations; Russia; 
ASEAN; regionalism; Greater Eurasia
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stosunków regionalnych� Tak właśnie działa Rosja w regionie Azji Południowo-
-Wschodniej i takie (z niewielkimi odstępstwami) są wobec niej oczekiwania 
członków Stowarzyszenia� Możliwości wkroczenia w bipolarny układ sił w tym 
regionie Rosja nie ma� Geopolityczne i geoekonomiczne aspiracje Rosji pozwalają 
spojrzeć na relacje Rosja–ASEAN także pod kątem umacniania własnej pozycji 
w regionie oraz budowy nowego podmiotu regionalnego – Syberii i Okręgu 
Dalekowschodniego (geograficznie Rosyjski Daleki Wschód, RDW)�

Teoretyczną podbudową analizy będzie teoria nowego regionalizmu, która 
– jak słusznie zauważa Heiner Hanggi – w odróżnieniu od większości teorii 
zajmujących się rolą i znaczeniem czynników determinujących regionalizm, 
zajmuje się stosunkami międzyregionalnymi� Heiner Hanggi używa pojęcia 
interregionalizmu (Hanggi, 2000) i wyróżnia 3 formy współpracy interregional-
nej: relacje między regionalnymi ugrupowaniami, biregionalne i transregionalne 
ugrupowania oraz hybrydy takie jak relacje między regionalnymi grupami 
a pojedynczymi państwami� Przykładami są: Unia Europejska–Chiny, Unia 
Europejska–Japonia, czy przedmiot analizy ASEAN–Rosja�

Cechą charakterystyczną procesów w Azji Wschodniej jest to, że dotyczą 
praktycznie regionalizacji ekonomicznej, natomiast polityczna współpraca jest 
nieformalna, opiera się na uzgodnieniach, konsensusie i metodach, które można 
zaliczyć do arsenału z grupy soft power� Regionalizm rozwija się wokół sub-
regionów (ASEAN) lub schematów transregionalnych (Asia-Pacific Economic 
Co-operation, APEC, ARF, EAS)� W odróżnieniu od „nowego regionalizmu” te 
procesy w Azji Wschodniej są nazywane „otwartym regionalizmem”� W artykule 
zostanie udowodnione, że współpraca ekonomiczna Rosji i ASEAN, najbardziej 
charakterystyczna dla regionu, zdaniem Hanggi, pozostaje daleko w tyle, mimo 
licznych deklaracji przyspieszenia� Za to idea tworzenia relacji transregionalnych 
oraz budowa nowej architektury bezpieczeństwa pozostaje w centrum zaintere-
sowania obu stron�

Zatem w artykule, korzystając ze spojrzenia obu klasycznych paradygmatów 
badania stosunków międzynarodowych, omówiona zostanie rosyjska idea 
tworzenia relacji transregionalnych – z wykorzystaniem istniejącej organizacji 
ASEAN – oraz relacje hybrydowe, tj� między Rosją i ASEAN� Z jednej strony 
będzie to spojrzenie realistyczne, podkreślające wartość realizacji interesu naro-
dowego/grupowego (w przypadku ASEAN), podkreślenie tradycyjnych zasad 
budowania relacji między podmiotami opartymi na suwerenności, niezależności, 
idei równowagi sił� Z drugiej strony dążenie do doskonalenia współpracy za 
pośrednictwem multilateralnych form tradycyjnie będzie nawiązywało do 
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liberalnych zasad funkcjonowania uczestników stosunków międzynarodowych� 
Wartości, takie jak budowanie relacji na zasadzie poszanowania suwerenności 
oraz dążenie do świata multilateralnego, są bardzo atrakcyjne dla obu partnerów 
dialogu�

HIPOTEZY BADAWCZE:

1�  Rosja jest elementem geopolitycznej gry w regionie Azji Południowo-
-Wschodniej i działa na rzecz integracji regionu z jej obecnością oraz 
stabilizacji, która dla niej jest warunkiem niezbędnym dla rozwoju w sytu-
acji zamrożenia relacji z UE�

2� Rosja jest postrzegana jako bliski sojusznik Chin, ale w odniesieniu do 
ASEAN Chiny i Rosja nie wypracowują wspólnej strategii, w niektórych 
obszarach ich interesy są sprzeczne�

3�  W porównaniu z innymi uczestnikami dialogu w formacie ASEAN+ Rosja, 
nie jest ona znaczącym partnerem� Taki status drugoplanowej roli zostanie 
utrzymany, jeśli strategiczny plan budowy makroregionu euroazjatyckiego 
z udziałem ASEAN nie zostanie podjęty i jeśli wizerunek pozostającego 
z boku gracza się nie zmieni�

EWOLUCJA WZAJEMNYCH KONTAKTÓW

Początek stosunków ASEAN–Rosja sięga czasów zakończenia okresu zim-
nowojennego� W 1991 r� rosyjski wicepremier został zaproszony na doroczne 
spotkania ministrów spraw zagranicznych ASEAN� W 1994 r� między ASEAN 
a Rosją zostało ustanowione partnerstwo konsultatywne� Rosja stała się człon-
kiem założycielem ASEAN Regional Forum (ARF) w 1994, zanim jeszcze została 
oficjalnym partnerem dialogu razem z Chinami i Indiami w 1996 r� Rozpoczął się 
wówczas proces konstruowania bazy instytucjonalnej� Relacje z Rosją są skon-
struowane na tej samej podstawie co z innymi partnerami dialogu: USA, Kanadą, 
Indiami, Republiką Korei, Japonią i UE� W czerwcu 1997 r� powstał Wspólny 
Komitet Współpracy ASEAN+Rosja (ASEAN–Russia Joint Cooperation Com-
mittee ARJCC) oraz Komitet ds� Zarządzania (ASEAN–Russia Joint Management 
Committee)� To, co wyróżniało dialog ASEAN z Rosją od innych i stwarzało 
spore ograniczenia, to brak Funduszu Dialogu, będący wynikiem opieszałości 
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działań� Utworzono go dopiero w 2007 r� (ASEAN-Russian Federation Dialogue 
Partnership Financial Fund)� Niestety fundusz nie był zbyt efektywny� W 2007 
r� Rosja zasiliła go kwotą 500 tys� USD� W 2010 r� wkład rosyjski do Funduszu 
wyniósł 1,75 mln USD� Rosja zaoferowała 1,5 mln USD rocznie, poczynając od 
2011 r�, co nadal było sumą niewystarczającą�

W listopadzie 2004 r� Rosja stała się stroną Traktatu o Wzajemnych Stosun-
kach i Współpracy (Treaty of Amity and Cooperation TAC) oraz poparła wysiłki 
ASEAN utworzenia w ASEAN strefy wolnej od broni atomowej i wzmocnienia 
regionalnego i  globalnego bezpieczeństwa (The Southeast Asian Nuclear-
-Weapon-Free Zone Treaty SEANWFZ; Overview ASEAN–Russia Dialogue 
relations)� Gdy podpisano Kartę ASEAN, która weszła w życie w styczniu 2009 
r�, Rosja zaczęła akredytować swoich ambasadorów przy ASEAN� Od sierpnia 
2017 r� przedstawicielem Rosji przy ASEAN jest Aleksander Iwanow� W Rosji 
powołano komitet ASEAN, skupiający ambasadorów Stowarzyszenia rezydują-
cych w Moskwie� Na Uniwersytecie MGIMO powstało centrum ASEAN, które 
pełni rolę ekspercką dla MSZ� Od 2018 r� działa tu również sieć eksperckich 
centrów NARTT� Centrum ASEAN i Wietnamu istnieje również w Rosyjskiej 
Akademii Nauk�

Państwa ASEAN dostrzegały potencjał FR jako nowego mocarstwa w Azji 
(Thambipillai, 2012)� Rosja z kolei zwróciła uwagę, że „średnie mocarstwa”, takie 
jak np� ASEAN, można i należy wykorzystać w procesie decyzyjnym wobec 
regionalnych problemów w regionie Azji i Pacyfiku� Dostrzeżono również szybki 
rozwój państw regionu� Rosji zależało na tym, żeby rozwijać relacje nie tylko 
z oddzielnymi państwami Azji Południowo-Wschodniej, ale z całym Stowarzy-
szeniem�

Między Rosją a ASEAN jest kilka kanałów kontaktu: szczyty Rosja–ASEAN, 
coroczne konferencje ministrów spraw zagranicznych i spotkania w formacie 
ASEAN+1, a także dialogowe partnerstwo ASEAN+10� Ważnym instrumentem 
konsultacji w zakresie bezpieczeństwa są spotkania ministrów obrony (ASEAN 
Defence Ministers Meeting+)� Funkcjonują też grupy robocze w najbardziej 
perspektywicznych dziedzinach współpracy�

Najlepiej układa się współpraca w sprawach polityki regionalnej i konkret-
nych problemów związanych z zachowaniem pokoju w regionie Azji i Pacy-
fiku� Jednym z takich problemów jest nierozprzestrzenianie broni atomowej 
w regionie� Należy pamiętać o próbach nuklearnych Korei Północnej� Rosja od 
dawna występuje za stworzeniem systemu bezpieczeństwa zbiorowego� Powoli 
te argumenty są przejmowane przez ASEAN (Lokshyn, 2010)� Rosja od samego 
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początku uczestniczy w  ARF�  Ważnym mechanizmem są tu wspomniane 
spotkania ministrów obrony i Rosja w tym formacie działa, przysyłając swoich 
ekspertów� Na forum ARF w Phuket w 2009 r� minister spraw zagranicznych 
Siergiej Ławrow zwracał uwagę na kolektywne podstawy bezpieczeństwa w opar-
ciu o prawo międzynarodowe, konsultacje i dialog, co wzmacnia dyplomację 
prowadzoną w ramach ASEAN way�

Rosja i  ASEAN współpracują w  sprawie walki z  terroryzmem, w  tym 
w ramach ONZ� W 2004 r� w Dżakarcie została podpisana deklaracji ASEAN+ 
Rosja na temat wspólnej walki z terroryzmem� Przewidziano wymianę informa-
cji� Powstała grupa robocza Rosja–ASEAN do walki z terroryzmem� Rozpoczął 
się mechanizm spotkań ekspertów w sprawie transnarodowej przestępczości� 
Współpracują służby wywiadowcze w ramach takich organizacji jak ASEAN-
POL� Kolejną dziedziną współpracy są klęski żywiołowe�

Perspektywiczną dziedziną współpracy jest energetyka� W 2010 r� w czasie 
spotkania grupy roboczej ds� energetyki ASEAN Senior Officials on Energy-
-Russia przyjęto program współpracy energetycznej� W deklaracji przyjętej na 
szczycie w Soczi (2016 r�) również podkreślono ważność wyżej wymienionych 
form współpracy gospodarczej oraz w takich gałęziach, jak: infrastruktura 
transportowa, energetyka, elektronika, współpraca technologiczna, przemysł 
naftowy, rolnictwo czy rybołówstwo (Final Soczi Declaration of the ASEAN–
Russian Federation)� Te dziedziny współpracy jako perspektywiczne zostały 
potwierdzone na szczycie w Singapurze (2018 r�)

Śledząc ewolucję stosunków wzajemnych, można stwierdzić, że o ile do 
początku XXI w� obserwować można niewielkie wzajemne zainteresowanie, to po 
2014 r� w okresie ochłodzenia stosunków Rosji z Unią Europejską i Stanami Zjed-
noczonymi i nałożenia sankcji po interwencji na Ukrainie oraz aneksji Krymu 
rośnie zainteresowanie rozwijaniem relacji, zwłaszcza po stronie rosyjskiej� 
Podstawą jest to, że zarówno Rosja, jak i ASEAN chcą integrować się z gospo-
darką światową na swoich zasadach, innych od twardych reguł narzuconych prze 
WTO� ASEAN koordynuje szereg form dialogu, których uczestnicy omawiają 
problemy regionalnego bezpieczeństwa na konsensualnej podstawie – ASEAN 
way� Dla Rosji ASEAN to przykład norm i wartości, które są jej bliskie� To rów-
nież ważny kierunek rosyjskiego powrotu do Azji i dywersyfikacji tego kierunku� 
Rosja zbyt wyraźnie jest identyfikowana jako bliski sojusznik Chin, co często 
jest poddawane krytyce ekspertów i naukowców w środowisku wewnętrznym� 
Wysiłki zmierzające zatem do podkreślania własnych niezależnych od Chin inte-
resów sprzyjają poprawie jej wizerunku jako niezależnego, liczącego się gracza�
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Decyzję o podniesieniu rangi stosunków z ASEAN podjęto na szczycie 
w Soczi w maju 2016 r� i ostatecznie zatwierdzono na szczycie w Singapurze 
w 2018 r� (Joint Statement of the 3rd ASEAN-Russian Federation Summit on 
Strategic Partnership)� Dla Rosji szczyt w Soczi był związany z zainicjowaniem 
koncepcji budowy makroregionu euroazjatyckiego (o którym szerzej w dalszej 
części artykułu), opartego na zintegrowaniu już zintegrowanych regionów: 
Unii Euroazjatyckiej, Szanghajskiej Organizacji Współpracy oraz ASEAN, a dla 
ASEAN z celami przyjętymi w ASEAN Community Blueprint i Master Plan 
on Connectivity 2025� Perspektywa dalszego integrowania regionu może być 
impulsem dla nowego otwarcia wzajemnych relacji�

