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KSZTAŁTOWANIE SIĘ NOWYCH PODZIAŁÓW 
SPOŁECZNO-POLITYCZNYCH   

NA PRZYKŁADZIE TRANSFORMACJI  
FRANCUSKIEGO SYSTEMU PARTYJNEGO

SHAPING OF NEW SOCIO-POLITICAL CLEAVAGES: 
TRANSFORMATION OF THE FRENCH PARTY SYSTEM

Jakub Potulski* 

* Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych�

— ABSTRAKT —

Artykuł poświęcony jest problematyce prze-
mian zachodzących w  ramach europejskich 
systemów partyjnych� Autor zwraca uwagę, że 
możemy obecnie obserwować proces rozpadu 
dotychczasowych podziałów socjopolitycznych 
i kształtowania się nowych podziałów� Proces ten 
jest efektem makropoziomowych procesów, które 
można określić jako rewolucja postindustrialna 
i rewolucja postnarodowa� Głównym celem arty-
kułu jest próba weryfikacji hipotezy zakładającej, 
że efektem kształtowania się tzw� społeczeństwa 
informacyjnego będzie pojawienie się nowych 
podziałów społecznych politycznie doniosłych� 
Ponad pięćdziesiąt lat temu dwaj autorzy: 
Seymour Lipset i Staein Rokkan opublikowali 
książkę Party systems and voter alignments: 
cross-national perspectives. W pracy tej autorzy 
skojarzyli podziały społeczne z liniami podziałów 
politycznych kształtujących się w ramach euro-
pejskich systemów partyjnych� Lipset i Rokka 
dowodzili także, że istniejące podziały partyjne są 

— ABSTRACT —

In this article the author examines changes in the 
European party systems� The author argues that 
we can observe process of decline of traditional 
social cleavages and the emergence of new social 
cleavages related to the macro-level phenomena 
which we can define as post-national and post-
industrial revolution� The main aim of the article 
is to verify the research hypothesis assuming 
that in the highly developed societies that 
have reached the phase of information society 
development, new socio-political divisions are 
formed� Almost fifty year ago, Seymour Lipset 
and Stein Rokkan published a  book entitled 
Party Systems and Voter Alignments: Cross-
national Perspectives. In this influential piece of 
academic work social cleavages have been linked 
to the political alignments and party systems of 
Western Europe� The authors argued that the 
19th and early 20th-century political movements 
manifested national and industrial revolution� 
But the character of European party systems and 

https://orcid.org/0000-0003-4139-5590
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WSTĘP

Zmiany, które można obserwować w ostatnich latach w systemach partyjnych 
krajów zachodnioeuropejskich, są na tyle znaczące, że coraz częściej zwraca się 
uwagę na fakt, iż mamy obecnie do czynienia z pojawieniem się w społeczeństwie 
nowych podziałów politycznych społecznie doniosłych� Od czasu, gdy w latach 
60� Seymour Lipset i Stein Rokkan ogłosili swoją słynną hipotezę „zamrożenia 
podziałów partyjnych” (por� Lipset, Rokkan, 1967, s� 44), która zakładała, że 
głęboko utrwalone podziały społeczne, będące efektem dziewiętnastowiecznych 
rewolucji: przemysłowej i narodowej, stabilizują zachowania wyborcze i redukują 
wyborczą niestabilność, zachodnioeuropejskie systemy partyjne przeszły daleko 
idącą metamorfozę� Wielu badaczy zaczęło na podstawie badań empirycznych 
dowodzić, że opisane przez Rokkana i Lipseta linie podziałów społeczno-poli-
tycznych nie odzwierciedlają już naszej rzeczywistości� Zaczęto udowadniać, że 
tradycyjne związki pomiędzy grupami społecznymi a partiami politycznymi, 
na które wskazywali Lipset i Rokkan, tracą na swoim znaczeniu (Por� Dalton, 

efektem dwóch makropoziomowych procesów: 
rewolucji przemysłowej i rewolucji narodowej� 
Jednakże obecnie europejskie systemy partyjne 
przechodzą daleko idące przemiany� Można zaob-
serwować spadek poparcia dla „tradycyjnych” 
partii politycznych, a  także rosnące poparcie 
dla tzw� ruchów antyestablishmentowych� Autor 
przyjął, że jest to efekt kształtowania się nowych 
podziałów socjopolitycznych będących efektem 
daleko idącej transformacji społecznej związanej 
z kształtowaniem się społeczeństwa informacyj-
nego� Dla potwierdzenia swojej hipotezy autor 
analizuje przemiany, które zaszły we francuskim 
systemie partyjnym� Według autora zmiany, 
które zaszły na francuskiej scenie politycznej, 
są dobrym stadium przypadku, które pozwala 
zrozumieć współczesne procesy społeczno-
-polityczne�

Słowa kluczowe: podziały socjopolityczne; 
francuski system polityczny; rewolucja postna-
rodowa; rewolucja postindustrialna; populizm

political cleavages changed dramatically in the 
past twenty years� The party systems become less 
stable and we can observe the process of decline 
of the traditional socio-political cleavages and 
changing of structure of political conflict� French 
party system is one of the most interesting cases 
of declining of the traditional political cleavages� 
The results of the last presidential elections are 
surprising: for the first time since the founding 
of the Fifth Republic in 1958, two major political 
parties have been voted out of the race in the 
first round� The French elections seem to be 
confirming a trend of the decline of traditional 
parties and traditional social and political 
cleavages�

Keywords: political cleavages; French party 
system; post-national revolution; post-industrial 
revolution; populism
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1984; Dalton, Flanagan, Beck, 1984; Clark, , Lipset, 1991; Clark, Lipset, Rempel, 
1993; Franklin, Mackie, Valen, 1992; Nieuwbeerta, Ultee, 1999; de Graaf, Heath, 
Need, 2001; Knutsen, 2006). Empiryczne obserwacje zachowań wyborczych 
wskazywały na coraz łatwiejsze i szybsze przenoszenie swoich głosów 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 (por� Inglehart, 1977)� Nie oznacza to jednak, że prace 
Lipseta i Rokkana straciły na swojej wartości� Zaproponowany przez nich 
schemat analityczny zachował swoją wysoką wartość heurystyczną i w dalszym 
ciągu jego zastosowanie pozwala na wyjaśnianie złożonych procesów społeczno-
-politycznych� 

Od lat 80� coraz widoczniejsza stała się stopniowa ewolucja zachodnioeuro-
pejskich systemów partyjnych związana z kształtowaniem się nowych podzia-
łów społecznych, które zaczęły wykraczać poza tradycyjne podziały klasowe 
i religijne� Pierwszy z tych podziałów związany był z problemami środowiska 
i doprowadził do wprowadzenia do zachodnioeuropejskich systemów partyjnych 
relatywnie silnych ugrupowań „Zielonych” (Green Party)� Drugi z tych podziałów 
związany był z procesami globalizacji, a zwłaszcza z rosnącymi przepływami 
ludzkimi i polityzacją zjawiska migracji� Ewolucja systemów partyjnych wywo-
łana przez te nowe linie konfliktów dotknęła większość zachodnich demokracji� 
Polityzacja konfliktu pomiędzy wartościami liberalnymi i etnocentrycznymi, 
a także pomiędzy ekologami a zwolennikami neoliberalnego produktywizmu 
(productivism) zmieniła dotychczasowy układ sił politycznych i wprowadziła 
do politycznej agendy nowe kwestie problemowe (por� Inglehart, 1984; Kriesi, 
Grande, Lachat, Dolezal, Bronschier, Frey, 2006, 2008; Kiresi, Grande, Dolezal, 
Helbling, Höglinger, Hutter, Wüest, 2012)� 

Ponadto na początku lat 90� pojawiły się opinie, że społeczeństwa zachod-
nioeuropejskie wkraczają w nową tzw� postpolityczną erę, w której tradycyjne 
podziały ideologiczne nie mają już znaczenia� M�in� Anthony Giddens i Urlich 
Becka pisali, że model polityki opartej na mocnej opozycji lewica—prawica 
należy już do przeszłości, gdyż był produktem tzw� pierwszej nowoczesności� 
Natomiast w warunkach tzw� późnej nowoczesności dyskusje powinny koncen-
trować się na tym, co Giddens określał „polityką życia”, a Beck „subpolityką” (por� 
Giddens, 2001; Beck, Giddens, Lash, 2009)� Jednakże określenie „postpolityka” 
wzbudza liczne kontrowersje (por� Potulski, 2014), a rywalizacja polityczna nie 
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zanika� Liczne obserwacje wskazują, że jesteśmy obecnie nie tyle świadkami 
narodzin „ery postpolitycznej”, ile raczej świadkami wyłaniania się nowych 
problemów, które rzeczywiście wykraczają poza dawne podziały społeczno-
-polityczne, ale na ich miejsca wytwarzają nowe� Pojawiają się konflikty, które 
nie mieszczą się w ramach tradycyjnych analiz sfery polityki� Coraz większą rolę 
w procesach politycznych odgrywa spór pomiędzy zwolennikami transnacjo-
nalizacji i globalizacji a zwolennikami państwa autarkicznego, zamkniętego we 
własnych granicach i kulturze; pomiędzy zwolennikami „tradycyjnych” wartości 
a zwolennikami wartości postmaterialistycznych� 

Wyłanianie się nowych podziałów politycznych można obserwować na przy-
kładzie zmian zachodzących w ramach systemu partyjnego� Zgodnie z hipotezą 
Rokkana i Lipseta podziały partyjne stanowią odzwierciedlenie linii konfliktów 
ujawniających się w strukturze społecznej� Oznacza to, że szukając potwierdzenia 
hipotezy mówiącej o wyłanianiu się nowych podziałów socjopolitycznych, trzeba 
obserwować przemiany zachodzące w ramach systemów partyjnych wysoko roz-
winiętych państw europejskich� Rzeczywiście w wielu przypadkach mamy tam 
do czynienia z „załamaniem” dotychczasowego układu rywalizacji politycznej 
i utratą znaczenia przez „tradycyjne” partie polityczne� W krajach, takich jak 
Francja, Włochy, Grecja, Hiszpania, dotychczas dominujące partie polityczne 
okazują się niezdolne do absorbcji nowych problemów politycznych wykracza-
jących poza standardowy podział lewica–prawica� Ich problemy związane z okre-
śleniem swojej własnej tożsamości powodują, że są one wypierane przez zupełnie 
nowe siły polityczne, co powoduje daleko idącą rekonstrukcję układu rywalizacji 
politycznej� Oczywiście zachodzące zmiany nie stanowią radykalnego zerwania 
z przeszłością, gdyż stare podziały i tradycyjne formy lojalności partyjnych wciąż 
oddziałują na zachowania wyborcze� Mamy zatem do czynienia z wymieszaniem 
się „starych” i „nowych” podziałów socjopolitycznych, co potęguje niepewność 
względem przebiegu procesów wyborczych� 

HIPOTEZA

Punktem wyjścia dla rozważań związanych ze współczesną transformacją sys-
temów partyjnych jest teoria podziałów socjopolitycznych Lipseta i Rokkana� 
Jej zastosowanie i uzupełnienie o nowe elementy może pomóc w zrozumieniu 
współczesnej ewolucji europejskich systemów partyjnych� Obecnie możemy 
obserwować rozpad historycznych podziałów społeczno-politycznych, które 
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zidentyfikowali w swoich pracach Lipset i Rokkan (por� Lipset, Rokkan, 1967)� 
Osłabieniu uległy tradycyjne lojalności partyjne ukształtowane w ramach pro-
cesów związanych z europejską modernizacją i powstawaniem społeczeństw 
przemysłowych� Badanie zmian zachodzących w ramach systemów partyjnych 
ma służyć analizie procesów kształtowania się nowych podziałów społecznych 
i nowych linii konfliktów� Ma ona pozwolić na identyfikację makropoziomowych 
procesów wpływających na charakter obecnych zmian społecznych� 

Są dwa dominujące sposoby konceptualizacji rozpadu dotychczasowych 
lojalności partyjnych� Jednym z nich jest zwrócenie uwagi na fakt, że osłabienie 
dotychczasowych lojalności partyjnych jest generalnie związane ze zmianą 
zachowań wyborczych� Współczesny wyborca dokonuje raczej krótkotermino-
wych wyborów ukierunkowanych na konkretne kwestie poruszane przez partie 
polityczne lub ukierunkowanych na konkretnego kandydata, który jest w stanie 
przyciągnąć uwagę wyborców� Preferencje polityczne są mniej kolektywne, a stają 
się kwestią indywidualnego wyboru� Partie polityczne konkurują o wyborców, 
starając się tworzyć „produkt” dostosowany do „rynku” wyborczego, odwołują 
się do rozwiązań populistycznych, a także starają się promować wyrazistych 
kandydatów, zdolnych przyciągnąć uwagę wyborcy� W ten sposób głosowanie 
staje się bardziej nieprzewidywalne, a wyborcy łatwo przenoszą swoje głosy 
z jednej partii na inną� Drugim sposobem wyjaśniania jest zwrócenie uwagi 
na zmianę charakteru politycznych konfliktów we współczesnym świecie (por� 
Inglehart, 1977; Kitschelt, 1988; Kitschelt, Staf, 1990; Kriesi et al� 2006, Bornschier, 
2010a, 2010b; Hooghe, Marks, 2018)� W literaturze związanej z tym nurtem 
zwraca się uwagę na pojawienie się nowych kwestii politycznych w mniejszym 
stopniu związanych z wymiarem ekonomicznym, a w większym budowanymi 
wokół wartości kulturowych (pojawienie się wartości postmaterialnych, masowe 
migracje), które generują nowe linie konfliktów politycznych� 

Obydwa sposoby wyjaśniania zachodzących zmian pozwalają na zrozumie-
nie niektórych zjawisk zachodzących w ramach współczesnych społeczeństw 
partyjnych, ale nie wszystkich� Transformacja systemów partyjnych wydaje 
się być procesem głębszym, związanym z wyłanianiem się nowych podziałów 
społeczno-politycznych, które są efektem transformacji społecznej (powstania 
globalnego społeczeństwa informacyjnego) i oporu wobec zachodzących zmian� 
Nowa struktura rywalizacji politycznej kształtuje się na bazie nowych podziałów 
społecznych i nowej agendy problemów politycznych� Nowe podziały społeczne 
mają odmienny charakter od tych, które do tej pory strukturyzowały scenę 
polityczną i dlatego wykraczają poza dotychczasowy układ systemu partyjnego� 
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Jest to nawiązanie do teorii Steina Rokkana i jego hipotezy, która brzmiała, że 
istnieją zjawiska zachodzące na poziomie makro, które w największym stopniu 
wpływają na strukturę społeczną i podziały socjoekonomiczne, które następnie 
znajdują swoje odbicie w strukturze podziałów politycznych, a przede wszystkim 
w ramach systemów partyjnych�

Rokkan zidentyfikował dwa główne zjawiska związane z europejską nowo-
czesnością: rewolucję narodową i przemysłową� Rewolucje te przyczyniły się do 
ukształtowania się krytycznych linii podziałów społecznych (social clavages), 
gdyż procesy modernizacyjne wywołane przez rewolucję przemysłową i naro-
dową wywoływały opór i kontrmobilizację grup zagrożonych procesami zmian 
cywilizacyjnych� Autor, nawiązując do rokkanowskiej tradycji analiz systemów 
partyjnych, wysunął hipotezę, że największe znaczenie dla obecnej transformacji 
systemów partyjnych mają dwa główne zjawiska związane z europejską „późną 
nowoczesnością”: rewolucja postnarodowa (transnacjonalizacja) i rewolucja 
postindustrialna� To one są główną przyczyną ewolucji systemów partyjnych, 
gdyż wyznaczają nowe linie podziałów społecznych� Rewolucja postnarodowa 
i rewolucja postindustrialna i ich społeczno-ekonomiczne konsekwencje są 
głównym punktem odniesienia dla współczesnych nowych ruchów politycznych 
i powinny być traktowane jako podstawowe zmienne wyjaśniające na poziomie 
makro� 

METODOLOGIA BADAŃ I TERMINOLOGIA 

W celu weryfikacja hipotezy badawczej w artykule analizie zostały poddane 
wybory i ewolucja systemu partyjnego we Francji� Nie jest to jedyny kraj, w któ-
rym nastąpiła dekonstrukcja dotychczasowego układu partyjno-politycznego, 
ale wydaje się, że procesy zachodzące we współczesnej Francji wydają się być 
dobrym przykładem rozpadu tradycyjnego układu politycznego lewica–prawica, 
który strukturyzował zachodnioeuropejskie systemy partyjne od czasów zakoń-
czenia drugiej wojny światowej� Niezależnie od faktu, że procesy transformacji 
dotychczasowego układu sił w ramach systemu partyjnego we Francji posiadają 
swoją specyfikę związaną z lokalnym kontekstem, to jednocześnie ich analiza 
powinna pozwolić na ukazanie pewnych uniwersalnych tendencji mających 
swoje źródło w szerszych procesach o charakterze makrospołecznym� Ponadto 
wybór Francji jako studium przypadku uzasadniony jest względami praktycz-
nymi, a przede wszystkim dostępnością danych będących efektem dwóch badań: 
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1) The French Electoral Survey (EnEF 2017) – programowi realizowanemu na 
zlecenie francuskiego ministerstwa spraw wewnętrznych; oraz 2) French Elec-
tion Study 2017 (FES 2017), będącego implementacją piątego modułu projektu 
Comparative Study of Electoral Systems (CSES)�

Analiza nowych źródeł podziałów społeczno-politycznych odwoływać się 
będzie do modelu statusu społeczno-ekonomicznego (the socioeconomic status 
model)� Status społeczno-ekonomiczny jest pomiarem wykorzystywanym przez 
badaczy do mierzenia pozycji ekonomicznej i społecznej danej osoby względem 
innych� Na potrzeby niniejszego wywodu analizowane będą jednak nie cechy 
indywidualne wyborców, ale przestrzenne zróżnicowanie sposobów głosowania, 
oraz wskaźniki społeczno-ekonomiczne regionów i prowincji� Wykorzystane 
zostaną także dane pochodzące z French Elections Study 2017 oraz The French 
Election Survey 2017, które odnoszą się problemu ideologii i wartości społeczno-
-politycznych strukturyzujących współczesną scenę polityczną we Francji� 
Wykorzystanie obydwu typów danych ma pozwolić na uzasadnienie hipotezy, 
że podstawowe linie konfliktów politycznych są pochodną rewolucji postindu-
strialnej i postnarodowej�

Problemem są kwestie terminologiczne� Zmiany zachodzące we współcze-
snym świecie są na tyle specyficzne, że stosowanie wobec nich dotychczasowej 
terminologii wydaje się mieć ograniczone możliwości heurystyczne� Dlatego też 
konieczne jest wypracowanie i uzasadnienie nowej siatki pojęciowej, w ramach 
której można by dokonać wyjaśnienia współczesnych procesów politycznych, 
a w tym załamania się dotychczasowej struktury systemów partyjnych w Europie 
Zachodniej i kształtowania się nowych podziałów społeczno-politycznych�

Po pierwsze trzeba zaznaczyć, że wobec nowych ruchów/partii politycznych, 
które zaczynają odgrywać coraz większą rolę w rywalizacji politycznej, używa się 
często określenia „partie populistyczne”� Populizm to jedno z najbardziej złożo-
nych pojęć i zjawisk w życiu społecznym� Wątpliwe jest, czy kategoria ta może 
być użyteczna heurystycznie� Populizm bywa utożsamiany z pojęciem demofilii 
i oznacza idealizowanie ludu, może być rozumiany jako synonim demagogii 
albo oznaczać zakwestionowanie i odrzucenie instytucjonalnych ram działania 
danego systemu (Szacki, 2006, s� 15–18)� Termin populizm nie jest do końca 
zdefiniowany i może być nadużywany� We współczesnej debacie publicznej 
uzyskał on pejoratywne znaczenie na określenie osoby lub partii, która mówi 
głównie to, co jej elektorat chce usłyszeć, ukrywając kwestie zbyt skomplikowane 
i trudne politycznie, i proponującej proste rozwiązania� Jednakże traktowanie 
zjawiska populizmu z perspektywy dewiacji jest pozbawione większej mocy 
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eksplanacyjnej� Zwracał na to uwagę m� in� Ernesto Laclau, który uważał, że 
powinien on być konceptualizowany jako bardzo charakterystyczna i zawsze 
możliwa forma strukturalizacji życia politycznego (por� Laclau, 2009, s� 13–17)� 
Na potrzeby niniejszego wywodu przyjęto ujęcie Augusta Stewarda, który uważał, 
że populizm stanowi odpowiedź na problemy stawiane przez modernizację i jej 
konsekwencje (por� Stewart 1969, s� 180)� W tym ujęciu tzw� ruchy populistyczne 
są efektem narastającego sprzeciwu i mobilizacji przeciwko zachodzącym obec-
nie przemianom społecznym związanym z kształtowaniem się społeczeństwa 
ponowoczesnego/informacyjnego� Jakie zmiany są szczególnie istotnym punk-
tem odniesienia dla agendy politycznej ruchów populistycznych? Są to przede 
wszystkim rewolucja postnarodowa i rewolucja postindustrialna� Oba te procesy 
wywołują daleko idące zmiany sposobu organizacji naszych społeczności, a tym 
samym generują opór i kontrmobilizację wobec zachodzących zmian� Zatem 
po drugie, aby zachować spójność siatki terminologicznej, wyjaśnienia wymaga 
przyjęty przez autora sposób konceptualizacji pojęć „rewolucja postnarodowa” 
i „rewolucja postindustrialna”� Jest to istotne ze względu na fakt, iż odgrywają 
one centralną rolę w zaproponowanym sposobie analizy zachodzących przemian� 

Termin „rewolucja postnarodowa” odnosi się do grupy procesów związanych 
z rekonstrukcją stworzonej w dobie nowoczesności formy państwa, jaką było 
scentralizowane państwo narodowe, oraz z rekonstrukcją wytworzonych w dobie 
nowoczesności form identyfikacji określanych jako tożsamość narodowa. Rewo-
lucja informatyczna i postępująca globalizacja odebrała rację bytu założeniu, 
że spójność społeczna ma – i może być gwarantowana w zupełności przez 
państwo–naród–kraj–społeczeństwo� Kierując się taką przesłanką, wcześniejsze 
pokolenia zakładały, że ludzie tworzą warunki społecznej integracji głównie 
za pośrednictwem terytorialnie określonej ojczyzny (Scholte, 2006, s� 350)� 
Natomiast obecnie mamy do czynienia z transnacjonalizacją społeczeństw – 
dokonującą się powoli w efekcie procesów integracyjnych (zniesienie granic 
i usuwanie innych przeszkód dla swobodnego poruszania się i pracy, „mieszanie 
się” narodów, wspólne przedsięwzięcia i organizacje)� 

Termin „rewolucja postindustrialna” odnosi się grupy procesów wywołują-
cych strukturalne zmiany w globalnej gospodarce, a w tym przede wszystkim 
procesów związanych z kształtowaniem się nowego sposobu organizacji pro-
dukcji przemysłowej (rewolucja przemysłowa 4�0); oznacza przechodzenie do 
tzw� gospodarki opartej na wiedzy oraz globalizacji aktywności gospodarczej� 
Transformacja modelu gospodarczego wymusza także zmiany na rynku pracy 
i w polityce społecznej� Nastąpiło odejście od polityki pełnego zatrudnienia 
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i inkluzyjnej polityki zabezpieczeń społecznych na rzecz elastyczności, efek-
tywności i konkurencyjności� Gwałtowne zmiany wywołują uczucie niepokoju, 
a pracownicy wielu różnych zawodów odczuwają niepewność zatrudnienia, 
obawę zarówno o własną pozycję zawodową, jak o swoją użyteczność w miejscu 
pracy�

EWOLUCJA FRANCUSKIEGO SYSTEMU PARTYJNEGO

Francja jest przykładem zachodnioeuropejskiego kraju, w którym w ostatnich 
dekadach doszło do dekonstrukcji istniejących podziałów partyjnych i zastą-
pienia ich przez całkiem nowy układ rywalizacji politycznej� Ostatnie elekcje: 
parlamentarna i prezydencka (ostanie wybory we Francji odbyły się: prezydenc-
kie 23 kwietnia–7 maja 2017 r�, oraz parlamentarne 11–18 czerwca 2017 r�) są 
ciekawym studium przypadku, na podstawie którego można prześledzić zmiany 
zachodzące w zachodnioeuropejskich społeczeństwach� 

Szczególnie w wyborach prezydenckich 2017 r� widać wyraźnie zmianę, jaka 
dokonała się we Francji i upadek tradycyjnych francuskich partii politycznych: 
socjalistów i republikanów1� Po raz pierwszy od 1981 urząd prezydencki przypadł 
osobie spoza nich, a co więcej – po raz pierwszy od powstania piątej republiki 
(1958 r�) żaden z kandydatów największych francuskich partii nie wszedł do 
drugiej rundy� 39-letni Emanuel Macron nie był popierany przez żadną z trady-
cyjnych francuskich partii politycznych, nie miał za sobą długoletniej kariery 
politycznej w którejś z wielkich partii politycznych, a co więcej –zaledwie na 
parę miesięcy przed terminem wyborów zaczął on być uznawany za kandydata, 
który może odnieść zwycięstwo� W drugiej rundzie Emanuel Macron uzyskał 
66,1% głosów, pokonując kandydatkę Frontu Narodowego Marine Le Pen, która 
uzyskała 33,9% głosów� Wynik ten sugeruje, że dominujący przez wiele dekad 
układ socjaliści (lewica) versus republikanie (prawica) został zastąpiony przez 
relatywnie nową centrowo-populistyczną (tzw� progresywizm) oraz populi-
styczną – konserwatywną agendę polityczną� 

1 Wyniki wyborów w pierwszej rundzie w 2012 r� republikanie – 27%, socjaliści – 29% (razem 
partie „tradycyjne” 56%) pozostałe partie 44%� W 2017 r� republikanie 20%, socjaliści 6% (razem 
partie „tradycyjne” 26%), pozostałe partie 74% głosów� Odpływ wyborców od tradycyjnych francu-
skich partii politycznych w ciągu pięciu lat to 30 punktów procentowych�
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Analiza wyników wyborów prezydenckich ukazuje pewne interesujące 
zależności związane z przestrzennym zróżnicowaniem zachowań wyborczych 
Francuzów i pewne charakterystyczne wzory związane z socjoekonomiczną cha-
rakterystyką francuskich regionów� Terytorium europejskiej Francji podzielone 
jest na 13 regionów administracyjnych� Są to: Owernia-Rodan-Alpy, Burgundia-
-Franche-Comté, Bretania, Region Centralny-Dolina Loary, Korsyka, Grand Est, 
Hauts-de-France, Île-de-France (region paryski), Normandia, Nowa Akwitania, 
Oksytania, Kraj Loary oraz Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże� W wyborach 
prezydenckich Marie Le Pen w  pierwszej rundzie uzyskała 21,3% głosów, 
a w drugiej 33,9%� W pierwszej rundzie wygrała aż w ośmiu administracyjnych 
regionach kraju: Burgundia-Franche-Comté (25,1%), Region Centralny Dolina 
Loary (23,1%), Korsyka (27,9%), Grand Est (27,8%), Hauts-de-France (31%), 
Normandia (23,9%), Oksytania (23%), oraz Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże 
(28,2%)� Macron tylko w czterech: Owernia-Rodan-Alpy (24,5%), Bretania (29%), 
Île-de-France (28,6%), Nowa Akwitania (25,1%), Kraj Loary (26,3%)� W drugiej 
rundzie Macron wygrał we wszystkich regionach, gdzie okazał się kandydatem 
„drugiego wyboru”� Bardziej szczegółowa analiza głosowania we francuskich 
departamentach (mniejszych jednostkach administracyjnych) ukazuje istnie-
jący we Francji silny podział wschód-zachód� Marie Le Pen, kandydatka Frontu 
Narodowego, największą popularnością cieszy się w departamentach położonych 
na północy, na północnym zachodzie (jedyne dwa departamenty, w których Le 
Pen zwyciężyła w drugiej turze wyborów – Pas de Calais oraz Aisne – mieszczą 
się właśnie na północy kraju), w rejonie Doliny Rodanu oraz w departamentach 
śródziemnomorskich� Natomiast Marcon – kandydat En Marche! – uzyskał 
przewagę w departamentach położonych głównie na wschodzie kraju i centrum 
kraju2�

Szczególnie dwie zmienne wydają się szczególnie istotne z punktu widzenia 
socjoekonomicznej analizy głosowania we Francji: bezrobocie, wykształcenie 
oraz miejsce zamieszkania� Le Pen uzyskała szczególnie wysokie poparcie 
w regionach z wysoką stopą bezrobocia oraz niskimi dochodami� Patrząc na 
stopę bezrobocia w pierwszym kwartale 2017 r�, wynosiła ona dla poszczególnych 
regionów: Hauts-de-France (11,7%), Occitanie (11,2%), Provence-Alpes-Côte 
d’Azur 11%), Korsyka (10,3%), Normandia (9,6%), Grand Est (9,5%), Region 

2 Pobrane z: www�interieur�gouv�fr/fr/Elections/Les-resulats/Presidentielles/elecresult_presiden-
tielle 2017/(path)/presidentielle-2017/084/043/index�html, www�thelocal�fr/20170425/
france-presidential-election-the-maps-that-tell-the-story-how-the-frenhc-voted� 
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Centralny-Kraj Loary (9%), Nowa Akwitania (9%), Burgundia-Franche-Comté 
(8,5%), Île-de-France (8,3%), Owernia-Rodan-Alpy (8,3%), Bretania (8,1%), Kraj 
Loary (8%)� 

Tabela 1. Stopa bezrobocia i poparcie wyborcze w regionach  
dla Marine Le Pen i Emanuela Macrona

Region
Stopa bezrobocia 
marzec 2015–kwiecień 
2017

Poparcie wyborcze 
Marine Le Pen
I tura – II tura 

Poparcie wyborcze 
Emanuel Macron 
I tura – II tura

Hauts-de-France 12,5% – 11,7% 31,04% – 47,06% 19,50% – 52,94%

Occitanie 12,1% – 11,2% 22,98% – 37,01% 22,32% – 62,99%

Provence-Alpes-Côte 
d’Azur 11,5% –11,1% 28,16% – 44,53% 18,94% – 55,47%

Korsyka 11% – 10,2% 27,88% – 48,52% 18,48% – 51,48%

Normandia 10,2% – 9,5% 23,93% – 38,04% 22,36% – 61,96%

Grand Est 10,2% – 9,4% 27,78% – 42,06% 20,72% – 57,94%

Region Centralny-
-Kraj Loary 9,6% – 8,9% 23,08% – 36,68% 22,68% – 63,32%

Nowa Akwitania 9,7% – 9% 14,78% – 31,35% 25,12% – 68,65%

Burgundia-Franche-
-Comté 9,3% –8,4% 25,09% – 39,52% 21,89% – 60,48%

Île—de-France 8,8% – 8,2%

Owernia-Rodan-Alpy 8,9% – 8,3% 20,72% – 32,87% 24,50% – 67,13%

Bretania 8,8% – 8,1% 15,33% – 24,64% 29,05% – 75,36%

Kraj Loary 8,9% – 8% 18,41% – 27,58% 26,27% – 72,42%

Źródło: www�ceicdata�com/en/france/unemploymeny-by-region-and-zone?page=2; www�interieur�
gouv�fr/Elections/Les-resultats/Presidentielles/elecresult__presidentielle-2017/(path)/presidentiel-
le-2017/093/093�html�

Różnice pomiędzy regionami nie są może znaczące, ale wyraźnie widać 
korelację pomiędzy stopą bezrobocia a poparciem dla kandydatów� Le Pen 
wygrała zdecydowanie na północy kraju, gdzie skoncentrowane są tradycyjne 
gałęzie przemysłu, które znajdują się w coraz większym kryzysie� W regionach 
tych prowadziła kampanię opartą na hasłach powstrzymania migracji, ponownej 
industrializacji i ochrony francuskiego przemysłu oraz renegocjacji francuskich 
związków (warunków uczestnictwa) z Unią Europejską� Dwa departamenty, 
w których wygrała (Pas de Calais oraz Aisne), mają wysoką stopę bezrobocia 
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pomiędzy 12–14%, co jest wynikiem powyżej średniej dla kraju� Generalnie 
rzecz biorąc, regiony z wysoką stopą bezrobocia (północ i południe), sięgającą 
powyżej średniej krajowej, głosowały na Le Pen� Można wysnuć wniosek, że 
antyglobalizacyjna agenda Le Pen uzyskała wsparcie w regionach, w których 
deindustrializacja doprowadziła do pauperyzacji i wzrostu bezrobocia� 

Macron uzyskał zdecydowanie większe wsparcie niż Le Pen wśród wyborców 
o wysokim poziomie wykształcenia� Ponadto charakterystyczny jest fakt, iż 
agenda polityczna Macrona uzyskała popularność wśród wyborców wielkomiej-
skich (Macron uzyskał największe wsparcie w wielkich miastach np� w Paryżu 
9 na 10 wyborców głosowało na jego kandydaturę), natomiast Marine Le Pen 
uzyskała poparcie prowincjonalnej Francji, uzyskując wsparcie w  głównie 
regionach wiejskich� W tym wypadku istotną zmienną jest miejsce zamieszka-
nia� Przykładem takiego podziału może być m�in� departament Gironde, gdzie 
Macron wygrał, uzyskując ponad 70% głosów, ale jego elektorat skoncentrowany 
był w mieście Bordeaux, natomiast Le Pen wypadała zdecydowanie lepiej na 
prowincji3� 

Ogólnie mówiąc, Le Pen wygrała w regionach z wysoką stopą bezrobocia 
i niskimi dochodami, gdzie swoją kampanię oparła na żądaniach powstrzymania 
migracji i renegocjacji warunków uczestnictwa Francji w UE� Le Pen zdomi-
nowała także obszary wiejskie, głównie na północy i południowym wschodzie� 
Macron dominował w obszarach dynamicznie rozwijających się ekonomicznie 
(np� Paryż, Bordeaux), gdzie jego program, odwołujący się haseł przyjaznych 
biznesowi oraz progresywnych społecznie, uzyskał akceptację wśród wysoko 
wykształconych wyborców� Zdominował on regiony północno-zachodnie, 
centralne, oraz południowo-zachodnie� 

Analizę zmiennych socjoekonomicznych związanych ze zróżnicowaniem 
przestrzennym zachowań wyborczych we Francji warto połączyć z analizami 
aksjologicznego wymiaru francuskiej polityki i zwrócić uwagę na główne linie 
konfliktów ideologicznych, strukturyzujących francuską sceną polityczną� 
W dwóch analizach prowadzonych po ostatnich wyborach prezydenckich (EnEF 
2017 i FES 2017), aby zrozumieć źródła postaw wyborczych i nowych podziałów 
politycznych, wzięto pod uwagę zmienne ideologiczne, które występują w róż-
nych kombinacjach w obrębie francuskich grup wyborców�

3 Pobrane z: www�interieur�gouv�fr/fr/Elections/Les-resulats/Presidentielles/elecresult_presiden-
tielle-2017/(path)/presidentielle-2017/084/043/index�html, www�thelocal�fr/20170425/
france-presidential-election-the-maps-that-tell-the-story-how-the-frenhc-voted�
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W pierwszej rundzie startowali Emanuel Macron – kandydat oferujący nowa 
agendę polityczną, odwołujący się do tzw� politycznego progresywizmu, ale także 
do populizmu (określany niekiedy jako „centrowy populista”), wypowiadający 
się w kategoriach „ponowoczesnych” wartości kulturowych (proimigracyjny, za 
prawami dla osób homoseksualnych itp�), oraz w kategoriach gospodarczego 
liberalizmu (pro-austerity, pro-bussines) – 24%; Marine Le Pen określano jako 
skrajnie prawicowa populistka, z programem antyeuropejskim i antymigracyj-
nym, wypowiadająca się przeciwko ekonomicznej globalizacji i masowej migracji 
– 21,3%4; François Fillon, polityk „mainstreamowy”, republikanin-konserwatysta, 
zwolennik neoliberalnych reform, a zarazem społeczny konserwatysta (zarówno 
w kwestii praw dla osób homoseksualnych, jak w kwestiach francuskiej tożsamo-
ści) – 20%; Jean-Luc Mélenchon – określany jako skrajnie lewicowy populista, 
przeciwnik gospodarki wolnorynkowej, domagający się rewizji traktatów UE, 
odwołujący się do haseł tradycyjnej lewicy (redystrybucja dochodów, interwen-
cjonizm państwa) oraz do haseł ruchu zielonych (przeciwko energetyce jądrowej, 
za alternatywnym ekonomicznym modelem rozwojowym) – 19,6%; Benoît 
Hamon – należący do partii „głównego nurtu” socjalista – 6,4%� 

W badaniu EnEF z 2017 r�, przeprowadzonym przez CEVIPOF, wykorzy-
stane zostały dwie charakterystyki wyborcy: poziom zadowolenia z życia (life 
satisfaction – LS) oraz poziom zaufania społecznego (inter-personal trust – 
IPT), które powiązano z aspektami socjoekonomicznymi, takimi jak dochód 
i wykształcenie czy też status społeczny rodziny5� Badania wskazują, że wyborcy 
Marine Le Pen oraz Jean-Luc Mélechona mieli niższy LS, podczas gdy wyborcy 
Filona i Macrona mają wysoki poziom LS� W przypadku zmiennej IPT wyborcy 

4 Warto podkreślić, że wynik Marine Le Pen w pierwszej rundzie wyborów prezydenckich wydaje 
się poniżej przewidywań� Kierowany przez Marine Le Pen Front narodowy odniósł wielki sukces 
w wyborach do parlamentu europejskiego w 2014 r�, zdobywając 24,9%� W 2015 r� w wyborach do 
władz departamentów Front Narodowy uzyskał 25,24% (w pierwszej turze), a w wyborach regional-
nych uzyskał aż 27,73% głosów� Wynik Marine Le Pen w wyborach prezydenckich jest zatem niższy 
niż uzyskiwała jej partia w wyborach do lokalnych parlamentów� 

5 Wybór takich zmiennych podyktowany jest faktem, że „klasyczne” zmienne związane z wymia-
rem lewica-prawica, jak na przykład dochód i stosunek do redystrybucji bogactwa, nie wyjaśniają 
istniejących podziałów Wyborcy Le Pen (skrajna prawica) i Mélechona (skrajna lewica) mają niski 
poziom dochodów� Jednocześnie jednak różni ich stosunek do problemu redystrybucji bogactwa� 
Wyborcy Le Pen są wobec takiego rozwiązywania problemów społecznych zdecydowanie bardziej 
sceptyczni� Wyborcy Flilona i Macrona należą do grupy osób z wysokimi dochodami, przy czym 
wyborcy Filona (konserwatywna prawica) sprzeciwiają się wszelkim pomysłom redystrybucyjnym� 
Natomiast wyborcy Macrona (liberalne centrum) uważają to za dopuszczalny środek prowadzenia 
polityki społecznej�
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Macrona i Mélechona mieli wysokie IPT, wyborcy Filona niski poziom IPT, 
a ekstremalnie niski poziom IPT – wyborcy Le Pen� Wydaje się więc, że zarówno 
ugrupowania skrajnie prawicowe, jak i skrajnie lewicowe przyciągają wyborców 
„rozczarowanych”, o niskim poziomie LS, dla których zachodzące przemiany spo-
łeczno-gospodarcze skutkują obniżeniem poziomu życia i rosnącym poczuciem 
niepewności� Wyborcy z niskim poziomem IPT są sceptyczni co do możliwości 
realizacji nowego francuskiego „kontraktu społecznego”, natomiast wyborcy 
z wysokim poziomem IPT wierzą w możliwość nowego „kontraktu społecznego”, 
która zapewni nie tylko rozwój, ale także skuteczną redystrybucję dochodów 
(Algan, Beasley, Cohen, Foucault, 2018, s� 3–4)�

W badaniu EnEF 2017 analizowano także kwestie ideologiczne, szukając 
nowych elementów wpływających na podejmowanie decyzji wyborczych� Wzięto 
pod uwagę cztery grupy zmiennych: 1) Poglądy o charakterze moralnym, jak np� 
akceptacja do homoseksualnego stylu życia czy stosunek wobec imigracji, gdzie 
występuje silna opozycja pomiędzy wyborcami Mélechona i Macrona a wybor-
cami Filona i Le Pen; 2) Poglądy o charakterze ekonomicznym, takie jak redy-
strybucja dochodów i solidarność społeczna, które nie są główną determinantą 
głosowania dla zwolenników Macrona i Le Pen, natomiast mocno wpływają na 
postawy wyborców Filona i Mélechona; 3) Poglądy populistyczne, takie jak brak 
zaufania do elit politycznych czy też do rządu, ukazują zróżnicowanie pomiędzy 
wyborcami Le Pen i Mélechona z jednej strony, a Filona i Macrona z drugiej 
strony; i wreszcie 4) Otwartość, obejmująca m�in� postawy proeuropejskie, 
nacjonalistyczne, w której widoczna jest silna opozycja pomiędzy wyborcami 
Le Pen i Macrona, przy czym ta grupa problemów pozostaje relatywnie mało 
relewantna dla wyborców Filona i Mélechona� 

W badaniu FES z 2017 r� wzięto natomiast pod uwagę sześć grup wartości 
związanych z: autorytaryzmem, ekologizmem, etnocentryzmem, ekonomiczną 
globalizacja, liberalizmem ekonomicznym oraz społecznym konserwatyzmem� 
Uznano, iż są to główne punkty odniesienie przy wyborze sposobu głosowania, 
a współczesna rywalizacja polityczno-partyjna jest strukturyzowana przez tych 
sześć podstawowych grup wartości� Na tej podstawie skonstruowano obraz 
specyficznego układu pola rywalizacji politycznej, strukturyzowanego przez 
linie podziałów związane z wartościami: 1) narodowo-nacjonalistycznymi, anty-
-imigranckimi i autorytarnymi; 2) produktywistycznymi, proglobalizacyjnymi, 
neoliberalnymi; 3) kosmopolitycznymi, proimigranckimi, libertariańskimi; 4) 
ekologizmem, anty-globalizmem i interwencjonizmem� Francuscy badacze suge-
rują, że współczesne pole polityki jest strukturyzowane przez dwa podstawowe 
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osie konfliktów� Pierwsza z nich tworzy dominujący obecnie podział, który opiera 
się na przeciwstawieniu wartości nacjonalistycznych/antyimigracyjnych/auto-
rytarnych wartościom kosmopolitycznym/pro-imigranckiem/libertariańskiem� 
Druga związana jest z konfliktem pomiędzy produktywizmem, neoliberalizmem 
i globalizmem, ekologizmem/anty-globalizmem/interwencjonizmem (Gougou, 
Persico, 2017, s� 303)�

Mamy zatem do czynienia z  dwoma nowymi osiami wartości, które 
wyznaczają linie konfliktów politycznych� Stanowią nowy układ odniesienia 
przy podejmowaniu decyzji wyborczych, a rywalizacja polityczna odbywa się 
w wyznaczanej przez nie przestrzeni� Każda z partii i każdy z polityków może 
zostać umiejscowiony w jednym z pól wyznaczanych przez oś 1 i oś 2, w zależ-
ności od wartości preferowanych przez swoich wyborców�

W tym ujęciu na osi 1 wyborcy Macrona i Mélechona są zwolennikami 
wartości nr 3 (kosmopolityczne, proimigranckie, libertariańskie) i nie ma zbyt 
dużych różnic między nimi� Wyborcy Le Pen i Filona są bliżsi wartościom nr 1 
(narodowo-nacjonalistycznym, antyimigranckim i autorytarnym), przy czym 
występują znaczące różnice między bardziej radykalnymi wyborcami Le Pen 
a bardziej umiarkowanymi wyborcami Filona� Na osi 2 zwolennikom Filona 

Oś 2: Produktywizm, neoliberalizm, globalizm

Oś 2: Ekologizm, antyglobalizm, interwencjonizm
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Rys 1. Wymiary rywalizacji politycznej
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i Macrona są bliskie wartości nr 2 (produktywistyczne, proglobalizacyjne, 
neoliberalne), przy czym wyborcy Macrona są w tym względzie zdecydowanie 
bardziej umiarkowani, zbliżając się do centrum� Wartości nr 4 (ekologizm, anty-
globalizm, interwencjonizm) zbliżają do siebie wyborców Le Pen i Mélechona, 
przy czym ci ostatni są zdecydowanie radykalniejsi, a zwolennicy Le Pen bardziej 
umiarkowani w swoich postawach odnoszących się do tej sfery� W tym wypadku 
dla wyborców Le Pen główną kwestią jest przede wszystkim antyglobalizm (por� 
Gougou, Persico, 2017, s� 312–314), a dla wyborców Mélechona kwestie ekologii� 

REWOLUCJA POSTNARODOWA I POSTINDUSTRIALNA  
JAKO ŹRÓDŁO NOWYCH PODZIAŁÓW SPOŁECZNYCH

Zmienne przyjęte w badaniu EnEF 2017 i FES 2017 są do siebie podobne i wska-
zują na nowe linie konfliktów ideologicznych, które w największym stopniu 
strukturyzują współczesną scenę polityczną we Francji i jednocześnie wykraczają 
poza klasyczny układ lewica–prawica� Połączenie ich z danymi związanymi 
z przestrzennym zróżnicowaniem głosowania we francuskich departamentach 
pozwala na dokonanie pewnych uogólnień dotyczących źródeł współczesnych 
konfliktów politycznych�

Szukając odpowiedzi na pytanie o źródła nowych podziałów politycznych, 
warto bliżej przyjrzeć się sytuacji, w której mamy do czynienia z czterema „blo-
kami” politycznymi� Jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że we współczesnej rywali-
zacji politycznej z jednej strony następuje podział na protekcjonizm i globalizm, 
a z drugiej zaś na nacjonalizm i transnacjonalizm, to w sensie analitycznym 
możemy mówić o czterech nowych podstawowych podziałach socjopolitycznych 
w ramach struktury społecznej, które prowadzą do konfliktu grup interesów 
i rywalizacji partii politycznych w ramach systemu partyjnego� Podział ten może 
służyć jako punkt wyjścia do bardziej szczegółowych analiz�

Układ ten związany jest z próbą szukania ideologiczno-politycznej odpowie-
dzi na wyzwania współczesności związane z rewolucją postanrodową i postin-
dustrialną� Rewolucja postnarodowa (denacjonalizacja, transnacjonalizacja) ma 
dwa podstawowe wymiary: polityczny i społeczny� W wymiarze politycznym 
przejawia się w tendencji do tworzenia supranarodowych ugrupowań polityczno-
-gospodarczych, przejmujących kompetencje dotychczasowych państw naro-
dowych i ograniczających ich suwerenność� W wymiarze społecznym oznacza 
kształtowanie się hybrydowych społeczeństw (wielokulturowych) i hybrydowych 
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tożsamości indywidualnych, czerpiących siłę z wielu źródeł i praktyk kulturo-
wych� Kształtuje ona charakterystyczne linie podziałów politycznych� Jedną linią 
podziału jest opozycja pomiędzy scentralizowanym państwem narodowym i jego 
tradycyjnymi elitami społecznymi przywiązanymi do idei terytorialnej suwe-
renności oraz kosmopolitycznymi elitami społeczno-politycznymi, operującymi 
w przestrzeni ponadnarodowej� W wymiarze społecznym linia podziału prze-
biega pomiędzy zwolennikami budowy otwartego, wielokulturowego społeczeń-
stwa, a zwolennikami tradycyjnych wartości, zakorzenionych w lokalnej kulturze, 
kwestionujących możliwość istnienia stabilnych społeczeństw wielokulturowych� 
Rewolucja postanarodowa jest zatem odpowiedzialna za ukształtowanie się linii 
konfliktów politycznych wyznaczanych na rysunku przez oś 1�

Rewolucja postindustrialna związana jest natomiast z głęboką transformacją 
instytucji gospodarczych, a w tym z głęboką integracją lokalnych gospodarek 
z gospodarką globalną (neoliberalna globalizacja), przesunięciem dominują-
cych światowych gospodarek od wytwórczości do usług (deindustrializacja), 
a także entuzjastycznym wprowadzaniem nowych technologii (robotyzacja, 
informatyzacja, automatyzacja – przemysł 4�0)� Rewolucja ta kształtuje linie 
podziału pomiędzy regionami z gospodarką postindustrialną, powiązaną glo-
balnie, regionami czerpiącymi zyski z procesów neoliberalnej globalizacji oraz 
regionami z gospodarką industrialną, dotkniętymi procesami deindustrializacji, 
a tym samym bezrobociem oraz pauperyzacją społeczną� Drugą linią podziału 
stworzoną przez rewolucję postidustrialną jest podział pomiędzy wysoko wykfa-
lifikowaną, postindustrialną siłą roboczą, funkcjonującą w ramach elastycznych 
technik organizacji pracy, a sprekaryzowanymi grupami społecznymi, dla któ-
rych automatyzacja, robotyzacja i ucieczka miejsc pracy do regionów o niższych 
kosztach (offshoring) oznacza brak stabilności zawodowej i brak miejsca na rynku 
pracy (por� Potulski, 2018, s� 165–168)� Rewolucja postindustrialna jest zatem 
odpowiedzialna za ukształtowanie się podziałów politycznych wyznaczanych 
na rysunku przez oś 2�

W wyniku przemian, jakie następują w społeczeństwach wysokorozwiniętych, 
zwraca się uwagę na coraz silniejsze podziały społeczne i istniejący rozdźwięk 
pomiędzy kosmopolitycznymi elitami i populistycznie nastawioną większo-
ścią� Transformacja społeczna, która dotyka wysokorozwinięte społeczeństwa 
europejskie, budzi także opór przed konsekwencjami zachodzących zmian� 
Fala kontrmobilizacji przetaczająca się przez kraje europejskie określana jest 
jako „populistyczna” przede wszystkim dlatego, że jest skierowana przeciwko 
dotychczasowemu konsensusowi politycznemu i elitom politycznym, które go 
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utożsamiają� Coraz częściej można dostrzec, że z jednej strony mamy globalne 
metropolie, będące „wyspami” dobrobytu, a po drugiej peryferie małych i śred-
nich miast, dawnych obszarów przemysłowych i dalekich obszarów wiejskich� 
Metropolie to „symbole” globalizacji i jej konsekwencji – wielokulturowości, 
gdzie obok siebie mieszkają „nowa burżuazja” i  kolorowa różnorodność 
migrantów� Na peryferiach koncentrują się środowiska, które kiedyś nic nie 
łączyło: robotnicy, zwykli urzędnicy, zatrudnieni na śmieciowych umowach, 
rolnicy, drobni przedsiębiorcy, emeryci, wszyscy złączeni wspólnym poczuciem 
podwójnej niepewności: finansowej i kulturowej� Procesy związane z rewolucją 
postanarodową i rewolucją postindustrialną przyniosły im podwójny niepokój: 
finansowy – związany z niestabilnością gospodarczą, pauperyzacją i brakiem 
pracy, oraz kulturowy – związany z rosnącym napływem migrantów z innych 
stron świata� Lęki te mają swoje odzwierciedlenie w zachowaniach wyborczych 
i w największym stopniu wpływają na współczesne podziały społeczne politycz-
nie doniosłe� 

ZAKOŃCZENIE

Po ostatnim cyklu wyborczym we Francji (wybory regionalne, prezydenckie 
i parlamentarne) widoczne jest ukształtowanie się czterech bloków politycznych, 
które w największym stopniu strukturyzują scenę polityczną� W tym przypadku 
bardzo charakterystyczny jest fakt, że w pierwszej rundzie wyborów prezydenc-
kich czterech kandydatów uzyskało zbliżony do siebie wynik� Możliwych jest 
zatem kilka scenariuszy nowego układu sił� W pierwszym scenariuszu dojdzie do 
ukształtowania się czterech bloków politycznych: Macron reprezentujący nowy 
centrowo-liberalny (progresywizm) program; Mélechon reprezentujący nową, 
radykalną lewicę; Fillon reprezentujący tradycyjny, umiarkowany konserwatyzm; 
i wreszcie Marine Le Pen reprezentująca nową populistyczną prawicę� W drugim 
scenariuszu możliwy jest standardowy model trójpartyjny (tripolarity), w którym 
Macron zajmuje dotychczasowe miejsce Partii Socjalistycznej, tworząc centrowo-
-lewicową koalicję z zielonymi, natomiast prawa strona sceny partyjnej pozostaje 
podzielona pomiędzy obóz konserwatywny reprezentowany przez Fillona 
i daleką prawicę, reprezentowaną przez Marine Le Pen� Trzeci scenariusz zakłada 
ukształtowanie się nowego modelu trójpartyjnego, odmiennego od dotychcza-
sowego porządku politycznego, z Macronem reprezentującym „nowe centrum”, 
zdecydowanie odcinającym się od lewicy reprezentowanej przez Mélechona� 
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Na prawej stronie sceny politycznej porozumienie między dwoma odłamami 
prawicy, która jednoczy się pod przewodnictwem bardziej umiarkowanego 
przywódcy� W tym scenariuszu kształtują się trzy pola rywalizacji politycznej: 
eko-socjalistyczna, liberalno-globalizacyjna oraz konserwatywna� W czwartym 
scenariuszu układ czterech bloków politycznych ewoluuje w kierunku klasycz-
nego układu dwublokowego, w którym nowe linie konfliktów politycznych 
zostają skanalizowane w układzie dwóch sojuszy partyjno-politycznych, które 
można analizować w kategoriach lewica–prawica (Gougou, Persico, 2017, s� 304, 
310)�

Niezależnie od tego, w jakim kierunku będzie ewoluowała struktura francu-
skiego system partyjnego, ważne pozostają główne zmienne, które determinują 
współczesne postawy polityczne� Pod koniec lat 70� Ronald Inglehart przekony-
wał, że taką podstawową zmienną jest przejście od wartości materialistycznych 
do postmaterialistycznych� Obecnie na ten podział nałożyły się rewolucje postna-
rodowa i postindustrialna� To te elementy stanowią o swoistości współczesnych 
konfliktów politycznych� Chcąc je zrozumieć, należy je analizować w kontekście 
głębokiej transformacji cywilizacyjnej zachodzącej na poziomie makro� Dlatego 
też analiza zmian zachodzących we francuskim systemie politycznym ma nie 
tylko znaczenie poznawcze, ale służy dla ukazania pewnych uniwersalnych 
tendencji, które występują we współczesnej Europie� 

Zaproponowany przez francuskich badaczy wymiar rywalizacji politycznej 
z podziałem na jej cztery nowe pola wydaje się być narzędziem, które może 
być stosowane do każdego współczesnego europejskiego systemu partyjnego� 
W zależności od lokalnej specyfiki w każdym kraju można będzie obserwować 
pewne odrębności, ale podstawowe zależności i korelacje powinny ujawniać 
podobieństwa� Dzięki badaniom porównawczym można dostrzec pewne uni-
wersalne wzorce pojawiające się także w pozostałych krajach europejskich� 

Niezależnie od faktu, że istniejące układy partyjne zależą także od lokalnych 
tradycji politycznych, to wszędzie można podjąć próbę zastosowania podobnego 
schematu wyjaśniającego� Porównując np� ewolucję systemu partyjnego Francji 
i Polski, można dostrzec, że w przypadku Polski prawa strona sceny politycznej 
została zdominowana przez szeroki konserwatywny ruch odwołujący się do haseł 
etnonacjonalistycznych, społecznie konserwatywnych i antykosmopolitycznych� 
W centrum mamy do czynienia z szeroką koalicją sił centrowo-liberalnych, a po 
lewej stronie sceny politycznej zaczyna się powoli kształtować wielkomiejska 
„nowa lewica”, odwołująca się do ekologizmu i radykalnych haseł społecznych, 
odcinająca się centrowo-liberalnej koalicji politycznej� Takie ukształtowanie 
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się dominujących linii podziałów, podobnie jak i we Francji, związane jest 
z rozprzestrzenieniem się tzw� wartości postmaterialistycznych, a także dwiema 
„rewolucjami” społecznymi, których doświadczyły społeczeństwa europejskie 
w ostatnich trzech dekadach gwałtownych zmian społecznych: rewolucją post-
narodową i rewolucją postindustrialną� 
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— ABSTRAKT —

Aktywność parlamentarna posłów jest często 
przedmiotem debaty publicznej, głównie 
z  powodu transmitowania obrad, odbywają-
cych się w murach polskiego parlamentu� Do 
wyborców trafiają fragmenty wystąpień posłów, 
które przykuwają uwagę odbiorców ze względu 
na poruszane tematy, sposób wypowiadania się 
oraz emocje, jakie wywołują wśród parlamenta-
rzystów� Uwaga mediów skupia się głównie na 
najbardziej znanych politykach� Trudno z tego 
powodu w telewizji i radiu dostrzec działalność 
posłów z tzw� tylnych ław, którzy wielokrotnie 
wykazują się większą aktywnością parlamentarną 
niż bardziej znani politycy�

Słowa kluczowe: polityka; parlament; Sejm RP; 
poseł; Podkarpacie

— ABSTRACT —

Parliamentary activity of the Members of 
Parliament is often the subject of public debate, 
mainly due to the broadcasts of debates within 
the walls of the Polish parliament� The voters 
receive extracts from the speeches of the deputies, 
which draw their attention because of the topics 
discussed, the way politicians speak and the emo-
tions they evoke among parliamentarians� Media 
attention focuses mainly on the most-known 
politicians� For that reason, it is hard to hear or 
see the activities of deputies from the so-called 
back benches on the radio and television, even 
though these MPs repeatedly show greater 
parliamentary activity than more well-known 
politicians�
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UWAGI WSTĘPNE

Pozycja ustrojowa polskiego parlamentu wynika z zasady reprezentacji politycz-
nej oraz z konstytucyjnych reguł podziału i równowagi władz Rzeczpospolitej 
Polskiej� Wybierani w powszechnych i demokratycznych wyborach posłowie 
podejmują decyzje w imieniu narodu (Skrzydło, 2009, s� 60)� Wskazuje na to 
art� 4 ust� 2 Konstytucji RP, w którym czytamy: „Naród sprawuje władzę przez 
swoich przedstawicieli” (Bożyk, 2009, s� 9–12)� W związku z tak ważną rolą Sejm 
posiada istotną pozycję ustrojową, co powoduje, że również parlamentarzyści 
mają wiele możliwości aktywnego działania� Sejm może żądać od centralnych 
organów państwowych udzielenia informacji, a wobec rządu posiada prawo do 
składania interpelacji oraz zadawania pytań (Antoszewski, 2012, s� 69)�

Kwestia aktywności parlamentarnej posłów we współczesnych państwach 
demokratycznych najczęściej jest poruszana przed wyborami parlamentarnymi� 
Rozwój techniki, w połączeniu z rosnącymi wymaganiami społecznymi powo-
duje, że każdy Polak z dowolnego miejsca na świecie może stać się aktywnym 
obserwatorem pracy posłów� Ograniczenia technologiczne w tej sferze współcze-
śnie nie odgrywają roli� Problem stanowią jedynie zachowania wyborców, którzy 
często nie wyrażają zainteresowania polityką (Zbieranek, 2005, s� 3)� Aby lepiej 
zrozumieć istotę aktywności parlamentarnej, przyjęto dla celów tego artykułu 
określone kryteria� Badaniem objęto parlamentarzystów, którzy sprawowali 
nieprzerwanie funkcję posła w trakcie: V, VI, VII i VIII kadencji Sejmu RP 
oraz reprezentowali województwo podkarpackie, tj� okręg nr 22 (krośnieńsko-
-przemyski i okręg nr 23 rzeszowsko-tarnobrzeski)� Celowo pominięto posłów, 
którzy pełnili swój mandat w krótszym okresie� Po przeprowadzeniu analizy 
określone kryteria spełniło 7 posłów, którzy reprezentowali 3 partie polityczne: 
Prawo i Sprawiedliwość (PiS), Platformę Obywatelską (PO) oraz Polskie Stron-
nictwo Ludowe (PSL)�

Celem artykułu była również weryfikacja hipotezy badawczej, zgodnie z którą 
posłowie będący w opozycji wykazywali większą aktywność parlamentarną niż 
posłowie reprezentujący partię polityczną sprawującą władzę w danej kadencji� 
W toku rozważań postawiono następujące pytania badawcze: 1) Jak na aktywność 
parlamentarną posłów wpływał ich staż parlamentarny? 2) Czy niższa frekwencja 
na głosowaniach przyczyniła się do spadku aktywności posłów? Przedmiotem 
badania stała się liczba aktywności parlamentarnych posłów, która obejmowała: 
1) wypowiedzi; 2) interpelacje; 3) zapytania; 4) pytania w sprawach bieżących; 
5) oświadczenia; 6) udział w głosowaniach�
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W celu zbadania aktywności parlamentarnej posłów wykorzystano metodę 
ilościową ze względu na charakterystykę badanego zjawiska� Metoda ta pozwoliła 
na zbadanie charakterystyki określonych zbiorowości oraz umożliwiła zdefi-
niowanie i zdiagnozowanie cech zjawisk� Badaniu poddano parlamentarzystów, 
którzy w trakcie sprawowania mandatu posła znajdowali się zarówno w środo-
wisku partii pełniącej władzę oraz w środowisku opozycji� Analiza aktywności 
wybranych parlamentarzystów pozwoli wyciągnąć wnioski, które przyczynią się 
do scharakteryzowania działalności parlamentarnej posłów z okręgów nr 22 i nr 
23 (Chodubski, 2004, s� 120–122)�

STATUS PRAWNY POSŁÓW

Zgodnie z art� 7 ust� 1 Regulaminu Sejmu RP na posłach spoczywa obowiązek 
brania czynnego udziału w posiedzeniach Sejmu oraz głosowania� Aktywność 
parlamentarna posłów nie może jednak ograniczać się wyłącznie do biernego 
udziału w obradach� Regulamin Sejmu RP przewiduje zgodnie z art� 185 prawo 
posłów do wygłaszania oświadczeń, których treść nie jest poddawana dyskusji� 
Wygłasza się je na zakończenie dnia obrad� Na podstawie art� 192 Regulaminu 
Sejmu RP posłowie posiadają prawo do składania interpelacji, których treść doty-
czy problemów związanych z polityką prowadzoną przez państwo� W interpelacji 
powinno być zawarte przedstawienie stanu faktycznego oraz pytania, które 
wynikają z poruszonej sprawy, natomiast art� 195 wskazuje na prawo posłów do 
zadawania zapytań poselskich, które mogą dotyczyć prowadzonej przez Radę 
Ministrów polityki wewnętrznej oraz zadań publicznych, których realizacja spo-
czywa na administracji rządowej� Art� 196 normuje kwestię związaną z pytaniami 
w sprawach bieżących, które wymagają bezpośredniej odpowiedzi� Informacja 
o tematyce zapytania oraz adresacie, zgodnie z Regulaminem Sejmu RP, musi 
być złożona, w dniu poprzedzającym obrady (Regulamin Sejmu Rzeczpospolitej 
Polskiej, 2012, s� 170–175)� 

Wybory do Sejmu RP przeprowadza się w wielomandatowych okręgach 
wyborczych (Siekucki, 2018, s� 87)� Na obszarze województwa podkarpackiego 
znajdują się dwa okręgi wyborcze: nr 22 i nr 23� Pierwszy z wymienionych okrę-
gów wyborczych obejmuje 10 powiatów oraz dwa miasta na prawach powiatu: 
Krosno i Przemyśl, gdzie wybiera się 11 posłów� Okręg wyborczy nr 23 obejmuje 
obszar 11 powiatów oraz dwóch miast na prawach powiatu: Rzeszowa i Tarno-
brzega� W tym okręgu wybieranych jest 15 posłów (Dz�U� 2011 nr 21 poz� 112)� 
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Wybory parlamentarne z 2005 r� były ważnym momentem w dziejach Trzeciej 
Rzeczpospolitej ze względu na zmianę w układzie sił polskiego parlamentu� 
Swoje pierwsze zwycięstwo odniosło PiS, które zdobyło 26,99% głosów� Drugi 
wynik osiągnęła PO, na którą zagłosowało 24,14% wyborców� W Sejmie znalazła 
się również Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej, która uzyskała poparcie 
11,41% głosujących obywateli� Swoją reprezentację w Sejmie posiadały również 
trzy inne ugrupowania: Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD), na który zagło-
sowało 11,31% wyborców, Liga Polskich Rodzin (LPR) popierana przez 7,97% 
głosujących i Polskie Stronnictwo Ludowe z wynikiem 6,96% głosów� W dniu 
19 października 2005 r� Prezydent RP – Aleksander Kwaśniewski desygnował na 
Prezesa Rady Ministrów Kazimierza Marcinkiewicza� Żadna z partii politycznych 
nie uzyskała samodzielnej większości, dlatego konieczne było skonstruowanie 
rządu koalicyjnego, który tworzyły trzy ugrupowania: PiS, LPR i Samoobrona� 
Konflikty pomiędzy koalicjantami doprowadziły do przedterminowych wybo-
rów, które przeprowadzono w 2007 r� (Zawiślak, 2015, s� 45)� 

Zaplanowane na 21 października wybory zmieniły układ sił w polskim parla-
mencie� Najlepszy wynik uzyskała PO, na którą zagłosowało 41,51% wyborców� 
Na drugim miejscu znalazło się PiS z wynikiem 32,11% ważnie oddanych głosów� 
Trzeci rezultat uzyskał Komitet Wyborczy Wyborców Lewica i Demokraci, poparty 
przez 13,15% głosujących obywateli� W Sejmie swoją reprezentację uzyskało rów-
nież PSL, na które zagłosowało 8,91% wyborców� Pomimo wysokiego poparcia 
PO nie była w stanie stworzyć samodzielnego rządu, ponieważ dysponowała 209 
mandatami, co wymuszało wejście w koalicję z inną partią polityczną� Zwycięska 
formacja utworzyła rząd z PSL, który przetrwał całą kadencję�

Kolejne wybory parlamentarne, które odbyły się 9 października 2011 r�, nie 
przyniosły istotnych zmian w układzie sił polskiego parlamentu� Najlepszy wynik 
w wyborach do Sejmu osiągnęła PO, na którą zagłosowało 39,18% wyborców� 
Po raz kolejny drugi wynik uzyskało PiS z poparciem 29,89%� Trzecie miejsce 
uzyskał Ruch Palikota, nowa formacja polityczna, której zaufało 10,2% wybor-
ców� W Sejmie swoją reprezentację posiadało również PSL, które zdobyło 8,34% 
głosów oraz SLD, na który zagłosowało 8,24% wyborców� Rząd po raz kolejny 
utworzyła PO przy współudziale PSL (PKW, https://wybory2011�pkw�gov�pl/
wyn/pl/000000�html#tabs-1)� 

Po 8 latach rządów PO i PSL nastąpiła wyraźna zmiana, do której doszło 
w 2015 r� Zaplanowane na 25 października wybory okazały się przełomowym 
momentem dla znajdującej się do tej pory w opozycji partii PiS, która osiągnęła 
najlepszy wynik z grona startujących ugrupowań� Na formację tę głosowało 
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37,58% wyborców, co przełożyło się na uzyskanie 235 mandatów� Po raz pierw-
szy w III RP doszło do sytuacji, gdy jedna formacja polityczna była w stanie 
samodzielnie sprawować władzę� Drugi wynik uzyskała rządząca do tej pory PO, 
na którą zagłosowało 24,09% wyborców� W Sejmie swoją reprezentację posia-
dały: Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz’15, który poparło 8,81% wyborców, 
Nowoczesna Ryszarda Petru z wynikiem 7,60% oraz PSL, które zdobyło 5,13% 
głosów� W Sejmie nie znalazł się Komitet Koalicyjny Wyborców Zjednoczona 
Lewica (ZL) (SLD+TR+PPS+UP+Zieloni), pomimo uzyskania 7,55% głosów� 
Przyczyną tej sytuacji był start ZL jako komitetu koalicyjnego, dla którego próg 
wyborczy wynosił 8% (Tyrała, 2018, s� 73)�

AKTYWNOŚĆ PARLAMENTARNA

V kadencja Sejmu RP była jedną z najkrótszych w dziejach polskiego parla-
mentaryzmu, trwała od 19 października 2005 r� do 4 listopada 2007 r� (746 dni) 
(Sejm, http://orka�sejm�gov�pl/proc5�nsf/w-wykazy-sta/$first?OpenDocument)� 
Wyraźnie krótsza kadencja parlamentu przyczyniła się do znacznie mniejszej 
aktywności parlamentarnej w  porównaniu z  pozostałymi okresami, które 
zostały poddane badaniu� W gronie analizowanych parlamentarzystów znaleźli 
się posłowie, którzy już wcześniej sprawowali mandat poselski, byli to: Mie-
czysław Kasprzak (PSL), Marek Kuchciński (PiS), Krystyna Skowrońska (PO)� 
Pozostałych czterech posłów po raz pierwszy pełniło mandat poselski: Zbigniew 
Chmielowiec (PiS), Kazimierz Gołojuch (PiS), Kazimierz Moskal (PiS), Andrzej 
Szlachta (PIS) (Sejm, http://www�sejm�gov�pl/)� 

W V kadencji Sejmu RP odbyło się 48 posiedzeń Sejmu, w trakcie których 
posłowie występowali 22955 razy� Liczba zgłoszonych interpelacji wynosiła 9581, 
pytań w sprawach bieżących było 439, zaś zapytań poselskich 3495� Największą 
aktywność wśród analizowanych posłów wykazała K� Skowrońska, która zano-
towała łącznie 286 aktywności (199 wypowiedzi, 73 interpelacje, 4 zapytania, 
2 pytania w sprawach bieżących i 8 oświadczeń)� Drugi w zestawieniu uplaso-
wał się M� Kasprzak, który w V kadencji Sejmu uzyskał 170 aktywności (144 
wypowiedzi, 22 interpelacje, 3 zapytania, 1 pytanie w sprawach bieżących i 0 
oświadczeń)� Najmniejszą aktywność z grona analizowanych parlamentarzystów 
wykazał K� Moskal, który uzyskał 66 aktywności (12 wystąpień, 39 interpelacji, 
2 zapytania, 1 pytanie w sprawach bieżących i 2 oświadczenia)� 
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Średnia frekwencji na głosowaniach w gronie badanych posłów wynosiła 
92,21%� Posiadający najniższą frekwencję z badanych posłów Z� Chmielowiec 
(85,05% obecności na głosowaniach) znalazł się na 4 miejscu pod względem 
aktywności, co zdaje się zaprzeczać tezie, że niższa frekwencja na głosowaniach 
wpływa na działania posła w parlamencie� Kolejnym dowodem, który potwier-
dza ten wniosek, był przypadek posła K� Moskala, który w tej kadencji posiadał 
wysoką frekwencję na poziomie 99,68%, co jednak nie przełożyło się na wysoką 
aktywność parlamentarną�

VI kadencja Sejmu RP rozpoczęła się po przedterminowych wyborach, 
które miały miejsce 21 października 2007 r� (PKW, http://wybory2007�pkw�gov�
pl/)� Wzrost liczby aktywności parlamentarnych w stosunku do poprzedniej 
kadencji wynikał z dłuższego czasu jej trwania� W latach 2007–2011 odbyło się 
100 posiedzeń Sejmu RP, posłowie dokonali 46182 wystąpień, zgłosili 24 435 
interpelacji, zadali 10632 zapytań poselskich oraz 952 razy pytali w sprawach 
bieżących� 

Można zauważyć, że posłowie, którzy w VI kadencji znaleźli się w opozy-
cji, podjęli szereg działań, które przyczyniły się do uzyskania większej sumy 
aktywności parlamentarnych niż w latach 2005–2007� Wśród badanych posłów 
w VI kadencji największą aktywnością wykazał się Andrzej Szlachta, który 
podjął 2045 aktywności (631 wystąpień, 1114 interpelacji, 125 zapytań, 8 pytań 
w sprawach bieżących oraz 167 oświadczeń)� Kolejne miejsce zajął również 
poseł (PiS), partii, która wówczas znajdowała się w opozycji, K� Moskal� Wykazał 
on 1821 aktywności parlamentarnych (250 wystąpień, 1003 interpelacji, 547 
zapytań, 8 pytań w sprawach bieżących oraz 13 oświadczeń)� Na trzecim miejscu 
znalazł się Z� Chmielowiec, który podjął 704 aktywności (143 wypowiedzi, 341 
interpelacji, 144 zapytania, 1 pytanie w sprawach bieżących oraz 75 oświadczeń)� 
Najniższy wynik w zestawieniu osiągnął M� Kuchciński, który zanotował 138 
aktywności� Różnica pomiędzy najaktywniejszymi posłami, a  tymi, którzy 
znaleźli się na końcu zestawienia, jest co najmniej zastanawiająca� 

Wśród badanych posłów Z� Chmielowiec wykazał najniższą frekwencję na 
poziomie 89,51%� Nie jest to jednak przypadek, który potwierdzałby, że mniejsza 
liczba obecności na głosowaniach wpływa na spadek aktywności parlamentarnej� 
Średnia frekwencja udziału w głosowaniach badanych posłów w VI kadencji 
wynosiła 94,03%� Na podstawie danych można zauważyć, że posłowie będący 
w partiach, które sprawują władzę, wykazują mniejszą aktywność parlamentarną, 
czemu dowodzi przykład posłów PO i PSL�
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W VI kadencji Sejmu dostrzegalny jest wyraźny wzrost ilości podejmowanych 
przez posłów aktywności, który wynikał z czasu trwania kadencji Sejmu� Więk-
sza ilość inicjatyw posłów, szczególnie ówczesnej opozycji, wiązała się również 
z wydarzeniami, które miały miejsce w Polsce w 2010 r� Poseł A� Szlachta złożył 
342 interpelacje (każda interpelacja odnosiła się do innego powiatu) w sprawie 
pomocy finansowej udzielonej z budżetu państwa w 2010 r� osobom fizycznym 
dotkniętym skutkami powodzi, co stanowiło 16,7% ogółu wszystkich interpelacji 
tego posła� Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku K� Moskala, który złożył 
121 interpelacji, osobno dla każdego powiatu, w sprawie wysokości kryteriów 
i możliwych nieprawidłowości w udzielaniu pomocy rządowej na usuwanie 
skutków powodzi w 2009 i 2010 r�

Wybory parlamentarne poprzedzające VII kadencję Sejmu odbyły się 9 paź-
dziernika 2011 r� Były to pierwsze wybory, które odbyły się na podstawie Ustawy 
z dnia 5 stycznia 2011 r� – Kodeks wyborczy (Wojtasik, 2012, s� 159–160)� W VII 
kadencji Sejmu posłowie wnieśli 36,1 tys� interpelacji na 102 posiedzeniach� 
Zadano 975 pytań w sprawach bieżących oraz 8756 razy zgłaszano zapytania 
(Sejm, http://www�sejm�gov�pl/)� Aktywność parlamentarna badanych posłów 
w VII kadencji Sejmu uległa wyraźnej zmianie� Największą ilością inicjatyw 
w VII kadencji wykazał się K� Moskal, którego suma aktywności parlamen-
tarnych wynosiła 1154 (114 wystąpień, 1020 interpelacji, 10 zapytań, 6 pytań 
w sprawach bieżących oraz 4 oświadczenia)� W gronie najbardziej aktywnych 
posłów ponownie znalazł się A� Szlachta, który wykazał 858 aktywności 
(511 wystąpień, 90 interpelacji, 7 pytań w sprawach bieżących, 1 zapytanie 
oraz 249 oświadczeń)� Trzeci wynik podobnie jak w  VI kadencji Sejmu 
uzyskał Z� Chmielowiec, który wykazał 342 aktywności (80 wystąpień, 231 
interpelacji, 6 zapytań, 5 pytań w sprawach bieżących oraz 20 oświadczeń)� 
Ostatni w zestawieniu jest Kazimierz Gołojuch, który podjął się 108 aktyw-
ności parlamentarnych� Najwyższą frekwencję uzyskała K� Skowrońska, która 
uczestniczyła w 99,09% głosowań, zaś najmniejszą wykazał się M� Kasprzak, 
który uczestniczył w 91,38% głosowań� Średnia frekwencja wśród badanych 
posłów wynosiła 95,91%� 

Na mocy postanowienia prezydenta RP Bronisława Komorowskiego kolejne 
wybory parlamentarne odbyły się 25 października 2015 r� Samodzielną więk-
szość zdobyło PiS, co stanowiło zakończenie rządów koalicyjnych PO i PSL, 
które trwały przez osiem lat� Było to wydarzenie istotne dla analizy aktywności 
parlamentarnej posłów, ponieważ znajdujący się do tej pory w opozycji parla-
mentarzyści znaleźli się u władzy� 
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W VIII kadencji Sejmu RP posłowie zgłosili 34009 interpelacji, wypowiadali 
się 41980 razy, zgłosili 9940 zapytania, zadali 824 pytania w sprawach bieżących 
oraz wygłosili 1789 oświadczeń� Zmiana układu sił w Sejmie diametralnie 
zmieniła tendencję aktywności parlamentarnej analizowanych posłów� Z grona 
badanych parlamentarzystów największą aktywnością w VIII kadencji Sejmu 
RP wykazała się K� Skowrońska, która podjęła 860 aktywności (432 wystąpienia, 
397 interpelacji, 14 zapytań, 7 pytań w sprawach bieżących oraz 10 oświadczeń)� 
Na tle innych posłów większą aktywność wykazał również M� Kasprzak, który 
podjął 433 aktywności� Najmniejszą ilość inicjatyw podjął M� Kuchciński, któ-
rego suma aktywności wynosiła 5� Zdecydowanie mniejsza ilość działań posła M� 
Kuchcińskiego mogła w dużej mierze wynikać z racji pełnienia funkcji Marszałka 
Sejmu, którą sprawował do 9 sierpnia 2019 r� W VIII kadencji Sejmu RP mniejszą 
aktywność wykazywali też pozostali parlamentarzyści PiS, którzy mniej razy 
wykorzystywali możliwości aktywnego uczestnictwa w obradach parlamentu� 
Zmiana układu sił w Sejmie ukazała po raz kolejny regułę, wedle której posłowie 
znajdujący się w opozycji sięgali częściej po możliwości działania przewidziane 
przez obowiązujące przepisy� Podobnie jak w pozostałych kadencjach poddanych 
analizie frekwencja na głosowaniach kształtowała się na wysokim poziomie�

W tabeli 1 zestawiono aktywność parlamentarną posłów reprezentujących 
województwo podkarpackie w latach 2005–2019� W analizowanych kadencjach 
Sejmu największą aktywność wykazał A� Szlachta, który uzyskał 3268 aktywno-
ści, zaś drugi w zestawieniu znalazł się K� Moskal, który podjął 3129 inicjatyw� 
Trzeci wynik osiągnęła K� Skowrońska, która przedsięwzięła 1815 działań� 
Szósty w zestawieniu K� Gołojuch w trakcie 4 kadencji wykazał 401 aktywności� 
Zestawienie zamknął Marek Kuchciński, który podjął 348 inicjatyw� Różnica 
pomiędzy najlepszymi w zestawieniu parlamentarzystami a tymi, których liczba 
inicjatyw była najniższa, jest niebagatelna� Istotne dla badanego zagadnienia jest 
również pochylenie się nad różnicami, jakie pojawiają się w aktywności parla-
mentarnej posłów w poszczególnych kadencjach� W zdecydowanej większości 
przypadków zróżnicowanie jest znaczące� Frekwencja badanych posłów w trakcie 
analizowanych kadencji kształtowała się na zbliżonym poziomie i finalnie śred-
nia u wszystkich parlamentarzystów wynosiła ponad 90%� Tylko w niektórych 
przypadkach posłowie zjawiali się na głosowaniach z częstotliwością spadającą 
poniżej 90%� 