ASEAN I NOWY REGIONALIZM.  
SPOJRZENIE ROSJI NA POZYCJĘ STOWARZYSZENIA  

W NOWEJ STRUKTURZE MIĘDZYNARODOWEJ

Aby wyjaśnić cele i okoliczności wypracowania koncepcji Wielkiej Euroazji 
w odniesieniu do ASEAN, warto odpowiedzieć na pytanie, jak eksperci rosyjscy 
oceniają rzeczywistość międzynarodową oraz korzyści płynące ze współpracy 
z Azją Południowo-Wschodnią�

Eksperci rosyjscy widzą Azję Południowo-Wschodnią i ASEAN jako ważną 
część regionu Azji i Pacyfiku, w którym największą rolę odgrywają dwa mocar-
stwa – Chiny i USA� Ich oddziaływanie ma jednak swoje ograniczenia: amery-
kańskie z powodu niemożności przełożenia siły militarnej na wpływy polityczne, 
a chińskie z tego powodu, że nie mogą wykorzystać należycie siły miękkiej, 
tak aby azjatyccy partnerzy wycofali poparcie dla Ameryki i przekierowali je 
w stronę Chin� Sergiej Karaganow zauważa, że zmniejsza się możliwość przewi-
dywania rozwoju wydarzeń, rośnie konfliktogenność świata i niekontrolowany 
przypadkowy przebieg zdarzeń� Rozpoczął się proces przeformatowania albo 
nawet likwidacji systemu globalnego, zanika system konsensusu waszyngtoń-
skiego (Karaganow, 2018)� Rozwinięty świat będzie zmieniał swoją konfigurację 
w stronę dwubiegunowości i później lub wcześniej dołączą do niego Chiny, część 
ASEAN, Tajwan i Indie� Zanika podział na rozwinięty i nierozwinięty świat, 
a pojawia się podział na „stary zachód” i nowy „niezachód”� Widoczny jest wzrost 
Azji – dla kontynentu suwerennych i narodowych państw atrakcyjne stają się 
modele: Azja dla świata, Azja dla Azji� Wewnętrzny, azjatycki, głównie chiński 
rynek staje się źródłem ekonomicznego wzrostu regionu�
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Karganow pisze, że z powodu spadku poziomu gospodarczego, problemów 
związanych z izolacją i nałożonych sankcji Rosja nie jest w stanie gospodar-
czo wspierać i subsydiować swoich sojuszników (na obszarze byłego ZSRR), 
a takie integracyjne byty jak Związek Białorusi i Rosji czy Euroazjatycka Unia 
Gospodarcza (EAEU) potrzebują realnego wsparcia i  wypełnienia treścią 
deklarowanych powiązań� Tak zdefiniowana sytuacja międzynarodowa każe 
Rosji poszukać nowych bodźców dla utrzymania i wzmocnienia integracyjnych 
więzi dla powrotu do gry w tym nowym „niezachodnim” świecie� Ideą, która 
pojawiała się wcześniej i wybrzmiała dobitnie po szczycie w Soczi (20�05 2016 
r�) ASEAN+Rosja, stał się projekt euroazjatyckiego makroregionu� Rosji przede 
wszystkim zależy na stworzeniu strefy bezcłowej pomiędzy krajami ASEAN-
-u a Euroazjatycką Unią Gospodarczą (Eurasian Economic Union EAES): 
Wietnam taką umowę o wolnym handlu już podpisał, a w deklaracji w Soczi 
państwa ASEAN zgodziły się na podjęcie prac w tym kierunku ( Soczi Declara-
tion – ASEAN)�

Warto zaznaczyć w tym momencie, że sam projekt Wielkiej Euroazji przez 
wielu ekspertów rosyjskich jest traktowany jako odrębny od chińskiej koncepcji 
pasa i szlaku, ewentualnie rosyjskie uzupełnienie chińskiej idei i powrót Rosji 
do gry o Azję� Należy dodać, że wśród naukowców rosyjskich są różne opinie 
na temat przełożenia się koncepcji pasa i szlaku na korzyści dla Rosji – od 
entuzjastycznych i sugerujących, że powstanie infrastruktura i inwestycje, po 
pesymistyczne, sugerujące, że Chiny chcą zająć miejsce ZSRR w Azji Środkowej� 
Karaganov argumentował, że ta inicjatywa może zastąpić rosyjską Transsyberyj-
ską Kolej oraz Północną Drogę Morską� Dla tych przyczyn rywalizacja między 
Rosja a Chinami jest nieunikniona (Timofeev, Lissovolik, Filippova, 2017)� 
Dlatego też można uznać, że rosyjski projekt Euroazji odpowiada na obawy 
niektórych ekspertów rosyjskich, pokazuje zdolność Rosji do strategicznego 
planowania�

Idea makroregionu idzie dalej, bowiem pojawia się propozycja dialogu 
między UE a EAES, co dla Rosji byłoby spełnieniem wielowiekowych marzeń 
o Euroazję� Ta propozycja wpisuje się w koncepcję ASEAN „integrować zinte-
growane” i większość przytoczonych analiz ekspertów rosyjskich widzi korzyści 
nie tylko dla Rosji, ale całej Azji Południowo-Wschodniej� Koncepcja intere-
gionalizmu zakłada obiektywny charakter procesu tworzenia makroregionów, 
a Azja Wschodnia charakteryzuje się szczególnym typem regionalizmu, który 
może doprowadzić do globalnej integracji, co wynika z teorii regionalizmu 
przedstawionego chociażby przez Baldwina i Kawaiego (Baldwin, Kawai, 2013)�
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Warto przytoczyć inną argumentację na rzecz projektu Euroazji Antona 
Tsvietowa� Uważa on, że Rosja pozostająca z boku Regionalnego Partnerstwa Eko-
nomicznego (Regional Comprehensive Economic Partnership RCEP), mogłaby 
się aktywnie włączyć w porozumienia wolnocłowe (FTA) poprzez Euroazjatycką 
Unię Gospodarczą i stać się stroną RCEP lub innej handlowej organizacji tego 
typu, wykorzystując EAEU (Tsvetov, 2018)� Impulsem do bardziej aktywnej 
dyplomacji w tym kierunku było wyjście USA z Partnerstwa Transpacyficznego 
(Trans Pacific Partnership TPP)� Rosja mogła zaproponować inny, wykraczający 
poza dotychczasową formułę projekt ekonomicznego partnerstwa między EAEU, 
Szanghajską Organizacją Współpracy (Shanghai Cooperation Organization SCO) 
i ASEAN� Na czym dokładnie ma polegać idea? Zdaniem Tsvietowa na razie 
koncepcja nie jest zarysowana konkretnie, ale uważa, że jest to przede wszystkim 
pokazanie zdolności Rosji do włączenia się w projekty globalne, zgodne z przyjętą 
przez ASEAN niezachodnią liberalizacją oparta na preferencyjnym handlu�

Odpowiedź na pytanie, jak Rosja postrzega ASEAN, można znaleźć w anali-
zach innych ekspertów ds� regionu� A�W� Lukin zauważa, że umacniają się orga-
nizacje, które z zachodnim sposobem gospodarowania mają mało wspólnego 
i podaje przykład ASEAN (Lukin, 2018)� Podobny pogląd wyraża Ewgienij Kana-
jev, który podkreśla, że liderzy ASEAN wskazują na niemożność zastosowania 
modelu europejskiego w regionie Azji i Pacyfiku (Kanajev, 2018)� W przypadku 
Rosji izolowanej przez Zachód może to być szansa na rozwój� Lukin zwraca 
uwagę na postępujący proces centralizacji ASEAN i dostrzega, że w jego ramach 
mogą pojawiać się nowe centra regionalne, np� Wietnam, który będzie szukał dla 
siebie mocnych sojuszników, aby tworzyć czasowe alianse� Wietnam np� próbuje 
wykorzystać USA dla poparcia w terytorialnym sporze z Chinami� Lukin nazywa 
ten system systemem postbipolarnym� Wzrost konfliktogenności współczesnego 
świata pojawia się w większości analiz�

Rosja oprócz wsparcia dla nowych nieliberalnych idei globalizacji wspiera 
ASEAN w polityce balansowania, asekuracji (hedging)� Różnorodność kontaktów 
Rosji z państwami Azji Południowo-Wschodniej (ARF, APEC, EAS ASEM) 
pozwala sformułować tezę, że jest to raczej działanie na zdywersyfikowanie 
„reorientacji” na Azję niż balansowanie przeciw komukolwiek, co dla ASEAN nie 
jest bez znaczenia� W regionie są napięcia między ASEAN a Chinami i dlatego 
Moskwa pokazuje, że jest w stanie stosować strategię hedging dla siebie, jak i dla 
innych (Korolev, 2018)�

Podsumowując tę część rozważań, należy podkreślić, że eksperci rosyjscy 
zdają sobie sprawę z rosnącego znaczenia regionu Azji Południowo-Wschodniej 
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w relacjach regionalnych, ale i coraz bardziej globalnych� W wielu wypowiedziach 
i ekspertyzach pojawia się teza, że Rosja nie może się uzależnić od Chin, musi 
dywersyfikować partnerów� Makroregion euroazjatycki optymalizuje realizację 
interesów zarówno ASEAN, jak i Rosji� ASEAN ma doświadczenie, w jaki sposób 
układać współpracę wielkich graczy w czasie wielostronnych rozmów na neu-
tralnej bazie i wydaje się, że szczegóły zgłoszonej przez prezydenta Putina idei 
mogą być konkretyzowane z jej udziałem� ASEAN stara się wpłynąć na system 
globalny� Rośnie liczba umów o wolnym handlu, Azja Południowo-Wschodnia 
jest rozpatrywana jako obowiązkowy kierunek współpracy w regionie Azji 
i Pacyfiku, zatem projekt RCEP (Żołądkiewicz, 2016), do którego należą waż-
niejsze mocarstwa regionalne: Australia, Chiny, Indie, Japonia, Korea Płd� i Nowa 
Zelandia, staje się dodatkowym instrumentem rozwoju i może mieć wpływ na 
uzdrowienie koniunktury� Ten kierunek regionalizmu inny od twardych reguł 
narzuconych prze WTO staje się, jak pisze Żołądkiewicz: „jednym z głównych 
instrumentów liberalizacji handlu światowego” (Żołądkiewicz, 2016) i odpowia-
dającym azjatyckiej specyfice, dodajmy – rosyjskiej również�

Rosja natomiast może optymalnie integrować euroazjatycki i azjatycko-pacy-
ficzny kierunek swojej polityki zagranicznej i sprawić, by był kompleksowy, wie-
lostronny, bardziej efektywny i dać impuls swojej polityce pivot to Asia� U Rosji 
i ASEAN po raz pierwszy w historii pojawiła się silna motywacja do współpracy� 
Zbudowanie nowych instytucji pozwoli przezwyciężyć stagnację we wzajemnych 
relacjach� Na czym zatem ma polegać idea Wielkiej Euroazji? Na pewno podstawą 
jest zbliżenie Rosji i Chin, ale nie na podyktowanych przez Chiny warunkach� 
Dużą rolę w tym zbliżeniu odgrywają inne niezachodnie organizacje� Euroazja 
ma pomijać Stany Zjednoczone i jednocześnie szanować różnice kulturowe, 
zgodnie z cały czas obowiązującą Deklaracją w Bandungu w 1955 r� W tym zna-
czeniu makroregion ma spełniać wymogi ASEAN way, „niezachodniej” ścieżki 
rozwoju państw i pluralizmu� Jeśli chodzi o interesy gospodarcze, to jest możliwe 
stworzenie strefy wolnocłowej na zasadzie poszerzenia RCEP, a także w ramach 
EAEU� Ważne i możliwe jest stworzenie nowych korytarzy, w tym Morskiego 
Jedwabnego Szlaku łączącego Euroazję z ASEAN, oraz szerszego wykorzystania 
Północnego Szlaku Morskiego, co leży w interesie Rosji�

Rosja liczy na to, że wspólne profity, wynikające z projektu, zachęcą ASEAN 
do pozytywnego włączenia się do dyskusji� Na jakie zalety wskazują rosyjscy 
eksperci? Najczęściej wymieniane są następujące: odwołuje się do dużej prze-
strzeni, będzie wymagał sporych nakładów w infrastrukturę lądową i morską 
z udziałem ASEAN, Rosji i Chin, co może pobudzić gospodarki� Rosji będzie 
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dawał możliwość włączenia Syberii i RDW do regionu, co przecież jest jednym 
z celów azjatyckiej polityki Rosji� ASEAN-owi może przynieść osłabienie i wyci-
szenie konfliktów w rejonie Morza Południowochińskiego, bowiem centrum 
aktywności gospodarczej przemieści się z regionu Azji i Pacyfiku do regionu 
Euroazji� Wyłoni się nowa struktura bezpieczeństwa, a Euroazja może stać się 
jednym z centrów multilateralnego świata� ASEAN wzmocni swój dialog, swoją 
globalną pozycję i nie będzie musiało się bezpośrednio konfrontować z Chinami� 
Inicjatywa obliczona jest na przyszłość�

Oceniając opinie rosyjskich ekspertów, można stwierdzić, że w dzisiejszych 
warunkach rosyjska strategia pivot to Greater Euroasian Partnership jest mało 
realna, zwłaszcza z powodu gospodarczych ograniczeń Rosji� Została sformu-
łowana, aby Rosja nie wypadła z gry i aby nie postrzegać kierunku pivot to Asia 
jako pivot to China (Gabuev, 2015)� Odwrócenie uwagi od konfliktu na Morzu 
Południowochińskim projektem euroazjatyckim jest mrzonką� Nie należy jednak 
jej traktować li tylko jako element propagandy, ale perspektywiczny, choć trudny 
do realizacji projekt� Chociaż w gronie partnerów z ASEAN brak jest wyraźnego 
poparcia dla projektu, to jednak w Deklaracji Singapurskiej nawiązano do idei 
proponowanej w Soczi przez prezydenta Putina� Co prawda koncepcja została 
zmodyfikowana, między innymi w ten sposób, że zaproponowano rozdzielenie 
rozmów o współpracy ASEAN z SCO i ASEAN z EAEU, nie pojawiała się nazwa 
Wielkiej Euroazji, ale rozmowy na temat poszerzenia integracji z udziałem 
ASEAN i partnerów euroazjatyckich mają się toczyć� Jeden z członków ASEAN 
– Wietnam – podpisał już umowę z EAEU (Free Trade Agreement Between the 
EAEU and Vietnam), która weszła w życie 5 października 2016 r�

OGRANICZENIA WSPÓŁPRACY DWUSTRONNEJ

Najczęściej pojawiająca się konstatacja dotycząca relacji Rosji i ASEAN jest taka, 
że nie odpowiada potencjałowi, jaki mógłby się kryć za tymi relacjami� Aktywi-
zacja następuje przed kolejną okrągłą datą, a potem wszystko wraca na stare, 
nieefektywne tory� Dlatego też przywoływany już w artykule Kanajev uważa, 
że należy cały ten system, na którym budowane są relacje, zmienić (Kanajev, 
2018)� Zmiana może być jednak trudna, bowiem na przeszkodzie stoi szereg 
niepokojących zjawisk�

Największym problemem w relacjach Rosja–ASEAN jest praktyczna nieobec-
ność Rosji w świadomości grup biznesowych, elit zarządzających i intelektual-
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nych: nie ma tu diaspor rosyjskich, branding rosyjski (marka) praktycznie nie 
istnieje, słabe są możliwości polityki kredytowej Rosji� Rosja nie wypracowała 
tradycji współpracy z państwami regionu, poza Wietnamem z okresu wojen 
indochińskich, ale obecnie te formy również są przestarzałe�

Do tego dochodzi efekt antyrosyjskich sankcji� Sankcje spowodowały 
zachwianie systemu bankowego i nawet w Azji Wschodniej, gdzie państwa 
w większości się do nich nie przyłączały, nie ryzykowały inwestycji z tego 
właśnie powodu� Nawet chińskie banki zachowywały ostrożność w tej sytuacji� 
Te problemy noszą charakter długoterminowy i nie mogą być naprawione 
w krótkim czasie�

Pomimo deklaracji Rosja nadal ma słabe związki gospodarcze z Azją Połu-
dniowo-Wschodnią i oprócz tradycyjnych sfer, jak np�: ropa, gaz, przemysł ciężki, 
nuklearna technologia, nie ma nic do zaproponowania� Rosja może zaoferować 
korzystanie z alternatywnych tras przesyłowych przez magistralę transsyberyj-
ską i Północny Szlak Morski, ale one nie są wykorzystywane dostatecznie, np� 
w latach 2015 i 2016 przez Północny Szlak Morski zrealizowano odpowiednio 18 
i 19 przejść statków (Kanajev, 2017)� Ślimaczą się również inwestycje związane 
z energetyką atomową – Wietnam sześć lat po rozpoczęciu budowy wstrzymał 
budowę elektrowni atomowej formalnie z przyczyn ekonomicznych, ale najpraw-
dopodobniej również politycznych (Koldunova, 2018)�

Dane gospodarcze dotyczące współpracy są złe� Rosja kładzie akcent na 3 
państwa: Wietnam, Indonezję i Malezję� Są to tradycyjni partnerzy w regionie, 
a nowych nie przybywa, poza Singapurem, w ostatnim okresie� Obrót towa-
rowy cały czas jest mały� Struktura handlu nie zmienia, się eksport Rosji do 
ASEAN jest ograniczony i monotonny Większość to surowce energetyczne, 
metalurgia, chemia, papier i celuloza� Udział maszyn i urządzeń w eksporcie 
nie zwiększa się� W ASEAN Rosja kupuje tradycyjnie kauczuk, lateks, olej 
kokosowy i palmowy, towary codziennego użytku, domową elektronikę� Jak 
do tej pory, próby wejścia na rynek ASEAN rosyjskiej techniki kosmicznej 
były nieudane (Telkom-3/Ekspress-MD2 launch failure)� Poniższe tabele 
przedstawiają rozwój współpracy między dwoma podmiotami na tle innych 
partnerów dialogu� Cały czas ASEAN ma deficyt w handlu z Rosją, w 2016 r 
wyniósł on -2392,4 mln USD, a poziom obrotu towarowego pozostaje niski 
i utrzymuje się na poziomie handlu Kanady z ASEAN� Jeżeli weźmiemy pod 
uwagę fakt, że dla ASEAN najważniejszą kwestią jest regionalizacja ekono-
miczna, to zdecydowanie ten czynnik komplikuje współpracę, mimo licznych 
deklaracji na rzecz jej rozwoju�
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Tabela 1. Eksport ASEAN do państw dialogu w mln USD

rok Australia Kanada Chiny UE(28) Indie Japonia Korea 
Pd

Nowa 
Zelandia Rosja USA

1994 4512 2155 5304 35196 1990 34300 7005 697 159 49371

2000 8893 2707 14179 63474 6447 50560 14454 1213 327 73770

2005 19636 3140 52232 81051 15047 72750 24357 2634 1469 92929

2010 35221 5200 112917 115080 35991 102851 44947 4243 2589 100402

2014 45345 7470 150407 132484 43326 120224 51624 6381 5415 122375

2016 32993 7394 143519 130415 37634 96037 45711 4547 4782 131071

Źródło: ASEAN Yearbook on International Merchandise Trade in Goods; ASEAN Statistical Yearbook 
2016/17�

Tabela 2. Import ASEAN z państw dialogu w mln USD

rok Australia Kanada Chiny UE(28) Indie Japonia Korea 
Pd

Nowa 
Zelandia Rosja USA

1994 6447 1717 5759 38729 1547 67302 9036 798 496 39202

2000 8695 2126 18137 39297 3210 65631 15181 1035 1048 48448

2005 11589 2832 6114 59681 7961 81072 23601 1456 3234 60955

2010 14807 3539 96622 78717 12575 82832 40479 2242 5113 66702

2014 25029 5685 216119 115824 24382 108818 79815 4326 17128 90054

2016 19795 5237 224508 103146 20815 105856 78540 3353 7174 80730

Źródło: ASEAN Yearbook on International Merchandise Trade in Goods; ASEAN Statistical Yearbook 
2016/17�

Istnieje jednak możliwość – ale dzieje się to powoli – przyciągnięcia kapitału 
ASEAN do sfery usług, przemysłu naftowego, budownictwa i realizacji progra-
mów rozwoju Syberii i Dalekiego Wschodu (Voronin, Kozłov, 2010)� W Rosji 
na przykład firmy wietnamskie inwestycją w przemysł wydobywczy� Oprócz 
firm inwestujących w przemysł naftowy i gazowy firmy wietnamskie produkują 
węglowodór i przygotowują go do eksportu do Wietnamu� Szacuje się, że firmy 
wietnamskie ulokowały swój kapitał podobnie w wysokości ok� 1 mld USD� Wiet-
nam otrzymał kredyt rosyjski na sumę ok� 10 mld USD (Lokszyn, 2010)� 

Nową formą współpracy jest rozwój więzi międzyregionalnych� W czasie roz-
mów w 2008 r� prezydent Wietnamu Nguyen Minh Triet zaproponował współ-
pracę z wietnamskimi prowincjami� Już teraz działa wspólne przedsiębiorstwo 
Rusvietpetro w Nienieckim okręgu autonomicznym, a duże nadzieje związane są 
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z działalnością innej spółki joint ventures Gazpromviet, która rozpoczęła prace 
poszukiwawcze ropy i gazu w obwodzie orenburskim (Pietrov)� Dla Rosji przecież 
inspiracją dla ściślejszych związków z regionem jest rozwój Syberii i RDW� To, 
co spowalnia wzrost współpracy gospodarczej, to infrastruktura logistyczna 
i transport� Jak było wspomniane wcześniej, postuluje się rozwój transportu 
morskiego i wykorzystanie portów rosyjskich na RDW� Perspektywiczne plany 
wobec ASEAN widziane są w kontekście wizji euroazjatyckiej� Rosja jest też 
zainteresowana transportem kolejowym� Projekt Transazjatyckiej drogi kolejowej 
od Turcji do Singapuru został opracowany przez ESKATO ONZ� Uczestnikiem 
projektu są Chiny� Ma to być sieć, na którą składać się będzie 81 tys� km i części: 
Północna (Korea–Rosja–Chiny–Mongolia–Kazachstan) Południowa (Pd� Chiny–
Mianma, Indie–Iran, Turcja) Północ–Południe (Rosja–Azja Centralna–region 
Zatoki Perskiej) oraz Chiny–ASEAN� Są też projekty dróg i autostrad oraz 
połączeń lotniczych� Jeżeli te projekty zostaną zrealizowane, jedna z większych 
przeszkód logistycznych zostanie zlikwidowana, ale na to potrzebny jest czas 
i środki finansowe�

Eksperci rosyjscy zwracają uwagę na to, że problematyczny jest rozwój prywat-
nego biznesu na rynkach ASEAN i postulują zwiększenie obecności dużych firm 
rosyjskich w Azji Południowo-Wschodniej, doskonalenie systemu ubezpieczeń 
i obsługi arbitrażowej, włączenie przedstawicieli tych dużych, zainteresowanych 
współpracą firm do dwustronnych międzyrządowych grup roboczych i komisji 
tak, aby rządy mogły szybciej reagować na problemy, które się pojawiają w bizne-
sie; wreszcie doskonalenie bazy prawnej, aby właściwie reagować na problemy na 
styku państwo–przedsiębiorstwo, biznes–nauka� Powinny powstawać instytuty 
naukowe, reżimy preferencji celnych i kredytowych dla małych przedsiębiorstw 
(Voronin, Kozłov, 2010)� Postulaty sformułowane w pierwszej dekadzie XXI w� 
i obecnie pozostają niezrealizowane�

Oprócz współpracy gospodarczej przeszkodą na drodze do realizacji nowych 
form współpracy są kwestie polityczne i bezpieczeństwa, w tym konflikt na Morzu 
Południowochińskim� Jeśli chodzi o konflikt na Morzu Południowochińskim, to 
formalnie nie jest to przedmiot wspólnego zainteresowania ASEAN (Lokszyn, 
2016); nie wszystkie państwa ASEAN wysuwają roszczenia wobec wysp na 
Morzu Południowochińskim, ale podkreślić należy, że jest to jeden z najbardziej 
groźnych współczesnych sporów terytorialnych� Dla Rosji ten spór jest częścią 
geopolitycznej gry� Imperatyw systemowego balansowania pcha Rosję w stronę 
Chin, co pozwala na walkę z unipolarnym światem (Korolev, 2018)� Rosja jest 
przeciw internacjonalizacji sporu i działa typowo dla sytuacji, gdy chce powstrzy-
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mać któreś z mocarstw� W tym wypadku formalnie jest neutralna, w praktyce 
wspólnie z Chinami równoważy wpływy amerykańskie� Rosja ma również dobre 
relacje z Wietnamem, głównym oponentem Chin w tym konflikcie, i dopóki 
będzie utrzymywać dobre relacje zarówno z Chinami, jak i Wietnamem, dopóty 
będzie w stanie chociażby zachowywać pozory neutralności� Po werdykcie Sądu 
w Hadze z 12 czerwca 2016 r�, który przyznał rację Filipinom i wypowiedział 
się przeciw argumentacji Chin, sytuacja zdaniem wielu ekspertów rosyjskich 
pogorszyła się� Kanajev uważa, że może to rodzić nowe nacjonalizmy� Lokshyn 
przypomina, że niezależnie od oceny państw jest to werdykt sądu i trzeba go trak-
tować bardzo poważnie� Zatem należy podkreślić, że Rosja mogłaby odgrywać 
większą rolę w rozwiązaniu sporu, ale tego nie robi� Z całą pewnością strategia 
hedging, asekuracja Rosji nie wzmacnia jej pozycji w regionie jako niezależnego 
gracza� Dla ASEAN Rosja jest ważna dla wzmacniania więzów wewnątrz ASEAN 
również w kierunku relacji z mocarstwami� Jednak jej strategia jest mało kon-
kretna i często, co już zostało powiedziane, ma charakter okazjonalny, a chiński 
kierunek polityki aż nazbyt widoczny�

Szereg utrudnień związanych z rozwojem wzajemnych stosunków wynika 
z przyczyn niezależnych od polityki rosyjskiej� Obserwujemy na przykład nara-
stającą dysproporcję między zwiększeniem wzajemnej zależności i elementów 
policentryczności w gospodarce światowej i zmniejszeniem efektywności regu-
lujących to wszystko instytucji� Jeśli chodzi o ASEAN, to obserwujemy dużo 
formatów i brak konkretów, nowe propozycje toną w morzu rozmów i spotkań� 
Kolejnym problemem było to, że nie tylko Rosja, ale i pozostałe mocarstwa 
zintensyfikowały swoją politykę wobec Azji Południowo-Wschodniej – kon-
kurencja jest duża, ale wspólnej polityki wobec tych mocarstw ASEAN nie 
wypracowało� W praktyce, jeśli chodzi o partnerów dialogu, to widoczny jest 
trójstopniowy model� Na najwyższym stopniu znajdują się USA� Dla większości 
członków to USA są gwarantem bezpieczeństwa� Na drugim stopniu są Chiny, 
w dialogu z którymi ASEAN szuka zrównoważenia� Na trzecim stopniu sytuują 
się pozostali partnerzy dialogu: Japonia, Indie, Australia, Korea i Rosja, a także 
UE (Kanajev, 2018)� Dla większości członków ASEAN celem było zbalansowanie 
wpływów USA i Chin oraz przygotowanie projektu RWEP, a przecież, jak do tej 
pory, Rosji w tym projekcie nie ma� Warto też zauważyć, że aseanocentryczność 
zakłada inicjowanie kierunków integracyjnych i makrostruktur, w przypadku 
projektu Wielkiej Euroazji inicjatywa wychodzi z zewnątrz ugrupowania, zatem 
w grę wchodzi umiejętność przekonania partnerów co do jej celowości�
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Podsumowując rozważania na temat perspektyw formatu ASEAN+Rosja 
i możliwości wpływania przez Rosję na procesy regionalizacji w Azji Południowo-
-Wschodniej, należy podkreślić, że hipoteza badawcza, zakładająca, że Rosja jest 
elementem geopolitycznej gry w regionie Azji Południowo-Wschodniej, została 
pozytywnie zweryfikowana, choć podkreślić należy, że nie jest ona ważnym 
partnerem dla ASEAN� Podstawą współpracy pozostają kwestie dostaw ropy 
naftowej i gazu ziemnego oraz broni� Rosja podejmuje jednak starania, aby swoją 
pozycję w regionie wzmocnić� Takim projektem jest budowa Wielkiej Euroazji, 
która wychodzi naprzeciw projektom budowania nowych struktur integracyjnych 
Azji Wschodniej na bazie centralizmu ASEAN� Jest to dowód na to, że Rosja 
traktuje ASEAN jako jednolitego gracza, sprzyja centralizmowi tej organizacji 
i działa na rzecz integracji regionu z jej obecnością� Neutralna postawa wobec 
konfliktu na Morzu Południowochińskim, mimo że w praktyce odczytywana jako 
prochińska, sprzyja stabilizacji� Wreszcie należy wziąć pod uwagę, że rola balan-
sowania wpływów wielkich mocarstw Chin i USA, czego oczekuje ASEAN od 
swoich partnerów, również jest trudna do wykonania, co najwyżej Rosji pozostaje 
równoważyć wpływy amerykańskie wspólnie z Chinami� Rosja jest postrzegana 
jako bliski sojusznik Chin, ale w odniesieniu do ASEAN oba państwa nie wypra-
cowują wspólnej strategii, w niektórych obszarach ich interesy są sprzeczne� 
Przed uzależnieniem się od Chin przestrzegają rosyjscy eksperci� Rosja chce być 
postrzegana jako partner niezależny, a ASEAN w tym kontekście jest elementem 
dywersyfikującym kierunki jej polityki zagranicznej�

BiBliografia:

ASEAN Statistical Yearbook 2016/17� (2017)� Pobrane z: https://asean�org/sto-
rage/2018/01/ASYB_2017-rev�pdf�

ASEAN Yearbook on International Merchandise Trade in Goods (IMTS)� (2016)� 
Pobrane z: https://www�aseanstats�org/wp-content/uploads/2016/11/ASEAN-
-IMTS-2015_hires-1�pdf�

Baldwin, R�, Kawai, M� (2013)� Multilateralizing Asian Regionalizm� ADBI Working 
Paper Series, ADBInstitute nr.431� Pobrane z: https://www�adb�org/sites/default/files/
publication/156286/adbi-wp431�pdf

Final Soczi Declaration of the ASEAN-Russian Federation Commemorative Summit 
to Mark the 20th Anniversary of ASEAN-Russian Federation Dialogue Partnership 
“Moving Towards a Strategic Partnership for Mutual Benefit”� (2018)� Pobrane z: 
https://www�asean�org/storage/2016/05/SD-of-the-ASEAN-Russia-CommSummit-
-Final�pdf�



223Małgorzata Pietrasiak : Rosja–ASEAN: nowe koncepcje współpracy

Free Trade Agreement Between the EAEU and Vietnam� (2015)� Pobrane z: http://
www�eurasiancommission�org/ru/act/trade/dotp/sogl_torg/Documents/EAEU-
-VN_FTA�pdf�

Gabuev, A� (2015)� A “Soft Alliance”? Russia–China Relations after the Ukraine Crisis, 
European Council on Foreign Relations� Pobrane z: http://lea�vitis�uspnet�usp�br/
arquivos/a-soft-alliance-russia-china-relations-after-the-ukraine-crisis_alexander-
-gabuev�pdf�

Ha Anh Tuan, (2008)� Balance of Power of Southeast Asian Countries: The Origin 
of Peace and Autonomy in the Post-Cold War Era� W: S� Wilmar, S� Kiran (red�)� 
Sustaining a Resilient Asia Pacific Community� Cambridge: Cambridge Scholars 
Publishing�

Hanggi, H� (2000)� Interegionalism: Empirical and Theoretical Perspectives� Paper 
prepared for workshop, May 18� Los Angeles, CA� Pobrane z: https://www�cap�
lmu�de/transatlantic/download/Haenggi�PDF� Joint Statement of the 3rd ASEAN-
-Russian Federation Summit on Strategic Partnership� (2018)� Pobrane z: https://
www�mfa�gov�sg/content/mfa/overseasmission/asean/press_statements_spe-
eches/2018-01/2018-11/Press_2018-11-144�html�

Kanajev, E�A� (2017)� Probliema Juzhniekitajskogo mira Novyje kategorii analiza� 
Jugovostochnaja Azja: aktualnyje problemy razvitija, 35, 32–44�

Kanajev, E�A� (2018)� Formirujusheeca evroazjatickoje izmirienije otnoshenii Rossii� 
W: A�W� Lukin (red�)� Nowyje mieźdunarodnyje otnoshenija. Osnownyje tendencji 
i wyzowy dla Rossii (s� 471–494)� Moskwa: Miezhdunarodnyje Otnoshenija�

Karaganov, S� (2018)� Mieżdunarodnyje tendencjii i rossijskaja wnieshniaja politika� 
W: A�W� Lukin (red�)� Nowyje mieźdunarodnyje otnoshenija. Osnownyje tendencji 
i wyzowy dlia Rossii (12–29)� Moskwa: Miezhdunarodnyje Otnoshenija�

Koldunova, E� (2018)� ASEAN, WAS i ATES, Chto udalos sdielat’Rossii w 2018 godu� 
Pobrane z: http://russiancouncil�ru/analytics-and-comments/analytics/asean-vas-
i-ates-chto-udalos-sdelat-rossii-v-2018-godu/�

Korolev, A� (2018)� Russia in the South China Sea: Balancing and Hedging� Foreign 
Policy Analysis� DOI: 10�1093/fpa/orx015�

Lokshyn, G�M� (2010)� Dialogovoje Partnerstwo Rossija-ASEAN: Sotrudnichestvo 
w sfierie politiki i biezopasnosti� W: E�V� Kobielev, G�M� Lokshyn, N�P� Maletin 
(red�)� ASEAN w nachale XXI w. (s� 298–308)� Moskwa: „Forum”�

Lokshyn, G�M� (2016)� ASEAN i  territorialnyje spory w  jużnokitajskom morie� 
W: W�M� Mazyrin, Novyje vyzowy i mechanizmy bezopasnosti w Vostochnoj Azji 
(s� 392–412)� Moskwa: „Forum”�

Lukin, A�W�(2018)� Postbipolarnyj mir: rozhdienije novovo miroporiadka ili pogru-
żenije w chaos?� W: A�W� Lukin (red�)� Nowyje mieźdunarodnyje otnoshenija. 
Osnownyje tendencji i wyzowy dlia Rossii (s� 30–51)� Moskwa: Miezhdunarodnyje 
Otnoshenija�

Overview ASEAN-Russia Dialogue Relations� (2018)� Pobrane z: https://asean�org/
wp-content/uploads/2012/05/Overview-ASEAN-Russia-Dialogue-Relations�pdf�



224 ATHENAEUM
Polskie Studia Politologiczne

vol. 61(1)/2019

Pietrov, I� (2013)� Rossija vozvrashchajetsa vo Vietnam� Pobrane z: http://www�km�ru/
economics/2013/11/13/vladimir-putin/725140-rossiya-vozvrashchaetsya-vo-
vetnam�

Severino, R�, Thuzar, M� (2012)� ASEAN Regionalism and the Future of ASEAN-Russia 
Relations� W: V� Sumsky, M� Hong, A� Lugg (red�)� ASEAN-Russia. Foundations 
and Future prospects (22–30)� Singapore: ISEAS� Telkom-3/Ekspress-MD2 launch 
failure� (2012) Pobrane z: http://www�russianspaceweb�com/proton_telkom3�html�

Thambipillai, P� (2012)� Southeast Asia and Russia: Forging a new Regional Architecture� 
W: V� Sumsky, M� Hong, A� Lugg (red�)� ASEAN-Russia. Foundations and Future 
Prospects (110–123)� Singapore: ISEAS� Timofeev, I�, Lissovolik, Y�, Filippova, L�, 
(2017)� Vision of the Belt and Road Initiative: From the Rivalry of the Great Powers 
to Forging a New Cooperation Model In Eurasia� China&World Economy, 25(5), 
62–77�

Tsvetov, A� (2017)� Russia’s Asian Trade game� Pobrane z: https://thediplomat�com/tag/
russia-asia-relations/�

Voronin, A�S�, Kozłov, A�A� (2010)� Rossija-ASEAN: k otnoshenijam rozvitogo i vsie-
obemlushchego partnerstwa� W: E�V� Kobielev, G�M� Lokshyn, N�P� Maletin (red�)� 
ASEAN w nachale XXI w. (s� 309–338)� Moskwa: „Forum”�

Żoładkiewicz, K� (2016)� Wszechstronne Regionalne Partnerstwo Ekonomiczne 
(RCEP) jako przykład nowego trendu w regionalizmie� Finanse, Rynki Finansowe, 
Ubezpieczenia.