Głównym czynnikiem powodującym zwiększoną aktywność parlamentarną 
posłów była potrzeba ukazania przed wyborcami działalności w trakcie sesji 
Sejmu RP, co stanowiło ważny aspekt funkcjonowania parlamentarzystów� Klu-
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czowymi momentami były istotne reformy w państwie lub wydarzenia, których 
skutki odczuwali obywatele całego kraju� W przypadku V kadencji Sejmu RP 
przypadającej na lata 2005–2007 sprawami które stosunkowo często stawały 
się przedmiotem aktywności badanych posłów, były kwestie infrastrukturalne 
związane z budową autostrady A4, problemy dotyczące edukacji oraz organizacja 
przez Polskę Mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 r� Nie były to jednak 
sprawy, które znacząco zdominowały działalność podkarpackich parlamenta-
rzystów�

W trakcie kadencji 2007–2011 pojawiały się tematy, które wyraźnie determi-
nowały inicjatywy parlamentarne najbardziej aktywnych posłów� Jednym z klu-
czowych zdarzeń była rozległa powódź z 2010 r�, której skutki były odczuwalne 
na obszarze 811 gmin, zaś wyrządzone straty oszacowano na 12 mld zł (https://
www�polskieradio24�pl/5/3/Artykul/1124017,Mijaja-cztery-lata-od-jednej-z-
najwiekszych-powodzi-w-historii-Polski)� Wiele zapytań poselskich i interpelacji 
kierowanych przez A� Szlachtę oraz K� Moskala dotyczyło kwestii związanych 
z problemem wspomnianej powodzi oraz zwalczaniem jej skutków� Również 
pozostali posłowie w swojej działalności poruszali tę sprawę� 

W VII kadencji Sejmu nie jest możliwe wskazanie dominującego zagadnienia, 
które byłoby szczególnym obszarem zainteresowań posłów� Poruszane sprawy 
najczęściej dotyczyły opieki zdrowotnej oraz spraw związanych z edukacją� 
W 2015 r� wybory parlamentarne wygrała partia PiS� Najważniejsze reformy 
przeprowadzane w latach 2015–2019 dotyczyły: polityki społecznej (w tym licz-
nych programów pomocowych), systemu edukacji, sądownictwa oraz szkolnic-
twa wyższego� Elementem debaty publicznej stały się również sprawy dotyczące 
ochrony środowiska, a szczególnie poprawy jakości powietrza� Odzwierciedlenie 
dokonanych zmian było widoczne głównie w aktywności parlamentarnej posłów 
ówczesnej opozycji, a szczególnie K� Skowrońskiej, która skierowała 397 interpe-
lacji dotyczących m�in� programu Czyste Powietrze, przebudowy dróg i mostów 
oraz strat spowodowanych suszą� 

Osobnym kryterium, na które należy zwrócić uwagę w związku z aktywnością 
analizowanych posłów w województwie podkarpackim, było ich stosunkowo 
wysokie poparcie społeczne, uzyskiwane na przestrzeni kolejnych elekcji wybor-
czych� Korelat związany z uzyskaną liczbą głosów w wyborach parlamentarnych 
stanowił dla posłów nie tylko poważny argument w zabieganiu o poprawę 
warunków bytowych społeczności, którą reprezentowali, ale przede wszystkim 
miał związek z dynamicznym rozwojem województwa, przez co posłowie mogli 
aktywnie zabiegać chociażby o wsparcie finansowe czy pozyskiwanie inwestorów� 
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Wysokie poparcie społeczne przekładało się również na dodatkową mobilizację 
parlamentarzystów, stanowiło ono niejako siłę napędową oraz było przedmiotem 
licznych doniesień medialnych dotyczących samej aktywności posłów� 

Ta ostatnia tendencja szczególnie widoczna była w województwie podkar-
packim poprzez pryzmat uruchomienia przynajmniej kilku biur poselskich tych 
samych parlamentarzystów, przez co zwiększała się szansa obywateli na możliwość 
porozmawiania z ich reprezentantem; być może nawet rozwiązania problemów, 
z którymi mieszkańcy zwracali się do swoich przedstawicieli w Sejmie�

I w końcu ostatni czynnik, o którym wspomina się, analizując zwłaszcza 
zachowania wyborcze mieszkańców województwa podkarpackiego, a który 
mógłby okazać się przydatny z punktu widzenia czynionych analiz, to tzw� hipo-
teza zaborowa, „dzięki której wyjaśnia się lokalne wyniki wyborów w aspekcie 
historycznych podziałów Polski z okresu zaborów” (Szczepański, 2015, 184)� 
Mieszkańców regionu bowiem cechuje określony typ konserwatyzmu, powtarzal-
ność związana z popieraniem konkretnych opcji politycznych, wysoka religijność 
oraz siła galicyjskiej tradycji (Skwierczyński, 2008, 141–142)� Dzięki temu raz 
wybrany poseł, a zwłaszcza cieszący się ogromną popularnością w regionie oraz 
będący aktywny w poselskich ławach, szybciej zdobywa rozgłos wśród wyborców 
i tym samym ich głos poparcia, aniżeli kandydaci z dalszych pozycji na listach 
wyborczych� To wszystko powoduje, że posłowie zasiadający w parlamencie już 
od kilku kadencji mają znacznie lepszą możliwość ponownego wyboru niż ich 
młodsi i mniej doświadczeni konkurenci�

PODSUMOWANIE

Na przestrzeni V, VI, VII i VIII kadencji Sejmu zauważalna jest zmiana w ilości 
aktywności parlamentarnych, podejmowanych przez badanych posłów� Mniejsza 
liczba posiedzeń Sejmu V kadencji spowodowała, że posłowie nie mieli tylu 
okazji – co w VI, VII i VIII kadencji – do podejmowania działań� Pomimo tych 
różnic można zauważyć, którzy posłowie na przestrzeni badanego okresu byli 
bardziej aktywnymi parlamentarzystami� Wszyscy posłowie poddani analizie byli 
zarówno w opozycji, jak i w formacji, która sprawowała władzę� Zauważalne jest 
większe wykazywanie aktywności przez posłów, którzy znajdowali się w opo-
zycji parlamentarnej� Korzystali oni częściej z możliwości, jakie przewidywał 
Regulamin Sejmu RP� Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na treści interpelacji� 
W wielu przypadkach posłowie zgłaszali kilkadziesiąt interpelacji, które czę-
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sto odnosiły się do tej samej sprawy� Wystąpienia na mównicy sejmowej oraz 
interpelacje były najczęściej wykorzystywaną przez posłów formą aktywności 
parlamentarnej�

Postawiona na początku artykułu hipoteza badawcza została zweryfikowana 
pozytywnie� Przeprowadzone badania na 7 posłach spełniających kryteria wyraź-
nie ukazały, że opozycja częściej korzystała z dostępnych środków działania� 
Najbardziej aktywni posłowie w tym zestawieniu, tj� K� Moskal i A� Szlachta, 
w VI i VII kadencji Sejmu znajdowali się w opozycji� Ich działania na przestrzeni 
badanego okresu ukazały tę tendencję� Podobna sytuacja miała miejsce w V i VIII 
kadencji, gdzie w opozycji znajdowała się K� Skowrońska i M� Kasprzak� Taki 
stan rzeczy wpłynął na zdecydowanie większy poziom aktywności tych posłów 
w stosunku do pozostałych parlamentarzystów, będących w partii sprawującej 
władzę� Różnice wynikające z aktualnej sytuacji posłów były znaczące� Wyjątkowe 
okoliczności w kraju również mogły wpływać na ilość podejmowanych przez 
posłów aktywności� Przykładem może być powódź, do której doszło w Polsce 
w 2010 r� Posłowie opozycji zgłosili wówczas wiele interpelacji, które dotyczyły 
pomocy poszkodowanym osobom�

Dokonana analiza pozwoliła udzielić odpowiedzi na pierwsze z postawionych 
pytań badawczych� W większości przypadków można dostrzec, że aktywność 
parlamentarna posłów w VI kadencji Sejmu wyraźnie wzrosła, zaś w VII kadencji 
zmalała� Spadek aktywności nie dotyczył tylko posłów będących w opozycji, 
ale również i tych, którzy znajdowali się w ugrupowaniach sprawujących wła-
dzę� Można w tym miejscu wysunąć wniosek, że nie było możliwe wskazanie 
powiązania długości stażu parlamentarnego z ilością podejmowanych inicjatyw� 
Zasadne jest stwierdzenie, że aktywność posłów w większości przypadków wyni-
kała z ich roli w parlamencie� Posłowie, którzy byli w ugrupowaniach będących 
u władzy, zdecydowanie rzadziej wykazywali się aktywnością parlamentarną� 
Odpowiedź na drugie pytanie badawcze była niejednoznaczna� Na podstawie 
badanych przypadków nie było możliwe wskazanie związku pomiędzy niższą 
frekwencją posłów a spadkiem aktywności� Wielokrotnie posłowie wykazujący 
niższą frekwencję w trakcie głosowań na końcu kadencji przejawiali większą 
aktywność parlamentarną od innych posłów, których obecność na głosowaniach 
była rzadsza�

Zebrane na stornie internetowej Sejmu dane o aktywności posłów są cennym 
źródłem informacji� Praca posła jest odpowiedzialnym zadaniem, które dla dobra 
obywateli Rzeczypospolitej powinno być rzetelnie wykonywane� Posłowie jako 
przedstawiciele narodu są zobowiązani do przedstawiania postulatów społeczeń-
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stwa, które ma prawo oczekiwać od nich sumiennej pracy przyczyniającej się do 
rozwoju państwa� Wielość narzędzi, jakie dają regulacje prawne, pozwala posłom 
na aktywne działanie w parlamencie� Jedynym ograniczeniem jest wola osób 
sprawujących mandat posła�
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— ABSTRAKT —

Artykuł dotyczy procesu tworzenia systemu 
partyjnego w Wielkiej Brytanii� Występowanie 
odmiennego funkcjonowania partii politycznej 
Wielkiej Brytanii ma związek z prawem stanowio-
nym� Artykuł dotyczy: procesu instytucjonalizacji 
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w Wielkiej Brytanii na podstawie ustaw: ustawy 
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politycznych, wyborach i referendach 2000 (Poli-
tical Parties, Elections and Referedum Act 2000), 
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(Political Parties and Elections Act 2009) i ustawy 
o systemie wyborczym w wyborach parlamentar-
nych oraz o okręgach wyborczych (Parliamentary 
Voting System and Constituencies Act 2011). 
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WSTĘP

W opracowaniach opublikowanych dotychczas podejmowano różne aspekty 
funkcjonowania partii politycznych, struktury i dystrybucji władzy, organizacji 
wewnętrznej brytyjskiego parlamentu� Wskazać należy publikację autorstwa: A� 
Zięby, Parlament Wielkiej Brytanii, A� Antoszewskiego i R� Herbuta Demokracje 
Zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza, W� Sokoła M� Żmigrodzkiego, 
Współczesne partie i systemy partyjne. Zagadnienia teorii i praktyki politycznej 
oraz S� Bożyka Opozycja parlamentarna�

Jak dotąd nie ukazała się publikacja poświęcona problematyce prawnoustrojo-
wej brytyjskich partii politycznych, a zwłaszcza kwestii takich, jak: status prawny, 
organizacja oraz funkcjonowanie partii politycznej� Zagadnienie to zasługuje na 
szczególną uwagę, ponieważ partia polityczna w systemie demokratycznym ma 
wpływ na proces rządzenia państwem, tworzenia rządu oraz działania opozycji 
w stosunku do władzy wykonawczej�

Problematyka partii politycznych w procesie instytucjonalizacji jest przed-
miotem niniejszego opracowania� W wyniku prowadzonych badań zamierzam 
przedstawić drogę ustawodawstwa zwykłego w procesie instytucjonalizacji partii 
politycznych w Wielkiej Brytanii i udzielić odpowiedzi na postawiony problem 
badawczy: w jakim stopniu normy konstytucyjne i konwenanse konstytucyjne 
wpływają na system partii politycznych? Istotne jest udzielenie odpowiedzi 
na to pytanie badawcze� W niniejszej pracy celem podjętego zagadnienia była 
analiza jakościowa ustaw parlamentarnych dotyczących funkcjonowania partii 
politycznych w Wielkiej Brytanii oraz analiza porównawcza systemu organów 
państwa oraz wymiaru funkcji partii politycznych�

Praca podzielona jest na cztery rozdziały� Rozpoczyna ją rozdział o charak-
terze ogólnym, w którym opisuję cechy oraz istotę procesu instytucjonalizacji, 
a także rozróżnienie w systemie ustrojowym Wielkiej Brytanii� W rozdziale 
drugim znalazła się analiza jakościowa ustaw parlamentarnych w  oparciu 
o zasady demokratycznego państwa prawa� W trzeciej części omawiam proble-
matykę roli partii politycznych w tworzeniu gabinetu jednopartyjnego i rządu 
większościowego� Konieczne było uznanie zasad prawnoustrojowych systemu 
parlamentarno-gabinetowego� Niniejsza praca poświęcona jest funkcjonowaniu 
partii politycznych w oparciu o regulacje ustawowe, konwenanse konstytucyjne 
oraz zwyczaje konstytucyjne�



43Dagmara Suberlak : Partia polityczna w porządku prawnym Wielkiej Brytanii

ISTOTA I POJĘCIE INSTYTUCJONALIZACJI

Powstanie partii politycznych ma związek z  systemem partyjnym� Przede 
wszystkim partie polityczne stanowią formalne ugrupowania polityczne 
o charakterze celowych zrzeszeń, mające możliwość egzekwowania politycznej 
odpowiedzialności organów państwa, stanowiące niezbędny element systemu 
demokratycznego� 

To właśnie S� Bożyk (2005) zauważa, że: „w niektórych systemach rządów 
(Wielka Brytania, Australia, Kanada) działalność frakcji parlamentarnych opiera 
się z kolei przede wszystkim na niepisanych i utrwalonych w praktyce ustrojowej 
niepisanych zwyczajach oraz konwenansach konstytucyjnych”� Tak więc w system 
politycznym Wielkiej Brytanii istotne znaczenie ma działanie organów władzy 
w oparciu o normy konstytucyjne i konwenansowe oraz niepisane zwyczaje�

Zanim przejdziemy do dalszych rozważań, należy wyjaśnić jeszcze inną 
kwestię� Jak wygląda polityczna instytucjonalizacja partii politycznych? Czy 
odnosi się ona do funkcji legislatywy, gdzie wybiera się deputowanych, czy też 
do egzekutywy, gdzie tworzy się gabinety koalicyjne?

Instytucjonalizacja partii politycznych ma zróżnicowany charakter� Jeśli pod-
stawowe znaczenie ma wymiar funkcji partii politycznych jako elementu systemu 
politycznego, o tyle określenie go w sposób mniej konkretny może wzbudzać 
wątpliwości� Należy podkreślić, że znaczenie partii politycznych będzie zależne 
od ustroju politycznego, co może powodować trudności w interpretacji regulacji 
ich statusu� Partie polityczne są częścią systemu politycznego, ale w odniesieniu 
do systemu partyjnego relacje między nimi mogą je destabilizować (Sokół, 
Żmigrodzki, 2003)�

Ujęcie funkcjonalne nie jest jedynym kryterium zróżnicowania partii 
politycznych� S� Bożyk, opierając się na działaniu partii politycznych w ramach 
danego państwa, wyróżnił model funkcjonowania opozycji jako ogniwa łączą-
cego rządową większość i partie opozycyjne: model opozycji konfrontacyjnej, 
nazywanej modelem konkurencyjnym, i model koncyliacyjny, inaczej kompromi-
sowy� W Wielkiej Brytanii mamy przykład modelu konfrontacyjnego, w którym 
funkcje premiera obejmuje lider zwycięskiej partii politycznej, a opozycja nie ma 
prawa w sprawowaniu rządów (Bożyk, 2005)�

Zupełnie odmienną klasyfikację przeprowadzili badacz A� Zięba; z  jego 
punktu widzenia brytyjski system polityczny stanowi rezultat rywalizacji mię-
dzy partiami politycznymi� Badacze, m�in� A� Zięba, zdefiniowali dwupartyjny 
system polityczny w stosunku do kierowniczej roli polityki partii rządzącej: 
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„Rozstrzygnięcia normujące różne aspekty działalności partii tworzą strukturę 
dalece niejednorodną pod względem formalnym… czyni tym samym partię 
podmiotem jednego z aktów ustrojowych państwa” (Grzybowski i in�, 1996)�

Zdaniem A� Zięby ta właściwość wskazuje na swoistość brytyjskiego podejścia 
do instytucjonalizacji partii, stąd brytyjska doktryna prawa konstytucyjnego 
podnosi „wspólnotę idei dotyczących struktury organizacyjnej partii i ustroju 
państwa”, regulowanych normami prawa konstytucyjnego i normami zwycza-
jów konstytucyjnych oraz uznaje za pełnoprawny składnik konstytucji „zasady 
określające wewnętrzny porządek partii politycznych” (Grzybowski, in�, 1994)�

Ostatnia z wymienionych koncepcji procesu instytucjonalizacji różni się 
od wcześniejszych zaprezentowanych charakterem powiązań partii politycznej 
z otoczeniem� Zgodnie z zaprezentowaną przez A� Panebianco koncepcją orga-
nizacyjną partii politycznych system norm i reguł sprzyja instytucjonalizacji� 
Zdaniem A� Panebianco w wymiarze autonomizacji partia może przetrwać 
mimo nieprzychylnego otoczenia politycznego� Po drugie stopień organizacyj-
ności partii politycznej może oddziaływać na frakcje wewnątrz partii� Dlatego 
też otoczenie partii politycznych, jak i jej wymiar strukturalny, wpływa na ich 
instytucjonalizację ( Antoszewski, Herbut, 2003)�

Od procesu instytucjonalizacji w sensie prawnym odróżnia ją istnienie reguł 
i norm, które jest uzasadnione autonomią decyzyjną danej frakcji parlamentarnej� 
Dotyczą one kwestii strukturalnych czy politycznych� W przypadku koncepcji A� 
Panebianco znaczny poziom instytucjonalizacji dotyczy struktury organizacyjnej 
partii politycznych i ich parlamentarnej aktywności� Jest to odmienne podejście 
związane z procesem instytucjonalizacji, niemające charakteru normatywnego, 
a przez to niepodlegające konwenansowym normom konstytucyjnym�

Polityczna forma instytucjonalizacji zależy od przyjętych w danym państwie 
zasad ustroju politycznego� Jak zauważa R� Hebut (2002): „partia polityczna”, 
„instytucja polityczna” w  literaturze oraz języku potocznym są używane 
zamiennie� Biorąc pod uwagę strukturę partii politycznej, podlega określonym 
stosunkom politycznym i pełni odmienne funkcje wyborcze� 

Instytucję zdefiniować można jako wyodrębniony zespół osób dysponujących 
określonymi zasobami organizacyjnymi oraz materialnymi, które pozwalają mu 
na udział w życiu politycznym (Herbut, 2002)�

W definicji można wskazać, że instytucja jest podmiotem: ludzkich działań 
i  zachowań podlegającym zmianom� Uwzględnienie pierwszego elementu 
pozwala odróżnić instytucję polityczną od organizacji o charakterze politycznym, 
jak i od jej składników funkcjonujących w życiu politycznym� Drugi wskazany 