Problemy współczesnej gospodarki światowej, 3(81), 335–344� DOI: 10�18276/frfu�2016�81-29�



RE
C

EN
ZJ

E





vol� 61(1)/2019, ss� 227–235
DOI: 10�15804/athena�2019�61�13
www�athenaeum�umk�pl
ISSN 1505-2192

Kolejność na liście wyborczej czy cechy kandydata?  
Polemika ze Sławomirem Bartnickim

Paulina Kruszyńska* 

wą zmienną niezależną analizy jest pozy-
cja kandydata na karcie do głosowania, wy-
znaczana przez porządek alfabetyczny na-
zwisk. Zmienna zależna to natomiast po-
parcie w I turze wyborów. Autor uwzględ-
nia także zmienne kontrolne – płeć, typ ko-
mitetu wyborczego kandydata, wykształce-
nie, wiek, kandydowanie bądź nie w przy-
najmniej jednych wyborach poprzednich od 
2002 roku, liczbę ludności gminy oraz liczbę 
kandydatów/konkurentów w danych wybo-
rach. Ostatecznie Sławomir Bartnicki kon-
kluduje, iż „udowodniono, że miejsce na li-
ście wyborczej ma wpływ na poparcie wy-
borcze w konkurencyjnych wyborach bez-
pośrednich organu wykonawczego gmi-
ny w 2006, 2010 i 2014 roku, w których nie 
kandyduje uprzednio rządzący. Wyższe po-
parcie w takich wyborach w I turze zdoby-
wają zajmujący pierwsze i przede wszyst-
kim ostatnie pozycje na liście w porówna-
niu z pozostałymi” (Bartnicki, 2018, s. 98). 

Podkreślenia wymaga wysoki poziom 
metodologiczny badania Autora. Bardzo 

Wprowadzenie

W czasopiśmie Athenaeum. Polskie Stu-
dia Politologiczne ukazał się tekst Sławo-
mira Bartnickiego wpisujący się w  nurt 
badań nad efektem kolejności (Bartnicki, 
2018). Autor analizuje zachowania wybor-
cze elektoratu w wyborach bezpośrednich 
organu wykonawczego gmin, w  których 
o reelekcję nie ubiegał się ówcześnie rządzą-
cy (dane pochodzą z wyborów z roku 2006, 
2010 i 2014 oraz z roku 2002 jako baza do 
określenia statusu inkumbenta). Bartnicki 
określa te wybory mianem wyborów w try-
bie open race (w literaturze występuje tak-
że określenie open-seat election, Camp-
bell, Dettrey, Yin, 2010) i stawia hipotezy, że 
pierwsza i ostatnia pozycja kandydata na li-
ście przyczyniają się do uzyskania wyższe-
go poparcia, a także istotnie zwiększają one 
szanse na zwycięstwo wyborcze. Podstawo-
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dokładnie opisana została cała procedura 
badawcza, a wykorzystana metoda staty-
stycznej analizy danych i sposób prezenta-
cji wyników świadczą o doskonałym opa-
nowaniu warsztatu badawczego przez Bart-
nickiego. Z drugiej strony należy wskazać 
na pewne nieścisłości w zakresie założeń 
teoretycznych, których uzupełnienie może 
wpłynąć na stopień pewności tezy posta-
wionej przez Autora. 

Minimalny zakres informacji 
o kandydacie

Przede wszystkim należy bliżej przyjrzeć 
się podstawowej kategorii teoretycznej, do 
której odwołuje się Sławomir Bartnicki, 
a więc zagadnieniu pozycji na karcie wy-
borczej (ballot position). Ta swoista struk-
turalna przewaga kandydata może mieć 
znaczenie dla jego sukcesu wyborczego tyl-
ko w systemach wyborczych, w których wy-
borca ma możliwość oddania głosu perso-
nalnego, tj. na konkretnego kandydata1 (nie 
jest ograniczony do oddania głosu na całą 
listę komitetu). Badacze zastanawiają się 
zatem, czy to pozycja kandydata jest czyn-
nikiem decydującym o oddaniu na niego 
głosów personalnych (Darcy, 1986; Dar-
cy, McAllister, 1990; Miler, Krosnick, 1998; 

1  W polskim Kodeksie wyborczym znajdzie-
my przepis o postawieniu „znaku „x” w kratce 
z lewej strony obok nazwiska jednego z kandy-
datów” (ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r� – Kodeks 
wyborczy – Dz�U� nr 21 poz� 112); S� Bartnicki 
pisze o „komórce obok nazwiska” (Bartnicki, 
2018, s� 84)�

Geys, Heyndels, 2003; Faas, Schoen, 2006; 
King, Leigh, 2009; Shugart, 2013b, Blom-
-Hansen i.in, 2014; Gendźwiłł, Raciborski, 
2014; Marcinkiewicz, 2014). 

Związek pozycji na liście z sukcesem wy-
borczym wyjaśniany jest przez trzy efekty 
– efekt pierwszeństwa, efekt kolejności oraz 
efekt świeżości. Pierwszy z nich opisuje pre-
miowanie w udzielonym poparciu wybor-
czym kandydatów zajmujących pierwsze 
miejsce na liście wyborczej (kandydatów 
z  najniższą liczbą porządkową), drugi – 
proporcjonalny spadek poparcia wraz z ob-
niżaniem się pozycji na liście. Efekt świeżo-
ści jest natomiast zaburzeniem efektu ko-
lejności, ponieważ wskazuje na premiowa-
nie kandydata zajmującego ostatnią pozy-
cję na karcie/liście (Darcy, McAllister, 1990; 
Miler, Krosnick, 1998; Gendźwiłł, Racibor-
ski, 2014). 

W literaturze autorzy podkreślają, że siła 
powyższych efektów zależy jednak od spe-
cyfiki wyborów, listy wyborczej i cech sa-
mych kandydatów. Podstawowym założe-
niem, które wzmacnia występowanie efek-
tów związanych z pozycją kandydata na li-
ście wyborczej, jest posiadanie przez wy-
borcę minimalnego zakresu informacji na 
temat kandydatów. Przyczyn takiego sta-
nu może być wiele, jednak znów powołu-
jąc się na literaturę, najczęściej wiązany jest 
on z długością list wyborczych, a więc licz-
bą kandydatów, na których wyborca może 
oddać swój głos (Gallagher, 1985; Blom-
-Hansen i.in, 2014; Marcinkiewicz, 2014). 
Innym czynnikiem może być po prostu nie-
interesowanie się przez wyborcę wyborami, 
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w tym znaczeniu, że nie analizuje on opcji 
politycznych, które ma do wyboru, ale od-
daje swój głos (King, Leigh, 2009). Jeszcze 
inną sytuacją, mogącą występować jako 
efekt długości list, ale także niezależnie – 
jest nieposiadanie przez wyborcę informa-
cji na temat cech kandydatów lub niewy-
stępowanie takich cech kandydatów, któ-
re pod pewnymi względami ich różnicu-
ją i są wskazówkami dla wyborców. Mogą 
to być m.in. przynależność partyjna (któ-
ra nie zawsze będzie cechą różnicującą), 
status inkumbenta, wcześniejsze doświad-
czenie polityczne, sprawowanie funkcji pu-
blicznej czy – w dalszej kolejności – wiek, 
płeć, wykształcenie bądź zawód (Brocking-
ton, 2003; Marcinkiewicz, 2014). 

Sławomir Bartnicki odwołuje się do tych 
założeń, wskazując, że „dominujące obecnie 
stanowisko zakłada, że im mniej informacji 
posiada wyborca o kandydatach, tym więk-
szą rolę we wskazaniu kandydata odgrywać 
będzie jego pozycja na karcie wyborczej” 
(Bartnicki, 2018, s. 81), lub w innym miej-
scu, że głosujący ma zazwyczaj premiować 
pierwszych i ostatnich na liście, kiedy „dys-
ponuje jedynie minimalnym zakresem in-
formacji o kandydatach lub w ogóle nie po-
siada o nich informacji, a mając przed sobą 
kartę do głosowania, musi kogoś wskazać” 
(Bartnicki, 2018, s. 80). Autor następnie 
przyjmuje to założenie dla analizowanych 
przez siebie wyborów, wskazując, że w wy-
borach bez osoby ubiegającej się o reelek-
cję „efekt luki informacyjnej powinien się 
zwiększać’ (Bartnicki, 2018, s. 88). Wobec 
tego należy zastanowić się, czy przyjęcie za-

łożenia o posiadaniu minimalnego zakre-
su wiedzy o kandydatach w odniesieniu do 
wyborców uczestniczących w większościo-
wych wyborach wójtów, burmistrzów lub 
prezydentów miast jest prawidłowe. 

Badanie Bartnickiego opiera się na ana-
lizie kart wyborczych, na których liczba 
kandydatów waha się od 2 (176 przypad-
ków) do 11 (2 przypadki). Autor przyjmu-
je, że w analizowanych przez niego wybo-
rach długa lista oznacza listę z trzema i wię-
cej kandydatami, gdyż mediana wszystkich 
przypadków wynosi 3 (Bartnicki, 2018, 
s. 89). Dla porównania listy kandydatów 
w wyborach do Sejmu RP liczą nawet 40 
kandydatów. W najczęściej występujących 
okręgach 12-mandatowych są to listy liczą-
ce 24 kandydatów. Wydaje się zatem, że licz-
ba 3, 4, czy 6 kandydatów wcale nie musi 
oznaczać dużej liczby kandydatów, a tym 
samym osłabia założenie o trudności po-
zyskania przez wyborcę wiedzy o kandy-
datach.

Kolejnym aspektem jest specyfika ana-
lizowanych wyborów. Od 2002 roku wy-
bory wójtów, burmistrzów i prezydentów 
miast są prowadzone w trybie bezpośred-
nim według ordynacji większościowej. Tryb 
ten przyczynił się do zwiększenia persona-
lizacji rywalizacji wyborczej, która oznacza 
koncentrację wyborców na poszczególnych 
politykach, z jednoczesnym pomijaniem sa-
mej zawartości merytorycznej debaty pu-
blicznej i wyborczej (Hartliński, 2012). Ba-
dania CBOS (Badora, 2014) dostarczają 
danych, iż w wyborach na wójta gminy lub 
burmistrza/prezydenta miasta dla większo-
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ści wyborców czynnikiem determinującym 
preferencje jest osoba kandydata.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na 
stopień zaangażowania i  zainteresowa-
nia wyborców przedmiotowymi wybora-
mi. W literaturze powszechnie znany jest 
pogląd o drugorzędności wyborów samo-
rządowych i do Parlamentu Europejskie-
go w stosunku do wyborów parlamentar-
nych i prezydenckich (Reif, Schmitt, 1980). 
Jednak w odniesieniu do polskich wyborów 
samorządowych nie można jednoznacz-
nie potwierdzić, że spełniają one założenia 
koncepcji second-order elections (Wojta-
sik, 2010), zwłaszcza w kontekście frekwen-
cji, która różni się w zależności od pozio-
mu wyborów lokalnych, ale najwyższą od-
notowuje się w wyborach do rad gmin i wy-
borach wójtów, burmistrzów i prezydentów 
miast. Także określając ważność wyborów, 
Polacy stawiają na pierwszym miejscu wy-
bory władz gminnych (Gendźwiłł, 2014; 
Michalak, 2014), co skłania ku poddaniu 
w wątpliwość założenia o nieinteresowaniu 
się przez wyborców tym rodzajem elekcji. 

Wybory typu open race

Konieczne jest także odniesienie się do 
założeń autora w zakresie wyborów typu 
open race. S. Bartnicki zakłada, że w wy-
borach, w których inkumbent nie kandy-
duje, „efekt luki informacyjnej powinien się 
zwiększać” (Bartnicki, 2018, s. 88). Bada-
nia prowadzone przez Aarona Moore’a i in. 
(Moore, McGregor, Stephenson, 2017), któ-
re przywołuje autor, rzeczywiście wskazują 

na to, iż w wyborach, w których nie kandy-
duje inkumbent, wyborcy będą dłużej po-
dejmować decyzję i bardziej angażować się 
w kampanię. W przywoływanym tekście nie 
ma jednak mowy o tym, że w takich wybo-
rach elektorat w momencie podejmowania 
decyzji pozostaje bez wiedzy na temat kan-
dydatów i moim zdaniem dyskusyjne jest 
przyjęcie założenia, że dłuższe podejmowa-
nie decyzji, na kogo oddać swój głos, moż-
liwe zmiany tej decyzji oraz większe zaan-
gażowanie w kampanię wskazują na posia-
danie znikomych informacji o kandydatach 
w momencie głosowania. Jeśli z ww. badań 
wynika, że wyborca jest bardziej zaangażo-
wany w kampanię i dodatkowo weźmiemy 
pod uwagę wcześniej wskazany stosunek 
polskich wyborców do wyborów gminnej 
egzekutywy, to może to, odwrotnie do za-
łożeń Bartnickiego, oznaczać, że wyborca 
chce pozyskać informacje o kandydatach 
i w momencie głosowania je posiada. 

Należy też wskazać, że w tekście braku-
je odwołania do badań stricte odnoszą-
cych się do wyborów realizowanych w try-
bie open-seat. Ciekawe wnioski w tym za-
kresie wnosi zaś analiza Jamesa Cambella 
i in. (Campbell, Dettrey, Yin, 2010) dotyczą-
ca głosowania retrospektywnego w amery-
kańskich wyborach prezydenckich. Autorzy 
wskazują, że głosowanie na podstawie oce-
ny dotychczasowych działań kandydatów 
występuje częściej w wyborach, w których 
kandyduje inkumbent. Nie jest jednak tak, 
że jeśli inkumbent nie kandyduje, to me-
chanizm ten nie występuje. Wyborcy mu-
szą w takim wypadku bardziej zaangażować 
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się w poznanie kandydatów i szukać o nich 
informacji, ale oddziałuje tu także przyna-
leżność partyjna. Ma zatem znaczenie to, 
w jakim stopniu dany pretendent jest po-
wiązany z urzędującym prezydentem oraz 
w jaki sposób, pozytywnie czy negatywnie, 
wyborca ocenia działania tego ostatniego. 
Zgodnie z tymi wnioskami należałoby za-
tem przyjąć, że także w wyborach gmin-
nej egzekutywy, w których nie kandyduje 
inkumbent, podejmowanie przez wyborcę 
decyzji opiera się nie tylko na mechanizmie 
głosowania prospektywnego, ale można tu 
założyć współwystępowanie motywacji re-
trospektywnych i prospektywnych w akcie 
głosowania, o których pisał m.in. Morris 
Fiorina (1981), powoływany zresztą przez 
S. Bartnickiego, lecz tylko w kontekście gło-
sowania retrospektywnego. 

Pozycja na liście wyborczej czy cechy 
kandydata?

Bartnicki pisze, że „wnioski w tym zakre-
sie [wpływu pozycji kandydata na karcie 
wyborczej – przyp. PK] wypracowywane 
w ostatnich latach są coraz bardziej jedno-
znaczne i wskazują, że miejsce, które zaj-
muje kandydat na karcie do głosowania, 
może efektywnie moderować poparcie wy-
borcze” (Bartnicki, 2018, s. 80). Świadczy 
to o nieznajomości aktualnego stanu ba-
dań nad determinantami sukcesu kandy-
datów i personalizacją wyborów. Autor od-
wołuje się zarówno do badań nad efektem 
kolejności dotyczących systemów większo-
ściowych, jak i systemów proporcjonalnych, 

podczas gdy w odniesieniu do tych ostat-
nich istnieje szereg badań, które podda-
ją w wątpliwość występowanie efektu ko-
lejności i wskazują na możliwe oddziały-
wanie innych czynników (Carey, Shugart, 
1995; Shugart, 2005a; Shugart, Valdini, Su-
ominen, 2005; Tavits, 2010; Put, Maddens, 
2013; Flis, 2014; Jankowski, 2016). 

Także badania dotyczące wyborów więk-
szościowych wskazują, że wyborcy poszu-
kują informacji na temat kandydatów, aby 
na tej podstawie oddać swój głos (Camp-
bell, Dettrey, Yin, 2010). Wydaje się zatem, 
że przed postawieniem mocnej tezy o bez-
sprzecznym wpływie zajmowanej pozycji 
na karcie wyborczej na wynik wyborczy 
należałoby włączyć do analizy dodatkowe 
zmienne. 

Jak słusznie zauważa Bartnicki, wpływ 
na poparcie pretendenta do mandatu 
może mieć oficjalne nominowanie następ-
cy przez rezygnującego z ubiegania się o re-
elekcję, potocznie określane jako „namasz-
czenie”. Prawdą jest również, że uwzględ-
nienie tej zmiennej w modelu byłoby trud-
ne ze względu na trudności w jej ustaleniu. 
Można by jednak pokusić się o zidentyfiko-
wanie innej cechy, a mianowicie przynależ-
ności pretendenta do tego samego ugrupo-
wania politycznego co rezygnujący z ubie-
gania się o reelekcję. Fakt ten może oczywi-
ście wpływać zarówno na poparcie (w przy-
padku wyborców popierających ustępujące-
go włodarza), jak i brak poparcia (w przy-
padku wyborców niepopierających osoby 
aktualnie sprawującej władzę). Jako zmien-
ną kontrolną być może należałoby tu rów-
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nież uwzględnić wynik tego ugrupowania 
w innych wyborach poprzedzających wybo-
ry samorządowe – dla sprawdzenia popar-
cia wśród wyborców. Badanie takie byłoby 
zatem oparte na założeniu teoretycznym 
o współwystępowaniu mechanizmu głoso-
wania retrospektywnego i prospektywnego. 

Warto także przywołać w tym miejscu 
analizę przedmiotowych wyborów, której 
celem było ustalenie, jaki wpływ na wy-
nik kandydatów ma poparcie ogólnopol-
skich partii lub ugrupowań lokalnych, uzy-
skane w jednoczesnych wyborach do sejmi-
ku (Bukowski i in., 2011). Autorzy doszli do 
wniosku, iż tożsamość lokalna ma wyraźne 
znaczenie w bezpośrednich wyborach wój-
tów, burmistrzów i prezydentów miast, sta-
nowi konkurencję w stosunku do ogólno-
polskich tożsamości ideowych i w związku 
z antypartyjnymi nastrojami daje przewa-
gę kandydatom lokalnym. Brak uwzględ-
nienia znanej już w literaturze zmiennej 
istotnie wpływającej na wynik kandydatów 
w wyborach do gminnej egzekutywy (tak-
że przypadków bez startu inkumbenta) na-
leży uznać za minus w pracy Bartnickiego. 

Innymi cechami kandydata, które mogą 
mieć wpływ na poparcie, jest jego miejsce 
zamieszkania lub pracy. Wiążą się z nimi 
także takie cechy, jak zaangażowanie w ży-
cie społeczności, działalność społeczna 
i polityczna – np. przy kampanii wybor-
czej w innych wyborach, które mogą mieć 
wpływ na poparcie kandydata, a z całą pew-
nością na posiadanie przez wyborcę infor-
macji na temat tego kandydata. Są to oczy-
wiście cechy trudne do ustalenia przy tak 

szerokim polu badawczym, ale nie oznacza 
to, że można ignorować ich możliwe wystą-
pienie i oddziaływanie.

W nawiązaniu do powyższego nie moż-
na też nie wspomnieć o kategorii głosowa-
nia przyjacielsko-sąsiedzkiego (Górecki, 
2015; Górecki, Marsh, 2014), której Bartnic-
ki nie przywołuje, ale jak się zdaje, próbuje 
uchwycić przez włączenie do modelu liczby 
ludności gminy w roku wyborów. Być może 
bardziej zasadne i przejrzyste byłoby pod-
danie analizie osobno wyborów prezyden-
tów miast, wyborów burmistrzów, a przede 
wszystkim – wyborów wójtów. Badanie ta-
kie umożliwiłoby zidentyfikowanie efektu 
kolejności przy uwzględnieniu możliwe-
go poziomu bliskości kandydata i wybor-
cy, opierając się na założeniu, że niewiel-
ki rozmiar społeczności lokalnej wpływa na 
skład społeczno-demograficzny lokalnych 
społeczności, gęstość sieci sąsiedzkich, do-
stępność przedstawicieli władzy i zakorze-
nienie mieszkańców w najbliższej okoli-
cy (Gendźwiłł, 2015), a co za tym idzie – 
sprzyja bliskości kandydatów i społeczno-
ści lokalnej. 

Podsumowanie

Wpływ pozycji zajmowanej przez kandyda-
ta na karcie wyborczej na jego wynik wy-
borczy stał się przedmiotem zainteresowa-
nia wielu badaczy zajmujących się analizą 
zachowań wyborczych. W odniesieniu do 
różnych typów wyborów i trybów ich prze-
prowadzania niektóre badania potwierdza-
ją występowanie efektu miejsca, inne zaś ta-
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kiej zależności nie identyfikują. Są także ba-
dacze, którzy wprost ostrzegają, że jeśli po-
zycja kandydata jest ustalana np. przez kie-
rownictwo komitetu wyborczego, to bardzo 
trudne może być oddzielenie wpływu zaj-
mowanego miejsca na liście na wynik wy-
borczy, od szczególnych cech kandydata, 
które pozwoliły mu z powodzeniem wal-
czyć o objęcie tej pozycji (Blom-Hansen 
i in., 2014). 

W  wyborach bezpośrednich wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast kolej-
ność kandydatów na karcie wyborczej jest 
ustalana alfabetycznie, dlatego element in-
tencjonalnego lokowania kandydatów na 
poszczególnych miejscach listy nie wystę-
puje. W związku z tym analizę Sławomira 
Bartnickiego można uznać za badanie prze-
prowadzane w warunkach quasi-ekspery-
mentalnych, a wyniki za stanowiące nie-
kwestionowaną wartość dla stanu wiedzy 
w tym przedmiocie. Jednak każde badanie 
powinno zostać poprzedzone gruntowną 
analizą aktualnego stanu badań nad daną 
problematyką, wobec czego także w przy-
padku badań nad wpływem pozycji na li-
ście do głosowania konieczne jest uwzględ-
nienie lub chociaż wskazanie na możliwe 
oddziaływanie na wyborcze poparcie ziden-
tyfikowanych już w literaturze indywidual-
nych cech kandydata. 

Przedstawiona wyżej szczegółowa cha-
rakterystyka wyborów gminnej egzekuty-
wy w Polsce oraz odniesienia do literatury 
przedmiotu w zakresie personalizacji wy-
borów, stopnia ważności i zainteresowa-
nia wyborców elekcjami lokalnymi, blisko-

ści kandydatów i wyborców, a także postaw 
wyborców w wyborach typu open-seat, po-
zwalają na postawienie tezy, iż w wyborach 
gminnej egzekutywy w Polsce wyborca nie 
dysponuje jedynie minimalnym zakresem 
informacji o kandydatach i nie kieruje się 
wyłącznie pozycją zajmowaną przez nich 
na karcie wyborczej. 

Na koniec warto przedstawić jeszcze 
liczby. Biorąc pod uwagę listy liczące co naj-
mniej trzech kandydatów (587 takich przy-
padków), w 143 przypadkach wygrał kan-
dydat z pierwszego miejsca, a w 153 – kan-
dydat z ostatniego miejsca, co daje łączną 
liczbę 296 (50,43%) wygranych kandyda-
tów zajmujących pozycje brzegowe. Ozna-
cza to, że 291 kandydatów (49,57%) zwycię-
żyło wybory do gminnej egzekutywy, zaj-
mując na liście miejsca „pomiędzy brzego-
wymi”. Warto też pamiętać, że jeśli model 
wyjaśnia przykładowo 25 czy 60% zmien-
ności, to jednocześnie 75 czy 40% zmienno-
ści nie jest przez niego wyjaśniane – a jest 
wyjaśniane przez inne czynniki. 