45Dagmara Suberlak : Partia polityczna w porządku prawnym Wielkiej Brytanii

element definicji – podlega zmianom w kontekście partii politycznych i ich 
funkcji wyborczych� Jego znaczenie może być kwestionowane w odniesieniu do 
wielkich grup społecznych, w których liderzy próbują przejąć władzę� Nawet 
jednak w nich podmioty używają interesu do osiągania korzyści jako maksy-
malizacji potrzeb� Wykorzystanie interesu instytucji politycznej i podkreślanie 
występowania wyłącznie we własnym interesie osłabiłby legitymację koncepcji 
wspólnoty celów�

Z przytoczonej definicji wynikają funkcje partii politycznych, a podstawową 
jest rządzenie państwem� Istotną rolę odgrywa przywódca, który w stosunku 
do pozostałych członków będzie pełnił rolę kierowniczą� W sytuacji wyborów 
parlamentarnych liderzy partii tworzą program wyborczy, służący mobilizacji 
elektoratu i decydujący o jego akceptacji przez wyborców�

Patrząc przez pryzmat praktyki ustrojowej Wielkiej Brytanii, należy stwier-
dzić, że to monarcha w „normalnych” warunkach mianuje premiera, kiedy 
partia uzyskuje większość w parlamencie� Zawieszenie prac parlamentu (hung 
parliament) następuje w wyniku nieuzyskania bezwzględnej większości w izbach�

Wydaje się, że w warunkach państwa demokratycznego wybór lidera partii 
może wpływać na system partyjny� W latach 1996–2010, używając systemu 
„One Member One Vote”, liderzy partii politycznych Partii Konserwatywnej 
(Conservative Party) i Partii Pracy (Labour Party) byli wybierani przez człon-
ków partii, a nie elity partyjne czy parlamentarzystów (Denham, 2012)� Wybór 
przewodniczącego nie jest regulowany przez normy konwenansowe, ale dla 
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania brytyjskiego parlamentu premier 
musi być członkiem Izby Gmin�

Istotną rolę w procesie rządzenia odgrywa uzyskanie legitymizacji przez 
wyborców� Uzyskanie większości parlamentarnej powodowało, że partie 
zwycięskie mogły kształtować rząd i wpływać na proces rządzenia� Podobne 
rozwiązania znaleźć można w parlamencie Szkocji, gdzie od 1999 r� trzy razy 
z rzędu utworzono rząd większościowy, a w 2007 r� największa partia polityczna, 
czyli Szkocka Partia Narodowa (Scotish National Party), utworzyła rząd mniej-
szościowy (Paun i Hazell, 2010)� 

Utworzenie koalicji Partii Pracy (Labour Party), Liberalnych Demokratów 
(Liberal Democrats) oraz Szkockiej Partii Narodowej (Scotish National Party) 
gwarantowało stabilizację rządów partii� Partie te, biorąc udział w przetargach 
koalicyjnych, utworzyły wspólny program rządowy� Powołanie premiera stało 
się efektem negocjacji, a w państwie demokratycznym stabilizacji systemu par-
lamentarno-gabinetowego (Seyd, 2004); The Scotish Parliament, 1999)� 
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Jak zauważa R� Herbut, w ujęciu historycznym lub socjologicznym, partia 
polityczna w kontekście zmiany politycznej ma do wypełnienia pewne zadania 
w następstwie pojawienia się pewnego rodzaju wyzwań i wymagań (Herbut, 2002)�

Z punktu widzenia zmieniającego się otoczenia politycznego instytucja – 
w  kontekście ujawnienia się określonego łańcucha zdarzeń oraz przyjęcia 
nowych norm instytucjonalnych – oznacza znalezienie rozwiązań w kontekście 
kolektywnego działania w  sferze społecznej� Rozwiązania instytucjonalne, 
wykorzystywane instrumenty i procedury w formach organizacyjnego rozwoju 
pozwalają stwierdzić, że instytucjonalizacja partii politycznych wywiera wpływ na 
jej istnienie� To ten system wartości będzie pełnił funkcję nadrzędną w stosunku 
do organizacji wewnętrznej tej organizacji do określenia programu na potrzeby 
społeczeństwa� Nie byłoby to możliwe bez uprzedniej strategii politycznej i jej 
funkcjonowania w organach partii politycznych�

W procesie kreowania określonego typu instytucji co do dalszego jej rozwoju 
oraz spojrzenia na zjawisko instytucjonalizacji partii politycznych przekłada 
się na wiele różnorodnych elementów� Znalazły się wśród nich: pojawienie się 
formalnych reguł gry w wyniku procesu demokratyzacji partii politycznych; 
występowanie określonych idei, przekonań, uprzedzeń w aspekcie szeroko 
rozumianej kultury; występowanie wewnętrznego mechanizmu organizacyjnego 
partii politycznych (Herbut, 2002)�

Powyższe zestawienie elementów procesu instytucjonalizacji partii politycz-
nych wydawało się za ogólne – zestawienie formalnych reguł gry z tak szcze-
gółowym ustawodawstwem danego państwa utrudniało określenie koncepcji 
instytucjonalizacji partii politycznych� Dodatkowo wątpliwości może budzić 
zestawienie aż trzech elementów w odniesieniu do partii politycznych państwa 
niebędącego systemem rządów demokratycznych�

Warto zauważyć, że instytucjonalizacja partii politycznych w wyniku „ruty-
nizacji zachowań i stabilności”, dotyczących norm i procedur zakresu instytucjo-
nalizacji, mimo wyposażenia partii politycznej w niezbędne dla niej zdolności 
adaptacyjne, w warunkach nowego otoczenia, tę partię zmienia (Herbut, 2002)� 
Jednak gwarancja ciągłości organizacyjnych staje się „formą hierarchicznej 
stabilności” partii politycznej� W gruncie rzeczy zadanie to było kontynuacją 
adaptacji partii politycznej do otoczenia w latach wcześniejszych� Funkcja ta 
w dotychczasowej formule straciła rację bytu w wyniku organizacyjnych prze-
kształceń systemu politycznego�

Z drugiej jednak strony instytucjonalizacja partii politycznych oznacza 
stopniowy wzrost znaczenia jej zdolności funkcji adaptacyjnych kosztem funk-
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cji zapewnienia jej stabilności wewnętrznej, z partii politycznej o charakterze 
wspólnoty interesów w kierunku „scentralizowanej i zhierarchizowanej struktury 
terytorialnej opartej na rozbudowanym układzie powiązań terytorialnych” 
(Herbut 2002)�

USTAWY O PARTIACH POLITYCZNYCH

System partyjny związany jest z ewolucją sprawowania władzy politycznej� Jak 
zauważa A� Zięba: „inaczej niż w Wielkiej Brytanii, gdzie wykształcone przez 
praktykę zasady regulujące działalność partii politycznej wzrastały w konstytucję 
brytyjską na tych samych prawach co rozstrzygnięcia dotyczące np� parlamentu 
czy gabinetu”� W rezultacie do pierwszej instytucjonalizacji partii politycznej 
doszło w 1765 r�, przy czym było to wynikiem nie tylko działalności partii poli-
tycznych, ale regulaminów (Zięba, 1995)�

Trzeba jednak zauważyć, że zwyczaje konstytucyjne miały charakter uzu-
pełniający� Z formalnego punktu widzenia status partii politycznych nie był 
skutkiem ustaw wydawanych przez parlament�

Zwyczaj konstytucyjny „lojalności posła” zwracał uwagę na rodzaj organiza-
cyjnej działalności partii na terenie parlamentu� Wychodząc od analizy doktryny 
prawa konstytucyjnego, dwoisty charakter instytucjonalizacji partii politycznej 
był wynikiem funkcji rządzenia� Na tej podstawie kompetencji władzy ustawo-
dawczej wyznaczane były szczegółowe funkcje partii w parlamencie� Względem 
czego działanie partii na terenie parlamentu określały funkcje pełnione przez te 
partie, czyli tzw� zadania będące realizacją różnych funkcji partii politycznych�

Do instytucjonalizacji prawnej partii politycznej w Zjednoczonym Królestwie 
doszło w latach 90� XX w� Ogłoszona w 1998 r� przez parlament brytyjski ustawa 
o rejestracji partii 1998 (Registration of Political Parties Act 1998) politycznej 
kładła nacisk na system rejestracji partii politycznych w następstwie trybu 
zmiany konstytucji Zjednoczonego Królestwa oraz systemu parlamentarno-
-gabinetowego (Parliament of the United Kingdom)� Na podstawie ustawy o reje-
stracji partii politycznych z 1998 r� tworzenie partii politycznych następowało na 
poziomie organizacji politycznej� Wychodząc od działalności partii politycznych, 
organizacja polityczna definiowała konkretne cele na rzecz polityki państwa� Na 
podstawie programów politycznych wyznaczane były szczegółowe zadania na 
rzecz państwa� Wobec nich organizacje polityczne określały konkretne cele, tzw� 
statuty, czyli artykulacje potrzeb służących osiąganiu celów� 
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 Na podstawie art� 2 system rejestracyjny wprowadził konieczność rejestra-
cji partii politycznych� Kryterium dotyczyło: 1) wyborów powszechnych; 2) 
wyborów do Parlamentu Europejskiego; 3) wyborów do Parlamentu Szkocji; 
4) wyborów do Zgromadzenia Narodowego Walii; 5) wyborów do „Nowego 
Zgromadzenia” Irlandii Północnej; 6) wyborów samorządowych; 7) wyborów 
samorządowych w Irlandii Północnej� Wskazane rejestry partii politycznych 
stanowiły zestawienie głosowań do wyborów powszechnych, które były daleko 
idącą modyfikacją systemu wyborczego�

W rezultacie system instytucjonalizacji prawnej dotyczył ogólnej rejestracji 
partii politycznej, której przedmiotem było zgłoszenie nazwy, siedziby i znaków 
specjalnych (maksymalnie 3 godła, artykuł 5)� Jasno został również określony 
skład osób rejestrujących partię� Stanowił go: 1) oficer nominujący; 2) lider partii 
(artykuł 9) (Parliament of the United Kingdom)� Należy zauważyć, że system 
wyborczy Wielkiej Brytanii wprowadził ogólne zasady dotyczące rejestracji partii 
politycznych� Artykuł 21 tego aktu przewiduje, że funkcja ewidencji dotyczyła 
prowadzenia działalności prawnej i uzyskania posiadania majątku przez partię 
polityczną�

Odnośnie do tej ustawy dalsze regulacje zawarto w  ustawie o  partiach 
politycznych, wyborach i referendach 2000 (Political Parties, Elections and Refe-
rendums Act 2000) z 2000 roku (Parliament of the United Kingdom)� Zgodnie 
z tą ustawą unormowania uzupełniały rejestrację partii politycznych na terenie 
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej� Artykuły 22 – 40, rozdz� II, wymieniały 
„nowe rejestry” partii politycznych, które dotyczyły państw federalnych� 

Zgodnie artykułami 41–49, rozdz� III, działalność partii politycznych podlega 
finansowaniu ze źródeł, z których partie mogą czerpać środki na prowadzenie 
działalności� Artykuł 50, rozdz� IV, wymienia: 1) prezenty w sensie pieniędzy lub 
nieruchomości; 2) wszelką działalność sponsorowaną; 3) składki członkowskie 4) 
„wydane pieniądze”, 5) wszelkie pieniądze pożyczone inaczej niż na warunkach 
handlowych; 6) zapewnione nieruchomości, usługi� Zgodnie z rozdz� I i II cz� IV 
finansowanie partii politycznych było dozwolone w przypadku poinformowania 
o kwocie darowizny pieniężnej przez odpowiednie organy partii politycznych 
państw federalnych� Wskutek tego ustawa wprowadziła obowiązek informowania 
o rejestracji darowizny, dokonując tym samym ugruntowania prawnego partii 
politycznych (Electoral Commision)�

Do rozwoju instytucjonalizacji partii politycznych Wielkiej Brytanii przyczy-
niło się uchwalenie ustawy o partiach politycznych i wyborach 2009 (Political 
Parties and Election Act 2009) z 2009 r� (Parliament of the United Kingdom)� 
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Ustawa dotyczyła: wspierania działalności organów administracji państwowej 
(artykuły 1–8, rozdz� I i artykuły 23–27, rozdz� III); uregulowanie systemu kon-
troli partii politycznych (artykuły art� 9–22, rozdz� II) oraz wspierania systemu 
rejestracji (artykuły 28–37, rozdz� IV)� Zgodnie z art� 4 i 6 rozdz� I w przypadku 
głosowania zmieniono liczbę Komisji Wyborczych, stanowiąc, że liczba komi-
sarzy wyborczych będzie wynosiła od 9 do 10 (Electoral Commission)� Komisja 
Wyborcza miała zostać powoływana przez partie polityczne, a jej członkowie 
nie mogli być zaangażowani politycznie przez okres 5 lat� W wyniku przyjętej 
ustawy zwiększono kwoty darowizny i kredytów z 200 funtów brytyjskich do 500, 
pożyczki z 5000 do 75 000 funtów brytyjskich dla sztabów oraz od 1000 do 1500 
za jednostki księgowe na rzecz partii politycznych (Electoral Commision)� Wpro-
wadzenie tych zapisów doprowadziło do zwiększenia uprawnień administracji 
państwowej, która wcześniej nie posiadała kompetencji kształtujących system 
partyjny� Po ich reformie organy państwa uzyskały możliwość zdobycia większej 
niż dotychczas liczby urzędów, co pozostawało w asymetrii do obowiązującego 
systemu rejestracyjnego partii politycznych�

W odniesieniu do głosowania z 2011 r� dalsze regulacje zawarto w ustawie 
o systemie wyborczym w wyborach parlamentarnych oraz o okręgach wybor-
czych (Parliamentary Voting System and Constituencies Act 2011) (Parliament 
of the United Kingdom)� W zakresie przedmiotowym tryb wyboru organów 
przedstawicielskich w Zjednoczonym Królestwie nie budził większych wątpli-
wości, gdyż wiązał się z funkcją wyrażenia woli wyborcy, tzn� przeprowadzenia 
referendum w sprawie alternatywnego sposobu głosowania� 

Zgodnie z artykułem 11 ustawy unormowania dotyczyły zakresu terytorial-
nego� Były nimi okręgi wyborcze w liczbie 600 (Parliamentary Voting System 
and Constituencies Act 2011)� Takie ujęcie wspólnych okręgów wyborczych dla 
Szkocji, Anglii, Walii, Irlandii Północnej w wyborach samorządowych, lokalnych 
czy Parlamentu Europejskiego było jednak związane z wyznaczeniem granic 
niemogących wchodzić w skład hrabstw i ich okręgów wyborczych� Co do zasady 
jednak, wybory w okręgach wyborczych służyły równości wyborców w liczbie 
członków organu przedstawicielskiego�

Jak już wspomnieliśmy, w sensie przedmiotowym w trybie wyboru organów 
przedstawicielskich w Wielkiej Brytanii do 2000 r� funkcjonowały aż 4 systemy 
wyborcze� Zgodnie z referendum, które odbyło się w 2011 r�, piąty system wybor-
czy „alternatywny sposób głosowania” miał być wprowadzony po zatwierdzeniu 
w referendum� Z powodu odrzucenia przez wyborców rozwiązanie wycofano 
(Bogdanor, 2011)� Z punktu widzenia instytucji referendum jego wprowadzenie 
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należy uznać za kluczową zmianę, która zwiększyła udział elektoratu w procesie 
wyborczym�

Zgodnie z regulacją ustawową – ustawą o systemie wyborczym w wyborach 
parlamentarnych oraz o okręgach wyborczych (Parliamentary Voting System 
and Constituencies Act 2011) – zakres okręgów wyborczych obejmował obszary 
terytorialne niebędące terytorium Zjednoczonego Królestwa� Jego obszar 
administracyjny związany z realizacją wyborów parlamentarnych i referendum 
uległ zmniejszeniu� W praktyce liczba okręgów wyborczych zależała od decyzji 
Komisji Wyborczej powołanej do życia ustawą o partiach politycznych, wyborach 
i referendach (Political Parties, Elections and Referendums Act 2000) z 2000 r� 
Z tego punktu widzenia okręgi wyborcze należało traktować jako wskaźnik 
podziału państwa powołany przez Komisje Graniczne� 

Od 2005 r� liczba przedstawicieli w szkockim parlamencie uległa zwiększeniu 
na podstawie ustawy o parlamencie Szkocji (Scotland Act 1998), co oznaczało 
stopniową likwidację okręgów wyborczych (Parliament of the United Kingdom)� 
Chociaż w praktyce liczba okręgów mieściła od 60 000 do 80 000 wyborców, 
to jednak między okręgami istniały bardzo duże różnice� Generalnie średnia 
wielkość elektoratu dla całego okręgu Anglii była mniejsza niż dla pozostałych 
okręgów Szkocji, Walii i Irlandii Północnej (Grabowski, in�, 2006)�

W zakresie przedmiotowym jednomandatowe okręgi wyborcze były wyni-
kiem funkcjonowania systemu dwupartyjnego� Jego cechą jest sprzęgnięcie 
zasady większości względnej w prawie wyborczym (Grzybowski, in�, 1996)�

Okręgi wyborcze w Wielkiej Brytanii minimalizowały praktyczną rolę tzw� 
partii trzecich na skutek dominacji dwóch wielkich partii utrzymujących się 
w układzie od roku 1922� Sprawowanie rządów w przypadku systemu dwupar-
tyjnego było znacznie stabilniejsze niż w przypadku systemu większościowego� 
Warto zauważyć, że ordynacja wyborcza do obu izb sprzyjała funkcjonowaniu 
układu dwupartyjnego, w którym zwycięstwo wyborcze największej partii było 
wynikiem praktyki konstytucyjnej� W odniesieniu jednak do tradycji ustrojowej 
funkcjonowanie największej partii było związane z organami państwowymi� 
Konsolidacja systemu politycznego, która nastąpiła w wyniku nowelizacji ustaw 
parlamentarnych, prowadzi do wniosku, że każda partia w ramach systemu miała 
równe szanse na prowadzenie działalności�
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ZASADY TWORZENIA RZĄDOWYCH KOALICJI  
W USTROJU WIELKIEJ BRYTANII

Dwuizbowy parlament Wielkiej Brytanii jest wyłaniany na podstawie większo-
ściowej formuły wyborczej� W Wielkiej Brytanii dominującą izbą Parlamentu jest 
Izba Gmin, w której rządowe kierownictwo jest utrzymywane przez większość 
parlamentarną� Począwszy od lat 50� XX w�, proces instytucjonalizacji partii 
politycznych zaczął się rozwijać dwuskładnikowo� Do jednego z tych czynników 
zaliczyć można upowszechnienie się zasad systemu rządów demokratycznych, 
a do drugiego wzrastające znaczenie roli przywódcy partyjnego (Silk, 1994)�

Wydaje się więc, że w każdym przypadku wynik wyborów pozwalał utworzyć 
rządową większość i opozycję parlamentarną� Partia zwycięska decyduje o skła-
dzie rządu i parlamentu� W wyniku głosowania przed rokiem 1945 w systemie 
większości względnej utworzono 6 rządów mniejszościowych w ciągu 4 kadencji 
parlamentu� W 1974 r� powrócił rząd mniejszościowy, który nie uzyskał poparcia 
społecznego� Rządy Jamesa Callaghana i Johna Majora zostały w następnych 
latach zdymisjonowane z powodu nieuzyskania większości w Izbie Gmin (Paun, 
Hazell, 2010)� Po raz drugi głosowanie w 2010 r� przyczyniło się do utworzenia 
rządu większościowego (Evans, 2012)�

Jak zauważa R� Herbut, idąc za Giovannim Sartorim, znaczenie ugrupowań 
w kontekście określenia potencjału koalicyjnego i uznania tych partii za rele-
wantne wpływa na kształt pewnych koalicji (Antoszewski, 2008)�

Niewątpliwie prawdziwe jest stwierdzenie, że liczba uzyskanych mandatów 
jest efektem rywalizacji politycznej� Badacz A� Antoszewski (2004) wspomniał za 
koncepcją R� Dahrendorfa, że ów mechanizm przybiera postać gry politycznej, jej 
uczestnicy podporządkowują się istnieniu reguł, a osiągnięcie miejsc w rządzie 
jest narzędziem odpowiedzialności politycznej� Są to wybory rywalizacyjne, które 
odpowiadają założeniom systemu politycznego� Tak więc proces ten jest zależny 
od woli wyborców, wyłaniając się na tle legitymizacji� 

Podkreślenia wymaga, że utworzenie rządu większościowego Partii Kon-
serwatywnej i Partii Liberalnych Demokratów (Liberal Democrats) przyjęto 
z uwagi na chęć kontrolowania obu izb parlamentu i gabinetu� Formowanie się 
tego typu współpracy zapewniało stabilność władzy wykonawczej� Jednak więk-
szość członków Partii Konserwatywnej sprzeciwiała się powstaniu tego rządu 
(Evans, 2012)� Poddawano pod wątpliwość, że taka formuła współpracy będzie 
wynikiem porozumienia z uwagi na kontrolowanie ministerstw przez większość 
Demokratów� Wprowadzenie rządu większościowego w 2010 r� było od roku 1997 
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pierwszą wygraną Partii Konserwatywnej� Wśród przyczyn upadku tej współpracy 
poddawano osłabienie pozycji parlamentu oraz delegitymizowanie polityki rządu�

Z tego punktu widzenia utworzenie koalicyjnego rządu większościowego 
doprowadziło do zmian w strukturze parlamentu, w którym dominowały dwa 
największe ugrupowania: Partii Pracy i Partii Konserwatywnej� W wyniku 
wyborów powszechnych w roku 1974 i 2010 partie trzecie uzyskały możliwość 
zdobycia władzy, co oznaczało wybór premiera przez większość rządzącą�

Jak zauważa V� Bogdanor (2011), motywem przewodnim różnych reform 
konstytucyjnych było położenie nacisku na zmianę systemu politycznego� Istotą 
tego procesu była zasada suwerenności parlamentu, która stanowiła nieprzerwa-
nie fundament brytyjskiego systemu politycznego�

Należy zauważyć, że parlamentarna forma rządów daje możliwość rozwią-
zania parlamentu premierowi� Jak zauważa R� Herbut, „w sytuacji pata parla-
mentarnego (partia) liderzy może stworzyć w ten sposób większość opartą na 
odnowionej legitymacji wyborczej” (Antoszewski, 2008)�

W 2010 r� rząd premiera Davida Camerona zmienił ustawodawstwo w celu 
zablokowania możliwości rozwiązania parlamentu przez urzędujący rząd� 
Odbudowanie pozycji parlamentu stało się celem programu Partii Konserwa-
tywnej w latach 2001 i 2005 (Flinders, 2009)� W programach partii akcentowano 
potrzebę odbudowania zasady suwerenności parlamentu, wzmocnienia Izby 
Gmin, zmiany liczby ustaw rządowych, zmniejszenia liczby ministerstw, zacho-
wania systemu większościowego oraz przyjęcia ustawy o kadencji parlamentu� 
W rezultacie partia sprzeciwiała się reformie westminsterskiego systemu rządów, 
federalizmowi i nadaniu kompetencji Izbie Lordów� 

Co istotniejsze, przyjęcie programu Partii Konserwatywnej stało się propo-
zycją do wprowadzenia reform niebędących programem rządu Blaira� „West-
minsterski system rządów” miał obowiązywać po wprowadzeniu ustaw, które 
dawały władzę partii rządzącej�

Jak już wspomniano, motywem przewodnim reform konstytucyjnych 
była nowelizacja ustroju� Badacz T� Wieciech uważa, że uchwalenie ustawy 
o zakończeniu prac parlamentu (Fixed-term Parliaments Act), wyznaczającej po 
raz pierwszy w 800-letniej historii parlamentaryzmu na wyspach brytyjskich 
kadencyjność Izby Gmin, była właściwym dążeniem do powściągnięcia władzy 
szefa rządu (Zięba, 2011)� Do tego rodzaju debaty odwołał się wicepremier Nick 
Cleg w rządzie premiera Davida Camerona, uzasadniając na forum Izby Gmin 
projekt ustawy wyznaczającej kadencję parlamentu (Zięba, 2011)� Wspomniana 
ustawa parlamentu przyznała prawo do rozwiązania parlamentu partii rządzącej�
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Podkreślenia wymaga, że system reform, począwszy od lat 90�, był pierwszą 
od przeszło pół wieku próbą reformy konstytucji Wielkiej Brytanii� Pierwsze 
reformy konstytucyjne przeprowadził w 1998 r� rząd premiera Tony’ego Bla-
ira, natomiast kolejne wprowadził rząd premiera Davida Camerona w 2010 r� 
Zastosowanie reform miało jednak różne konsekwencje� Rząd Blaira wprowadził 
system mieszany w państwach federacji (Flinders, 2011)�

Jak już wspomniano, na początku proces formowania się rządu w jedno-
izbowym parlamencie przybiera postać pośredniej formy udziału wyborców, 
którzy decydują o składzie i jego liderze� Z kolei wyborcy bezpośrednio decydują 
o jego składzie� Koalicje, które powstają, są wynikiem negocjacji międzypartyj-
nych� Określenie potencjału dwóch największych partii politycznych staje się 
kryterium, jakie stosują w przetargach koalicyjnych� Pojawienie się formalnych 
reguł gry, takich jak ustawa parlamentu o kadencyjności Izby Gmin (Fixed 
term Parliament Acts), pozwoliła na dekompozycję dotychczasowego układu 
sił oraz zachowań wyborczych� Podstawowy model, jakim jest brytyjski model 
dwupartyjny, opiera się konwenansach konstytucyjnych i zwyczajach w systemie 
prawnoustrojowym, a prawna instytucjonalizacja wynika wprost z konkretnych 
regulacji ustawowych� 
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Prawo do uczestnictwa w wolnych wyborach należy do kategorii podstawowych 
praw politycznych, jednoznacznie związanych z demokratycznym reżimem 
politycznym� W skład tego uprawnienia wchodzą elementy organizacyjno-
-proceduralne (unormowanie samego procesu wyborczego, administracja 
wyborcza, warunki oddawania głosów, selekcja i desygnowanie kandydatów, 
obliczanie wyników wyborów itp�) oraz elementy podmiotowe – czynne i bierne 
prawo wyborcze� Oczywiście szczegółowe regulacje i praktyka usytuowana na 
płaszczyźnie podmiotowej wspomnianego prawa powinny tworzyć spójną całość 
z unormowaniem i praktycznym funkcjonowaniem warstwy instytucjonalno-
-formalnej�

Wyróżnienie poszczególnych elementów prawa do udziału w  wolnych 
wyborach ma przede wszystkim charakter opisowy, porządkujący, a w praktyce 
granice tych płaszczyzn mogą być płynne� Możliwość kandydowania, zdobycia 
i późniejszego sprawowania mandatu – a więc skorzystania z biernego prawa 
wyborczego – jest poprzedzona zrealizowaniem szeregu procedur, których 
właściwe przeprowadzenie, przed uprawnionymi podmiotami, umożliwia kan-
dydowanie i – po zdobyciu odpowiedniego poparcia – nabycie i sprawowanie 
stanowiska wybieralnego� Jedną z takich procedur, de facto rozpoczynającą 
korzystanie z biernego prawa wyborczego, jest tryb rejestrowania kandydatów 
lub list wyborczych�

Zasadniczym problemem badawczym analizowanym w niniejszym artykule 
jest odpowiedź na pytanie, jaki jest zakres marginesu swobody oceny wynikający 
z art� 3 Prot� 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (EKPC) dla państw 
będących jej stronami w określaniu wymogów rejestracyjnych dla kandydatów 
w wyborach� Szczegółowemu badaniu pod kątem zgodności ze standardem wol-
nych wyborów wyrażonym we wspomnianym protokole do Konwencji poddane 
zostaną procedury rejestracji kandydatur do zdobycia mandatu parlamentarnego 
w tytułowym wyroku Tahirov przeciwko Azerbejdżanowi i podobnych sprawach 
azerskich oraz w orzeczeniach Europejskiego Trybunału i Europejskiej Komisji 
Praw Człowieka (ETPC i EKomPC), dotyczących innych państw� Ze względu na 
ograniczenia objętości tej publikacji, analizie zostaną poddane wyroki i decyzje 
– zdaniem autora – kluczowe dla odtworzenia standardu rejestracji kandydatów 
w wyborach, wynikającego z art� 3 Prot� 1 do EKPC� 

W niniejszej publikacji zastosowano przede wszystkim podejście instytucjo-
nalne –opis mechanizmów funkcjonowania organów powołanych do ochrony 
postanowień EKPC w odniesieniu do tytułowej kwestii� Zasadniczą, przyjętą 
w omawianym artykule metodą badawczą jest metoda instytucjonalno-prawna, 
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a podstawową techniką badawczą jest szczegółowa analiza orzeczeń ETPC 
i EkomPC związanych z przedmiotowym zagadnieniem�

Na początku niniejszego artykułu należy, w formie podstawowej, dokonać 
omówienia zasadniczych reguł ogólnych dotyczących biernego prawa wybor-
czego wynikających z prawa do wolnych wyborów wyrażonego art� 3 Prot� 1 do 
EKPC� Ich interpretacja dokonana w orzecznictwie strasburskim ma znaczący 
wpływ na szczegółową wykładnię procesu rejestracji kandydatów w wyborach�

OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE BIERNEGO PRAWA WYBORCZEGO 
W SYSTEMIE EKPC

W precedensowym systemie ochrony Konwencji ostatecznym potwierdzeniem 
istnienia i zakresu ochrony konkretnych instytucji prawnych jest uwzględnienie 
tego faktu w orzecznictwie podmiotów stojących na straży przestrzegania regu-
lacji zawartych w tym akcie normatywnym� W przypadku prawa do wolnych 
wyborów jurysprudencja EKomPC i ETPC pojawiła się stosunkowo późno, 
co wynikało również ze specyficznej, na tle innych praw i wolności zawartych 
w EKPC i protokołach dodatkowych, konstrukcji przepisu art� 3 Prot� I (Bal-
cerzak, 2010, s� 459–461; Jasudowicz, 2011, s� 19–37; Garlicki, 2010, s� 566; 
Kamiński, 2015, s� 9–12; Schabas, s� 1029–1030)� Co prawda pierwsze decyzje 
Komisji europejskiej dotyczące analizowanego przepisu zapadły w latach 60� XX 
wieku (EKomPC X� przeciwko Belgii, X� przeciwko Niemcom), jednak pierwszy 
wyrok ETPC w sprawie prawa do wolnych wyborów – w sprawie Mathieu-Mohin 
i Clerfayt przeciwko Belgii – ogłoszono dopiero w 1987 r� 

Kwestia startu kandydatów w wyborach i ich uprzedniej rejestracji, logicznie 
rzecz biorąc, znajdowała się w zakresie art� 3 Prot� I do EKPC, co potwierdziły 
w formie ogólnego stwierdzenia zarówno Europejska Komisja, jak i Trybunał 
Praw Człowieka: organy te wielokrotnie uznawały, że art� 3 Protokołu nr 1 
gwarantuje w szczególności „prawo do kandydowania w wyborach ustawodaw-
czych, a po wyborze wykonywanie mandatu” (ETPC Mathieu-Mohin i Clerfayt, 
§ 51; mutatis mutandis Masson; EKomPC M�, s� 129)� To prawo nie jest jednak 
uznawane za absolutne: państwa mogą narzucać na jego realizację szerokie 
ograniczenia� Zadaniem Trybunału jest zatem dopilnowanie, aby wspomniane 
ograniczenia nie doprowadziły w szczególności do uniemożliwienia „swobod-
nego wyrażania opinii ludzi na temat wyboru organu prawodawczego” (ETPC 
Mathieu-Mohin i Clerfayt, § 52)� 
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Prawo kandydowania jest warunkiem sine qua non podmiotowego aspektu 
prawa do wolnych wyborów – stanowi jeden z  podstawowych elementów 
„rzeczywiście demokratycznego ustroju politycznego” wynikającego z art� 3 
Prot� 1 do EKPC, będącego urzeczywistnieniem jednej z podstawowych war-
tości rekonstruowanych z preambuły Konwencji – zasady demokracji (ETPC 
Żdanoka, § 103)� Jednocześnie Trybunał wielokrotnie powtarzał, że przedmiot 
i cel EKPC implikuje, aby jej postanowienia były interpretowane i stosowane 
zgodnie z zasadą efektywnej realizacji konwencyjnych praw i wolności, co 
oznacza, że gwarantuje ona „realne i efektywne, a nie teoretyczne i iluzoryczne” 
przestrzeganie tych swobód (ETPC Zjednoczona Komunistyczna Partia Turcji, 
§ 33, Krasnov i Skuratov, § 42)� 

Jednak już w pierwszym wyroku dotyczącym omawianego prawa ETPC 
przyznał państwom „szeroki margines oceny”, potwierdzając jednocześnie 
fakt, że nie ma ono charakteru absolutnego (ETPC Mathieu-Mohin i Clerfayt, 
§ 52; Melnychenko, § 59)� Wspomniany margines jest szerszy dla biernego 
prawa wyborczego niż w przypadku czynnego (ETPC Melnychenko, § 57; 
Żdanoka, § 115; Yumak i Sadak, § 109), co wynika z faktu, że to pierwsze – 
oprócz zagwarantowania jednostkom możliwości dokonania wolnego wyboru 
– ma także zapewnić niezależność parlamentarzystów (ETPC Gitonas, § 39)� 
Jednak głównym uzasadnieniem wspomnianego „szerokiego marginesu” jest 
przyznanie przez organy strasburskie w omawianym zakresie stronom EKPC 
„znacznej swobody” w ustalaniu konstytucyjnych ram regulujących bierne 
prawa wyborcze lub status deputowanego� Jest to reguła ogólna powtarzana 
we wszystkich orzeczeniach ETPC odnoszących się do biernego prawa wybor-
czego (np� ETPC Melnychenko, § 55; Żdanoka, § 106; Tanase, § 156; Garlicki, 
2010, s�584–585)� 

Granice szerokiego marginesu oceny w przypadku biernego prawa wybor-
czego określone są przez regułę proporcjonalności, jednocześnie instytucje 
konwencyjne sprecyzowały tu szereg wymogów formalnych – przede wszystkim 
dotyczących stopnia określoności działań państwa wyznaczonego przez prawo 
krajowe i ich braku arbitralności (ETPC Podkolzina, § 35; Adamsons, §117; por� 
Garlicki, 2010, s� 585; Zbrojewska, 2009, s� 214 i nast�)� Obowiązek zapobieżenia 
arbitralności został pierwotnie sformułowany przez ETPC w związku z warun-
kami rejestracji kandydatów w wyborach, jednak następnie uznał, że jest on 
równie istotny we wszystkich sytuacjach, w których stawką jest skuteczność 
indywidualnych praw wyborczych (ETPC Namat Aliyev, §72 ; mutatis mutandis: 
Kovach, §55)�
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Należy jednocześnie zaznaczyć, że ETPC szczególną ochronę przyznaje 
zarówno ogólnie w całym zakresie prawa do wolnych wyborów, jak i szczególnie 
w zakresie biernego prawa wyborczego, kandydatom i ugrupowaniom opozycyj-
nym (ETPC Tanase, § 178–179)� W tym kontekście istotne znaczenie ma zakaz 
dyskryminacji, wynikający z art� 14 EKPC (Por� ETPC Sejdić i Finci, §42 i nast�)� 
W związku z tym Trybunał podkreśla szczególne znaczenie wymogu nakazują-
cego władzom odpowiedzialnym za administrację wyborczą działanie w sposób 
przejrzysty po to, by zachować ich bezstronność i niezależność od manipulacji 
politycznych (ETPC Namat Aliyev, §73, Gruzińska Partia Pracy, § 101)� 

DOTYCHCZASOWE ORZECZNICTWO ETPC  
DOTYCZĄCE ODMOWY LUB UCHYLENIA REJESTRACJI KANDYDATÓW 

LUB LIST WYBORCZYCH

Tytułowe zagadnienie stało się przedmiotem orzecznictwa ad casum dopiero na 
przełomie w XX i XXI wieku� ETPC rozpatrzył już kilkadziesiąt skarg związanych 
z odmową wpisania bądź wykreśleniem z list wyborczych kandydatów lub stron-
nictw politycznych, uzasadnianą przez władze krajowe brakiem wypełnienia 
przez wspomniane podmioty pewnych formalnych warunków rejestracyjnych, 
takich jak wymogi podania określonych informacji czy złożenia różnorodnych 
oświadczeń lub dokumentów, które podlegają weryfikacji przez właściwe insty-
tucje wyborcze�

Według Ireneusza Kamińskiego Trybunał strasburski, badając skargi zwią-
zane z potencjalnym naruszeniem art� 3 Prot� 1 do EKPC poprzez brak rejestracji 
kandydata w wyborach, brał pod uwagę następujące kwestie: 

a� czy skreślenie/niewpisanie na listę wyborczą następowało na podstawie 
określonych kryteriów i czy w związku z tym nie miało charakteru arbi-
tralnego?; 

b� czy jednostka/ugrupowanie polityczne rzetelnie spełniło wymogi rejestra-
cyjne?; 

c� czy w postępowaniu rejestracyjnym istniały obiektywne procedury odwo-
ławcze? (Kamiński, 2015, s� 34) 

Ad. a� „Prawo do kandydowania w wyborach, zagwarantowane w Artykule 3 
Protokołu nr 1 i wpisane w ideę prawdziwie demokratycznych rządów, byłoby 
iluzoryczne, gdyby można było w dowolnym momencie zostać arbitralnie pozba-
wionym tego prawa� W związku z tym, o ile prawdą jest, że państwa dysponują 
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szerokim marginesem uznania podczas określania warunków kandydowania in 
abstracto, zasada, że prawa muszą być skuteczne, wymaga ustalenia, że ten lub 
inny kandydat nie spełnił szeregu kryteriów sformułowanych ściśle, aby zapobiec 
arbitralnym decyzjom” (ETPC Russian Conservative Party of Entrepreneurs, § 
50, Krasnov i Skuratov, § 42, Podkolzina, § 35, Melnychenko, § 59)� Tę zasadę 
ogólną Trybunał stosuje standardowo przy badaniu zgodności ze standardem 
konwencyjnym decyzji o niezarejestrowaniu kandydatów� 

Przykładowo w sprawie Melnychenko przeciwko Ukrainie ETPC stwierdził, że 
ustawodawstwo i praktyka krajowa były niejasne – nie precyzowały wyraźnego 
wymogu „ciągłego” zamieszkiwania na Ukrainie i dodatkowo wymieniały wśród 
wymaganych dokumentów tylko wewnętrzny paszport jako jedyny dowód 
poświadczający miejsce zamieszkania� Kandydaci do parlamentu byli jedynie 
zobowiązani do przekazywania informacji w oparciu o ich propiskę – wewnętrzny 
paszport (Melnychenko, § 59)� 

W innym wyroku Trybunał zauważył, że definicja legalna kategorii osób 
prowadzących „profesjonalną aktywność religijną” była zbyt szeroka i nieprecy-
zyjna� Dodatkowo sposób zastosowania tego niejednoznacznego prawa wobec 
wnioskodawcy „doprowadził do sytuacji, w której istota praw zagwarantowanych 
w art� 3 protokołu nr 1 uległa osłabieniu” (ETPC Seyidzade, § 39)� 

Ad. b� Przyznając państwom szeroki margines swobody oceny w regulacji 
i praktyce rejestracji kandydatur wyborczych, sąd strasburski w zasadzie uznaje, 
że przyczynienie się skarżącego (np� poprzez podanie nieprawdziwych informacji 
czy naruszenie innych reguł) do podjęcia decyzji odmownej o wpisaniu go na 
listy wyborcze implikuje brak naruszenia art� 3 Prot� 1 do EKPC i odrzucenie 
skargi� Dotyczyło to m� in� jednostek, które naruszyły reguły finansowania kam-
panii wyborczej (ETPC Vitrenko), nawet jeśli decyzję o skreśleniu kandydata 
z listy kandydatów zapadła mniej niż 24 godziny przed dniem głosowania (ETPC 
Antonenko)� 