Jeśli zatem wyniki przedstawione przez 
Bartnickiego uznać można za rzeczywi-
ście świadczące o przewadze kandydatów 
z pierwszego i ostatniego miejsca, to prze-
prowadzoną analizę należy potraktować 
jako wstęp do pogłębionych badań w przed-
miocie możliwych szczególnych cech kan-
dydatów, którymi kierowali się wyborcy 
podczas głosowania, a  nie jednoznaczny 
dowód na potwierdzenie wpływu pozycji 
na liście na sukces wyborczy. Determinanty 
wyboru konkretnego kandydata mogą mieć 
bowiem bardzo różnorodne podłoże – czę-
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sto niemożliwe do uchwycenia bez przepro-
wadzenia analizy jakościowej. 
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bastian Kurz. Nowe austriackie cudow-
ne dziecko? Nie jest on przypadkowy – na-
wiązuje do publikacji prasowych, w których 
(na podobieństwo Mozarta) akcentowano 
„cudowność” Kurza (s. 13).

Opracowanie podzielone zostało na sześć 
rozdziałów: 1. Władza (Macht), s. 13–37; 
2. Rodzina (Familie), s. 39–49; 3. Wolność 
(Freiheit), s. 51–64; 4. Wkład (Leistung), 
s.  65–83; 5. Bezpieczeństwo (Sicherhe-
it), s. 85–101; 6. Zmiana (Veränderung), 
s. 103–119. Poprzedza je Prolog (Prolog), 
s. 7–11, a kończą: Epilog (Epilog), s. 121– 
–125; Podziękowanie (Danksagung), 
s. 126 oraz Indeks osobowy (Personenre-
gister), s. 127–128. Struktura opracowania 
nie jest przypadkowa. Autorki podkreśla-
ją, że przy pisaniu książki towarzyszyła im 
idea rekonstrukcji drogi Kurza na wyżyny 
austriackiej polityki – nie miały zamiaru go 
wychwalać, ani też koncentrować się na wy-
szukiwaniu jego słabych punktów (s. 8–9).

Rozpoczynając prezentację osoby Seba-
stiana Kurza, Autorki zwracają uwagę na 

W dn. 15 października 2017 r. w Austrii 
miały miejsce wybory parlamentarne, tj. 
do tamtejszej Rady Narodowej (National-
rat). Najwięcej głosów (31,47%) zdoby-
ła Austriacka Partia Ludowa (Österreichi-
sche Volkspartei, ÖVP), której przewodził 
Sebastian Kurz (1986). W efekcie ugrupo-
waniu temu powierzono misję sformowa-
nia rządu. Nie powinno to nikogo dziwić – 
tego typu wydarzenia miały miejsce wielo-
krotnie w dziejach republikańskiej Austrii – 
gdyby nie fakt, że jeszcze nie było tak mło-
dego kanclerza. Wiek Kurza oraz spraw-
ność, z jaką poprowadził do zwycięstwa lu-
dowców, przełożyły się na zainteresowanie 
jego osobą. Kwestii tej poświęcona zosta-
ła ukończona w listopadzie 2017 r. książ-
ka autorstwa dwóch austriackich dzienni-
karek – Niny Horaczek (1977–) i Barbary 
Tóth (1974–) – której tytuł można na ję-
zyk polski przetłumaczyć następująco: Se-

* Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecz-
nych.
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termin, przy pomocy którego można od-
dać, kim on jest. To kontrola (Kontrolle), 
a nawet więcej, bo personifikacja samo-
kontroli (personifizierte Selbstkontrolle) 
(s. 7). Odnosi się to nie tylko do wyglądu – 
nieskazitelnie ułożona (obfita) fryzura, bia-
ła koszula bez krawatu i szare lub ciemno-
błękitne wąskie garnitury – oraz perfekcyj-
nie przygotowanych wypowiedzi, lecz także 
do osób, które go otaczają. Team, który pra-
cuje na jego polityczny sukces, jest w prak-
tyce od lat ten sam. Pomimo że nie ukoń-
czył on studiów wyższych, to jego osiągnię-
cia sprawiają, że ta „skaza” nie ma większe-
go znaczenia. Kurz jest osobą, z którą może 
identyfikować się każdy Austriak. Dzieje się 
to za sprawą jego rodziny – wprawdzie ro-
dzice stanowią „wiedeńską średnią”, to jed-
nak dziadkowie pochodzą ze wsi. Żywiołem 
Kurza jest życie miejskie, ale dzięki dziad-
kom zna wieś i dobrze się też tam czuje.

Kurzowi udało się poprowadzić do zwy-
cięstwa „starych” ludowców pod nowymi 
sztandarami. Stąd zmiana barwy, przypisa-
nej do partii. Nie jest to zwyczajowa czerń, 
lecz turkus. Nie był to jego pierwszy poważ-
ny sukces. W wieku 24 lat został sekreta-
rzem ds. integracji, 27 – ministrem spraw 
zagranicznych, 29 – prezydentem partyjnej 
akademii ÖVP (s.19). Kurz z jednej strony 
jawi się jako polityk nowoczesny, który bez 
oporu korzysta ze środków przekazu, szcze-
gólnie internetowych mediów społeczno-
ściowych, z drugiej zaś jest gotowy podej-
mować tematy, które kojarzone są z kon-
serwatyzmem i prawicowością. Jego scep-
tyczne nastawienie do Willkommenskul-

tur Angeli Merkel przekłada się na to, że 
polityczni przeciwnicy chętnie prezentu-
ją go jako „austriackiego Orbana“ (s. 20–
26). Kurz – pomimo młodego wieku – jest 
politykiem sprawnym. Wie, w jaki sposób 
należy poruszać się na scenie politycznej 
i potrafi (z pomocą swych współpracowni-
ków) wykorzystywać dla swych celów sła-
bości oponentów – w partii, jak i poza nią 
(s. 35–36).

Talenty polityczne Kurza ujawniły się 
dość wcześnie. Jako uczeń publicznego 
Gimnazjum Erlgasse w Meidling (12. dziel-
nicy Wiednia) wykazywał się takimi „cno-
tami”, jak: zdolność koncentracji, ucze-
nia się i właściwego reagowania, zaanga-
żowanie, kompetencje społeczne, a przede 
wszystkim poczucie własnej wartości. Na-
uczył go tego dom rodzinny. Już jako dziec-
ko wiedział, że jego opinia się liczy i nie 
musi się bić o uznanie własnej osoby. Dzię-
ki wolnej przestrzeni zaoferowanej przez 
rodziców mógł rozwijać osobiste talenty. 
Do dnia dzisiejszego rodzina ma dla niego 
znaczenie. Z jednej strony regularne spo-
tkania (np. z okazji urodzin), z drugiej zaś 
roztoczenie ochronnego parasola prywat-
ności nad nią.

Ciekawostką związaną z rodziną Kurza 
jest babka (ze strony matki), która – jak po-
dały Autorki – pochodzi z Węgier. Jego mat-
ka mówi trochę po węgiersku, zaś sam Kurz 
wzrastał w niemieckojęzycznym środowi-
sku („Die Großmutter stammt ursprünglich 
aus Ungarn, die Mutter versteht die Sprache 
noch ein bisschen, Enkel Sebastian wächst 
hingegen bereits vollkommen assimiliert 
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ohne ein Wort Ungarisch auf ”) (s. 41). In-
formacja dotycząca babki nie jest dokład-
na – nie sprecyzowano bowiem, czy jest et-
niczną Węgierką. W rzeczywistości wywo-
dzi się ona ze zmadziaryzowanych Donau-
schwaben, czyli Szwabów banackich. Po-
chodzi z Wojwodiny – dzisiejszej północ-
nej Serbii. Stamtąd, razem z rodziną, ucie-
kła przed jugosłowiańskimi partyzantami 
pod koniec II wojny światowej do Dolnej 
Austrii.

Ciężko pracująca na wsi babka wpły-
nęła na specyficzne odniesienie Kurza do 
imigrantów – szanuje tych, którzy są gotowi 
pomnażać dobrobyt kraju, który ich przy-
jął (w opracowaniu używa się w tym kon-
tekście niemieckiego słowa Leistung, któ-
re można przetłumaczyć m.in. jako wkład, 
świadczenie), zaś nie akceptuje imigran-
tów, których celem jest pozyskiwanie za-
siłków socjalnych i to w sytuacji, gdy ich 
wkład (Leistung) na rzecz Austrii jest zni-
komy. Również pracowici są rodzice Ku-
rza. Są oni zawodowo czynni – matka uczy 
w gimnazjum niemieckiego i historii, zaś 
ojciec (pomimo osiągnięcia wieku emery-
talnego) zajmuje się technicznym dozorem 
w jednej z firm, która ma siedzibę w Belgii.

Przykład rodziców i  dziadków prze-
łożył się u Kurza na powściągliwość, jeśli 
chodzi o wydawanie pieniędzy. Pomimo że 
jako urzędnik austriacki należy do „pań-
stwowych krezusów” (jako minister spraw 
zagranicznych miesięcznie zarabiał 17,6 
tys. euro brutto), to jednak większość z tej 
sumy odkładał. Razem ze swoją partnerką 
Susanne Thier mieszkał w pobliżu rodzi-

ców. O Thier nie wiadomo wiele. Poznała 
Kurza na przyjęciu sylwestrowym – obo-
je mieli wtedy 18 lat. Studiowała pedago-
gikę ekonomiczną (Wirtschaftspädago-
gik), a obecnie pracuje w ministerstwie fi-
nansów. Już jako działacz ludowej młodzie-
żówki Kurz pokazywał się z nią na przyję-
ciach. Im głębiej jednak wchodził w wielką 
politykę, tym bardziej ona unikała życia pu-
blicznego (s. 43–44).

Dość wcześnie Kurz zaczął wykorzy-
stywać swoje pochodzenie w politycznych 
rozgrywkach. Chętnie prezentował się jako 
„z ludu wzięty”, bo z rodziny, w której nie 
ma lekarzy i  prawników, która mieszka 
w Meidling – w przeciętnej dzielnicy Wied-
nia – a nawet ma chłopskie korzenie. Krót-
ko po zaprzysiężeniu na stanowisku sekre-
tarza ds. integracji powiedział: „Ich habe 
weder Ärzte noch Rechtsanwälte in me-
iner Familie, keine reichen Eltern, meine 
Großeltern kommen teilweise aus bäuer-
lichem Milieu. Ich lebe noch in Meidling“. 
Autorki komentują tę wypowiedź dosadnie: 
„Rodzina Kurza była mieszczańska do szpi-
ku kości” („Die Familie Kurz war durchaus 
bürgerlich geprägt”) (s. 47). Słowo bürger-
lich można tłumaczyć jako mieszczański, 
ma ono jednak inne znaczenia – m.in. nie-
wyszukany, średni.

Mieszczańskość Kurza odbija się nie 
tylko w finansowej przeciętności jego ro-
dziny, lecz także w świecie wartości, z któ-
rymi się on identyfikuje. Z  tego powo-
du pozycjonuje się go jako polityka kon-
serwatywnego, który pozytywnie nasta-
wiony jest do wartości katolickich, cze-
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go potwierdzeniem jest nie tylko uczest-
nictwo w  niedzielnych nabożeństwach, 
lecz odrzucanie tzw. Homo-Ehen, czyli 
małżeństw osób homoseksualnych, oraz 
aborcji. Interesujące jest to, że faktu po-
życia w niesformalizowanym związku nie 
postrzega się jako skazy na jego „katolic-
kości”. Autorki podkreślają, że pewne jest 
także, że Kurz nie jest feministą. Wynika to 
z tego, że należy on do generacji, dla któ-
rej równouprawnienie płci jest czymś nor-
malnym i dlatego feministyczne postulaty 
jawią się mu jako zdezaktualizowane. Na 
świat wartości Kurza ma wpływ dalsza ro-
dzina – politycznie zaangażowana w sze-
regach ludowych oraz kościelnych. War-
to wspomnieć, że ks. Johann Kurz (1913–
1985), brat jego dziadka od strony ojca, był 
wybijającym się duchownym Archidiece-
zji Wiedeńskiej (s. 47–49).

Będąc członkiem ludowej młodzieżówki, 
Kurz dał się poznać jako autor akcji wybor-
czych, które niekoniecznie były pozytyw-
nie oceniane. M.in. rozdawał słodycze, na 
których opakowaniu znajdowało się hasło: 
„Czarne jest odlotowe” („Schwarz macht 
geil”). Działaczom młodzieżowym zalecał 
instalowanie na smarfornach odlotoma-
tu (Geilomat), aplikacji, która pozwalała 
stwierdzić, czy jest się na odpowiednio od-
lotowym poziomie. W 2010 r., na potrze-
by wyborów samorządowych w Wiedniu 
wynajął (za 10 tys. euro miesięcznie) hum-
mera, amerykańskie auto terenowe, które 
„ochrzczono” mianem odlot-o-wozu (Ge-
il-o-mobil) (s. 51). Mimo że powyższa ak-
tywność Kurza i jego teamu była krytyko-

wana, to jednak sprawiła, że stał się on za-
uważalną osobistością w austriackim życiu 
politycznym (s. 51–52).

Szukając motywacji zaangażowania się 
Kurza w partię ludową, zwraca się uwagę na 
jego specyficzne pojęcie wolności, która jest 
dla niego synonimem samoodpowiedzial-
ności. To właśnie ta partia – jego zdaniem 
– dawała możliwość właśnie takiej ekspre-
sji młodym ludziom. Potwierdzeniem tego 
jest wejście Kurza w ludowe szeregi – naj-
pierw niezauważony po to, aby w 2008 r. zo-
stać szefem młodzieżówki w Wiedniu, a rok 
później na całą Austrię. W działaniu Kurza 
dostrzegalna była specyficzna zachowaw-
czość – nie podejmował wyzwań, o których 
wiedział, że im nie sprosta, oraz nie stoso-
wał taktyki spalonej ziemi. Uwidaczniają się 
wówczas jego talenty organizatorskie oraz 
oratorskie (s. 56–60).

Tematem, który chętnie podejmowa-
ny jest przez Kurza w kontekście integracji 
imigrantów w społeczeństwie austriackim, 
jest islam. Postulował, aby w austriackich 
meczetach wygłaszać kazania tylko w ję-
zyku niemieckim. Przywoływał opinie mu-
zułmańskich znajomych, którzy podkreśla-
li, że niemiecki jest ich językiem ojczystym, 
a tego używanego w meczetach nie rozu-
mieją (s. 62). Warto mieć świadomość, że 
oczekiwanie używania języka niemieckiego 
w meczetach stanowi raczej symbol, a nie 
rozwiązanie problemów ujawniających się 
w kontekście społeczności islamskiej w Au-
strii. Nie zgłasza się bowiem tego typu rosz-
czeń w stosunku do chrześcijańskiego dusz-
pasterstwa, które w Austrii realizowane jest 
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w językach ojczystych na potrzeby różnych 
grup narodowych, w tym polskiej.

Wejście w świat wielkiej polityki poprzez 
objęcie funkcji sekretarza ds. integracji nie 
było dla Kurza łatwe. Wielu nie było za-
chwyconych, że jest tak młody. Wskazywa-
no, że to policzek wymierzony tym, którzy 
od lat zajmują się tematem integracji. Poja-
wiały się mocniejsze opinie – ze strony po-
lityków, a także ludzi mediów, w tym róż-
nej maści satyryków. Autorki recenzowa-
nego opracowania wyrażają opinię, że były 
one przesadzone. Kurz okazał się spraw-
nym urzędnikiem. Udało mu się rozdzie-
lić dwie kwestie – integrację oraz bezpie-
czeństwo państwowe – i wyartykułować 
to, co wielu od dawna myślało, ale bało się 
wypowiedzieć – „Österreich ist ein Einwan-
derungsland” („Austria jest krajem imigra-
cji”). Stwierdzenie tego faktu to jedno, zda-
niem Kurza. Konieczne jest podjęcie dzia-
łań, aby cudzoziemcom, którzy zdecydują 
się pozostać w Austrii, i Austriakom żyło 
się lepiej. Aby było to możliwe, konieczne 
jest oddzielnie kwestii integracji od działań 
wobec osób szukających azylu i przybywa-
jących do Austrii na krótki czas (s. 69–70).

Interesującą inicjatywą Kurza jako se-
kretarza ds. integracji były kolacje, na któ-
re raz na kwartał zapraszał 8–10 osób wy-
bijających się nie tylko w odniesieniu do 
kwestii integracji, lecz w przestrzeni kultu-
ry, nauki, religii i gospodarki. Celem kola-
cji była dyskusja, w czasie której Kurz miał 
okazję do słuchania i wyrażania własnych 
opinii (s. 74). Coraz częściej obok terminu 
integracja przywołuje on inny, tj. wkład 

(Leistung), akcentując, że w procesie inte-
growania istotny jest wysiłek (wkład) na 
rzecz społeczności przyjmującej. Stąd ha-
sło: „integracja przez wkład” („Integration 
durch Leistung”) (s. 75). Polityczna aktyw-
ność Kurza przełożyła się w ciągu dwóch lat 
na zmianę postrzegania jego osoby – w cza-
sie wyborów parlamentarnych w 2013 r. ja-
wił się w Austrii i poza jej granicami jako 
„ludowa gwiazda” (s. 81–83).

Po sekretarzu ds. integracji kolejnym 
stopniem politycznej kariery Sebastian 
Kurza była teka ministra spraw zagranicz-
nych, którą objął on po wyborach w 2013 r. 
Rok później rozszerzono kompetencje jego 
ministerstwa o kwestie związane z integra-
cją, czego zewnętrznym potwierdzeniem 
była zmiana nazwy na Federalne Minister-
stwo Europy, Integracji i Spraw Zagranicz-
nych (Bundesministerium für Europa, In-
tegration und Äußeres, BMEIA). MSZ po-
strzegane było jako jedno z ważniejszych 
ministerstw – w przeszłości urząd ten łą-
czony był nierzadko z funkcją wicekancle-
rza. W tym czasie dokonuje się przesunięcie 
w retoryce Kurza – nie integracja stoi w jej 
centrum, lecz bezpieczeństwo (Sicherheit). 
Autorki podkreślają, że w czasie czterech lat 
kierowania BMEIA Kurz nie zaliczył po-
ważniejszej wpadki. Ich zdaniem wynika-
ło to z tego, że szybko się uczył, m.in. od 
Franka-Waltera Steinmeiera, który kierował 
niemieckim MSZ. Kurz wprowadził nowe 
obyczaje w życie ministerialne, np. korzy-
stał z liniowych połączeń lotniczych (i to 
klasy ekonomicznej). Zdecydował, że kan-
dydaci do służby dyplomatycznej mogą być 
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absolwentami różnych kierunków (a nie jak 
do tej pory prawa lub ekonomii) i że mu-
szą płynnie mówić po niemiecku i angiel-
sku. Nie oczekiwano za to znajomości fran-
cuskiego (s. 85–87).

Ponieważ pozycja międzynarodowa Au-
strii nie jest szczególnie mocna, Kurz po-
stawił na dobre relacje z Unią Europejską, 
tj. oparte na realizmie, któremu obcy jest 
bezrefleksyjny euroentuzjazm. Szczególne 
zainteresowanie skierował ku zachodnim 
Bałkanom, które postrzegano jako histo-
rycznie bliskie Austrii. Stąd pierwsza po-
dróż zagraniczna w 2014 r. – do Chorwacji. 
Sposobnością do zaprezentowania się Ku-
rza jako męża stanu były sprawnie zorga-
nizowane w Wiedniu negocjacje dotyczące 
rozwijanej w Iranie technologii atomowej. 
Szczególnie oczarowani Wiedniem okazali 
się być dyplomaci USA z Johnem Kerrym 
na czele. Innym ważnym momentem było 
przejęcie przez Austrię prezydencji Organi-
zacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 
(OECD). Dzięki temu Kurz wprowadził swą 
osobę na arenę międzynarodową. Odbyło 
się to bez większych problemów (s. 88–90).

Krytycznym dla Europy, w tym dla Au-
strii, okazał się 2015 r., który stanął pod 
znakiem migrantów i uchodźców. W tej 
kwestii Kurz okazał się iść w poprzek mul-
tikulturowej wizji Europy Angeli Merkel. 
Potwierdzeniem tego był fakt, że nie poja-
wił się na wiedeńskim Dworcu Zachodnim 
(Westbahnhof), który stanowił rodzaj „sta-
cji przeładunkowej” dla uchodźców przyby-
wających do Austrii, a mających zamiar do-
trzeć do Niemiec. Na taką wizytę czas zna-

leźli m.in. prezydent Austrii Heinz Fischer 
oraz kard. Christoph Schönborn. Kurz nie 
zaszczycił przybyszów swoją obecnością, 
gdyż to – jak podkreślają Autorki – nie 
pasowało do jego politycznego profilu. Za 
to Kurz popierał zawarcie porozumienia 
z Turcją, która w zamian za pomoc finan-
sową miała zatrzymywać na swym teryto-
rium zmierzających do Europy Zachodniej 
uchodźców (s. 91–92).

Kwestia bezpieczeństwa była chętnie po-
dejmowana przez Kurza w ramach kampa-
nii wyborczej w 2017 r. Drogę do jego za-
pewnienia widział on m.in. w zamknięciu 
szlaku wiodącego uchodźców do Europy 
Zachodniej przez wody Morza Śródziem-
nego – analogicznie do decyzji o zamknię-
ciu szlaku przez zachodnie Bałkany. Kurz 
w ostrych słowach oceniał akcje podejmo-
wania uchodźców na pokład statków orga-
nizacji pozarządowych pływających u wy-
brzeży Libii. Działania te określił mianem 
„szaleństwa NGO” („NGO-Wahnsinn”) 
(s. 20). Podkreśla się, że wyrażanie tego 
typu opinii miało Kurzowi zapewnić sym-
patię na prawo zorientowanych wyborców, 
szczególnie tych sympatyzujących z Wolno-
ściową Partią Austrii (Freiheitliche Partei 
Österreichs, FPÖ). Już wcześniej Kurz poka-
zał, że potrafi sprawnie przejmować wolno-
ściowe głosy, m.in. poprzez krytyczne na-
stawienie do zamieszkującej w  Wiedniu 
społeczności muzułmańskiej (s. 95–101).

Czy pojawiły się inne hasła wyborcze lu-
dowców, z którymi identyfikował się Seba-
stan Kurz? Tak. Przede wszystkim chodzi 
o  wezwanie do zmiany (Veränderung). 
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Kurz podkreślał, że dzięki decyzji wybor-
ców „możliwe jest dokonanie zmiany w Au-
strii” („Veränderung in Österreich möglich 
zu machen“) (s. 104). Wezwanie do zmia-
ny znalazło swe odbicie na plakatach wy-
borczych, które zyskały nową oprawę kolo-
rystyczną. Jako kolor partyjny pojawił się 
turkus, który zastąpił dotychczas używa-
ną przez ludowców czerń. Strategia Kurza 
trafiła do Austriaków, którzy (chociaż ofi-
cjalnie tego nie okazują) są konserwatyw-
ni i lubią silną władzę państwową. Odnosi 
się to do przeciętnych wyborców, jak i tych 
ze społecznych, w tym biznesowych wyżyn 
(s. 105–109).

Autorki opracowania Sebastian Kurz. 
Österreichs neues Wunderkind? uderza-
ją pod jego koniec w feministyczne tony. 
Trudno powiedzieć, czy to opinia „na po-
ważnie”, czy „na półserio”. Stwierdzają, że 
gdyby Kurz był kobietą, to na pewno nie 
zrobiłby tak oszałamiającej kariery. Cieka-
wostką ich zdaniem jest to, że w jego po-
litycznym zachowaniu sporo jest kobie-
cych motywów – słucha innych (szczegól-

nie starszych i doświadczonych polityków), 
jest uprzejmy, grzeczny, stara się o harmo-
nijną współpracę z innymi, swych osobi-
stych ambicji nie stawia zbytnio na pierw-
szym miejscu. Ponieważ zachowywał się 
w taki sposób, będąc jednocześnie młodym 
mężczyzną, zrobił karierę. Gdyby był młodą 
kobietą, mógłby zapomnieć o takim sukce-
sie (s. 124–125).

Na rynku księgarskim nie ma do chwi-
li obecnej wielu biografii Sebastiana Ku-
rza. Oprócz tej autorstwa Paula Ronz hei-
mera, dziennikarza bulwarowego dzienni-
ka „Bild” (Sebastian Kurz. Die Biografie, 
Frei burg 2018), drugą jest ta, której poświę-
cono niniejszą recenzję. Podsumowując 
należy stwierdzić, że zasługuje ona na po-
chwałę. Napisano ją w sposób przekonujący, 
bez zbędnego emocjonalnego angażowania 
się „za” lub „przeciw”. Jest owocem solidnej 
pracy dziennikarskiej, w tym wielu wywia-
dów, które przeprowadzono (o czym wspo-
mniano w Podziękowaniu) z prominent-
nymi osobami austriackiego życia politycz-
nego i gospodarczego.