Należy jednak dodać, iż ETPC uznaje, że precyzyjnych wymogów dotyczących 
rejestracji kandydatów nie należy stosować zbyt rygorystycznie dla skarżących� 
W wyroku Krasnov i Skuratov przeciwko Rosji sąd strasburski dokonał rozróż-
nienia sytuacji obu skarżących� W przypadku pierwszego z nich, według ETPC, 
podał on nieprawdziwe informacje o miejscu zatrudnienia i pełnionej promi-
nentnej funkcji (którą w międzyczasie przestał pełnić), co mogło zmylić jego 
elektorat (ETPC Krasnov i Skuratov, § 62)� Natomiast w przypadku Skuratova 
komisja wyborcza zakwestionowała informację o zatrudnieniu na stanowisku 
dyrektora instytutu naukowego (kandydat przestał pełnić tę funkcję, ale był tam 
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nadal zatrudnionym profesorem)� ETPC uznał, iż w tym przypadku nie można 
było poważnie twierdzić, że różnica stanowisk profesora i pełnienie obowiązków 
szefa tego samego departamentu była w stanie wprowadzić w błąd wyborców, 
tym bardziej że „zakwestionowany środek nie wydawał się spełniać wymaganego 
standardu »zgodności z prawem« i »przewidywalności«”� Rzeczywiście w opi-
nii niezależnych obserwatorów wyborów orzeczenie w sprawie jego wniosku 
„sugerowało niespójne i selektywne stosowanie zasad rejestracji” (ETPC Krasnov 
i Skuratov, § 68)� 

Ad. c� W szeregu rozpatrywanych spraw Trybunał zauważył, że skarżącym 
nie przyznano wystarczających gwarancji proceduralnych chroniących przed 
arbitralnością administracji wyborczej wydającej decyzje o ich skreśleniu bądź 
niewpisaniu na listę kandydatów w wyborach� W szczególności dotyczyło to 
spraw azerskich� Zarówno centralna Komisja Wyborcza, jak i sądy, rozpatrując 
odwołania niezarejestrowanych kandydatów często nie informowały ich o roz-
prawach lub robiły to za późno, czy nie dopuszczając skarżących do konkret-
nych czynności, mimo iż byli oni uprawnieni do udziału w nich� Tym samym 
wymienione organy pozbawiały ich możliwości obrony swojego stanowiska 
a sobie uniemożliwiały kompleksową ocenę zaskarżonych sytuacji� Sądy kra-
jowe często wręcz działały niezgodnie z prawem i nie udzielały uzasadnionej 
odpowiedzi na skargi (ETPC Atakishi, § 48; mutatis mutandis, Namat Aliyev, 
§ 90, Orujov, § 56)�

W związku z tym konkluzja Trybunału co do przysługujących skarżącym 
w przedmiotowym zakresie środków odwoławczych wyglądała często następu-
jąco: „(…) ingerencja w prawa wyborcze skarżącego była niezgodna z normami 
wymaganymi na mocy Artykułu 3 Protokołu nr 1� W szczególności, wykluczenie 
skarżącego z kandydowania w wyborach nie było oparte na wystarczających 
i istotnych dowodach; procedury komisji wyborczej i sądów krajowych nie 
zapewniły skarżącemu wystarczających gwarancji przeciwko arbitralności, 
a decyzjom władz krajowych brakowało wystarczającego uzasadnienia i były 
one arbitralne” (ETPC Atakishi, § 48; Khanhuseyn, § 42; Abil, § 40)�

Do czasu wydania tytułowego orzeczenia ETPC rozstrzygał pięć innych 
spraw „azerskich” dotyczących skreślenia z listy wyborczej kandydatów na par-
lamentarzystów� Wszystkie z nich dotyczyły poprzedniej elekcji parlamentarnej 
z listopada 2005 r� i we wszystkich Trybunał uznał naruszenie przez władze art� 
3 Protokołu nr 1 do EKPC (Kamiński, 2015, s� 34–35)� 

Władze azerskie formułowały różne uzasadnienia do oskarżeń, które miały 
legitymizować wykreślenie kandydatów opozycyjnych z list wyborczych� Pierw-
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szemu z nich postawiono zarzut stosowania nieuczciwych metod zdobywania 
poparcia wyborców poprzez „kupowanie” głosów wyborczych� Z tym że zarzuty 
władz okazały się niespójne czy wręcz nielogiczne – co prawda kandydat sfinan-
sował remont infrastruktury w swoim przyszłym okręgu wyborczym – jednak 
jego tożsamość jako fundatora tych inwestycji nie była powszechnie znana 
(ETPC Orujov)�

Trzem kolejnym kandydatom zarzucono bezpośrednie kupowanie głosów 
wyborców poprzez rzekome wręczenie sum pieniężnych, jednak dowody 
przedstawione w tych sprawach nasuwały szereg wątpliwości, a podczas proce-
dowania tych spraw przed organami wyborczymi nie zapewniono obwinionym 
kandydatom należytego w nich udziału, natomiast działanie władz miało cha-
rakter arbitralny – m�in nie przesłuchano świadków istotnych dla ewentualnego 
rozstrzygnięcia (ETPC Khanhuseyn; Abil; Atakishi)�

Piąty z azerskich skarżących wraz z wnioskiem o rejestrację jego kandydatury 
w wyborach parlamentarnych złożył wymagane kodeksem wyborczym zobo-
wiązanie o zakończeniu przez niego wszelkiej działalności zawodowej (w tym 
religijnej), niezgodnej z mandatem parlamentarnym� Następnie zrezygnował 
on ze stanowisk w Kaukaskiej Radzie Muzułmanów i Islamskim Uniwersytecie 
w Baku� Jednak komisja wyborcza unieważniła rejestrację jego kandydatury, 
uzasadniając to faktem kontynuowania przez niego „zawodowej działalności reli-
gijnej”� Stanowisko to podtrzymały Centralna Komisja Wyborcza i sądy krajowe� 

Trybunał strasburski uznał, po raz kolejny, naruszenie art� 3 Protokołu nr 1 
EKPC, co wynikało z niedostatecznej ścisłości przepisów krajowego kodeksu 
wyborczego� Regulacja nie określała, czy wymienione unormowanie skutkuje 
pozbawieniem biernego prawa wybor czego, czy też ustanawia zasadę incompa-
tibilitas pewnych funkcji ze sprawowaniem mandatu parlamentarnego� Dodat-
kowo brak w kodeksie wyborczym jakiejkolwiek definicji terminów „duchowny” 
i „zawodowa działalność religijna” pozwolił władzom krajowym działać z nad-
miernie dużą dowolnością i pozostawił wiele miejsca dla arbitralnego stosowania 
tego ograniczenia (ETPC Seyidzade)�

ETPC w trzech innych sprawach również zakwestionował odmowę reje-
stracji kandydatów w wyborach parlamentarnych� Jedną z podstaw decyzji 
o naruszeniu art� 3 Protokołu nr 1 EKPC była różna praktyka władz krajowych 
i brak jednolitych i spójnych kryteriów w procesie rejestrowania przekształceń 
własnościowych, co w efekcie doprowadziło do arbitralnego zanegowania praw-
dziwości oświadczenia majątkowego kandydata i w konsekwencji skutkowało 
wykreśleniem go z list wyborczych (ETPC Sarukhanyan)�
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Podobna sytuacja miała miejsce w kolejnej sprawie, która pojawiła się na 
wokandzie ETPC� Tym razem uchylono rejestrację list wyborczych partii poli-
tycznej po zakwestionowaniu prawdziwości oświadczeń majątkowych części 
kandydatów� Władze krajowe jako podstawę prawną swojej decyzji podały 
przepis przewidujący uchylenie rejestracji listy, gdy z wyborów wycofywał się 
jeden z trzech pierwszych kandydatów� Sąd rosyjski przyjął w niniejszej sprawie, 
w sposób arbitralny, szeroką interpretację wspomnianej normy, uznając, że 
wycofanie się kandydata jest tożsame z administracyjnym skreśleniem go z listy 
przez komisję wyborczą (ETPC Russian Conservative Party of Entrerpreneurs)�

W ostatniej ze spraw dotyczących uchylenia rejestracji kandydatów ETPC 
orzekł niezgodność z art� 3 Protokołu nr 1 EKPC działań bułgarskiej Central-
nej Komisji Wyborczej, która z powodu poważnych trudności praktycznych 
i prawnych wyzwań, które się przed nią pojawiły (związanych z uchwaleniem 
nowego prawa wyborczego na zaledwie 2 miesiące przed wyborami oraz dwoma 
wyrokami interpretacyjnymi Najwyższego Sądu Administracyjnego, które zostały 
wydane zaledwie na kilka dni przed wyborami), nie zdążyła na czas wykonać 
wyroku sądu krajowego uchylające go decyzję o skreśleniu skarżących z listy 
kandydatów (ETPC Petkov)� 

WYROK ETPC W SPRAWIE  
TAHIROV PRZECIWKO AZERBEJDŻANOWI

Tytułowa sprawa dotyczyła skargi o arbitralną odmowę rejestracji niezależnego 
kandydata w wyborach parlamentarnych w 2010 r� Było to 11 orzeczenie wydane 
przez ETPC przeciwko Azerbejdżanowi w sprawie naruszenia art� 3 Prot� 1 do 
EKPC (dotyczyły one poprzednich wyborów parlamentarnych z 2005 r�: Kari-
mov; Atakishi; Abil; Khanhuseyn Aliyev; Hajili; Kerimli i Alibeyli; Mammadov 
(Nr 2); Kerimova; Namat Aliyev; Seyidzade)� We wszystkich poprzednich 
wyrokach Trybunał uznał, że władze azerskie naruszyły prawo skarżących do 
udziału w wolnych wyborach, a dokładnie uniemożliwiły skorzystanie z biernego 
prawa wyborczego� Sześć z wymienionych spraw dotyczyło niezarejestrowania, 
z różnych powodów, kandydatur skarżących� 

Skarżący zgłosił swoją kandydaturę w wyborach parlamentarnych w dniu 7 
listopada 2010 r� Zgodnie z wymogami kodeksu wyborczego zebrał ponad 450 
podpisów wyborców na poparcie swojej kandydatury i przekazał je Okręgowej 
Komisji Wyborczej� W dniu 11 października 2010 r� Tahirov został poinformo-
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wany, że ważność popierających go podpisów została już zbadana i że komisja 
wyborcza przeprowadziła przesłuchanie w sprawie rejestracji go jako kandydata� 
Następnego dnia odmówiono rejestracji jego kandydatury� Według eksperckiej 
grupy roboczej ustanowionej przez Komisję wiele podpisów było nieważnych, 
rzekomo z powodu złożenia kilku podpisów przez tę samą osobę lub z powodu 
niekompletności informacji na temat odpowiednich adresów wyborców�

Tahirov zaskarżył tę decyzję do Centralnej Komisji Wyborczej, twierdząc 
w szczególności, że zgodnie z wymogami kodeksu wyborczego powinien był 
zostać zaproszony do udziału w procesie oceny podpisów� Skarżący twierdził 
ponadto, iż ustalenie, że 172 podpisy zostały „wykonane przez tę samą osobę”, 
nie zostało zweryfikowane merytorycznie i że mógł skorygować niekompletne 
adresy niektórych z wyborców, gdyby miał taką możliwość� W załączeniu do 
skargi pan Tahirov przedłożył pisemne oświadczenia 91 wyborców, których 
podpisy zostały uznane za nieważne, potwierdzające autentyczność ich auto-
grafów�

Centralna Komisja przeprowadziła kolejną analizę kwestionowanych sygna-
tur� Została ona dokonana przez członków własnej grupy roboczej� Skarżący 
również nie został zaproszony do udziału w tym procesie� Wspomniana grupa 
potwierdziła, że 178 z 600 podpisów poparcia kandydatury Tahirova było nie-
ważnych, a liczba pozostałych 422 ważnych podpisów była poniżej ustawowego 
minimum wynoszącego 450� W związku z tym Komisja Centralna oddaliła 
skargę Tahirova i utrzymała w mocy decyzję Komisji� Zarówno Sąd Apelacyjny 
w Baku, jak i Sąd Najwyższy – w dniu 2 listopada 2010 r� – odrzuciły apelację 
pana Tahirova jako nieuzasadnioną, bez szczegółowego zbadania jego argumen-
tów (ETPC Tahirov, § 7–22)�

Trybunał strasburski uznał, że wymóg odbioru 450 podpisów poparcia 
dla kandydata służył uzasadnionemu celowi zmniejszenia liczby kandydatów 
o minimalnych możliwościach wyboru� Następnie ETPC zbadał, czy proce-
dura sprawdzania zgodności z przedstawionym powyżej wymogiem została 
przeprowadzona w sposób zapewniający wystarczające zabezpieczenie przed 
arbitralnością decyzji, zgodnie z kodeksem wyborczym w Azerbejdżanie�

Mimo że odmowa rejestracji kandydatury skarżącego – podobnie jak i wielu 
innych kandydatów – wynikała z ustaleń dotyczących rzekomej nieautentycz-
ności podpisów popierających, rząd nie dostarczył konkretnych informacji 
o kwalifikacjach ekspertów grupy roboczej, którzy badali arkusze z podpisami 
wnioskodawcy� Eksperci ci doszli do wniosku, że istniało prawdopodobieństwo, 
że część podpisów było nieautentycznych� Jednakże nie zażądali dalszego 
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dochodzenia, mimo że przepisy centralnego organu wyborczego dotyczące 
grup roboczych komisji wyborczych przewidywały możliwe, dodatkowe kroki 
w celu wyjaśnienia omawianej sytuacji� Trybunał uznał zatem, że wnioski 
komisji wyborczych były arbitralne� Konstatując, ETPC stwierdził więc, że 
pan Tahirov został pozbawiony możliwości zakwestionowania decyzji komisji 
wyborczej, która stwierdziła, że podpisy popierające jego kandydaturę nie były 
autentyczne�

Ponadto odpowiednie organy władze publicznej Azerbejdżanu nie przestrze-
gały żadnych gwarancji proceduralnych ustanowionych w Kodeksie Wyborczym 
dla ochrony przed arbitralnością postępowania, takich jak prawo kandydata 
do obecności podczas sprawdzania podpisów lub do odbioru sprawozdania 
z badania autentyczności podpisów przez grupę roboczą na 24 godziny przed 
posiedzeniem komisji wyborczej, właściwym dla zatwierdzenia wspomnianego 
raportu� Skarżący został w związku z tym pozbawiony możliwości kwestionowa-
nia ustaleń grup roboczych w trakcie całego procesu rejestracji jego kandydatury� 
Sytuacja ta, według raportu Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie 
(OBWE), nie dotyczyła tylko aplikanta, ale również co najmniej ponad 170 
innych potencjalnych, niezarejestrowanych kandydatów w wyborach parla-
mentarnych 2010 r� W związku z tym wydawała się mieć charakter systemowy 
(OSCE/ODIHR Final Report, 2011)� Ponadto ani azerska Centralna Komisja 
Wyborcza, ani sądy krajowe nie zajęły się żadnym z uzasadnionych argumentów 
przedstawionych przez skarżącego, ani, co gorsze, nie przedstawiły w swoich 
wyrokach właściwego uzasadnienia�

Trybunał ocenił, iż odmowa rejestracji kandydatury Tahirova była arbitralna 
i że procedura weryfikacji podpisów popierających jego kandydaturę została 
przeprowadzona w sposób, który nie zapewniał wystarczających gwarancji 
proceduralnych, skutkujących brakiem arbitralności postępowania, chociaż takie 
gwarancje zostały zapewnione przez kodeks wyborczy�

Jednym z argumentów rządu azerskiego przedstawionych w czasie rozprawy 
przed ETPC było stwierdzenie, że Kodeks wyborczy i inne regulacje zawierają 
dostateczne gwarancje rzetelnej weryfikacji podpisów popierających kandy-
datów� Trybunał skonstatował, iż „nie można poważnie twierdzić, że sam fakt, 
że prawa proceduralne zostały zawarte w kodeksie wyborczym, jest wystar-
czający, by zapobiec arbitralności� Rząd w swoich uwagach milczał na temat 
powtarzających się zarzutów skarżącego, że w niniejszej sprawie te przepisy 
Kodeksu wyborczego nie zostały faktycznie wdrożone w praktyce� (���) W tej 
kwestii Trybunał zauważa, że każda gwarancja zapisana w akcie prawnym jest 
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bez znaczenia, jeżeli pozostaje tylko na papierze, tak jak wtedy, gdy właściwe 
organy krajowe, którym powierzono przeprowadzenie procedur wyborczych, 
systematycznie nie przestrzegają tych zabezpieczeń w sytuacjach, dla których 
zostały one zaprojektowane� Fundamentalnym następstwem rządów prawa jest 
stwierdzenie, że prawa zapisane w aktach ustawodawczych muszą być skuteczne 
i praktyczne, a nie teoretyczne i iluzoryczne” (ETPC Tahirov, § 66–67)�

Trybunał uznał zatem, że postępowanie organów wyborczych, jak i sądów 
Azerbejdżanu ujawniło rażący brak prawdziwej troski o przestrzeganie pra-
worządności i ochronę integralności wyborów oraz że panu Tahirovowi nie 
zapewniono wystarczających zabezpieczeń, aby zapobiec arbitralnej decyzji, 
odmawiając rejestracji jego osoby jako kandydata na parlamentarzystę� W kon-
sekwencji doszło do naruszenia Artykułu 3 Protokołu nr 1 (ETPC Tahirov, § 
70–72)�

Trybunał strasburski powołał się również w uzasadnieniu wyroku na raport 
OBWE dotyczący wyborów parlamentarnych z dnia 7 listopada 2010 r� w Azer-
bejdżanie� Zgodnie z nim większość z 175 skarg otrzymanych przez Centralną 
Komisję Wyborczą kwestionujących decyzje odmowne o rejestracji kandydatów, 
dokonane przez lokalne komisje, zostało odrzuconych bez należytego rozpa-
trzenia� W związku z tym w analizowanym dokumencie znalazły się istotne 
wątpliwości co do bezstronności okręgowych komisji wyborczych, przejrzystości 
procesu rejestracji i odmowy rejestracji kandydatur w oparciu o drobne błędy 
techniczne (OSCE/ODIHR Final Report 2011)�

Analizowane powyżej wyroki organów strasburskich w sprawach azerbej-
dżańskich są egzemplifikacją licznych nieprawidłowości, które pojawiają się 
w podczas wyborów przeprowadzanych w tym kraju� Potwierdzają one tezę 
o niedemokratycznym charakterze azerskiego systemu politycznego� Mimo że 
według postanowień konstytucji z 1995 r� (Konstytucja Republiki Azerbejdżanu 
z dnia 12 listopada 1995 roku; por� Brzeziński 2010: 223) omawiane państwo jest 
teoretycznie demokratyczną republiką parlamentarną z prezydenckim systemem 
rządów (zob� szerzej Zaleśny, 2013; Siwiec, Baluk, 2007, s� 200–223; Heinrich, 
2010, s� 10–25; Heinrich, 2011, s� 2–5), to jednak co najmniej od połowy lat 90� 
XX wieku, według opinii większości autorów analizujących system polityczny 
tego kraju, istniejący w Azerbejdżanie system rządów ma charakter „fasadowy” 
i jest w praktyce systemem hybrydowym lub wręcz autorytarnym (Siwiec, Baluk 
2007, s� 2019, Brzeziński, 2010, s� 150–152; Heinrich, 2010, s� 12; Heinrich, 2011, 
s� 5; Meissner, 2011, s� 9; Cornell, 2001, s� 122–126) i opiera się na rządach klanu 
Alijewów (ojca Gejdara i syna Ilhama sprawujących kolejno funkcję prezydenta) 
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i związanych z nimi ludzi (Brzeziński 2010, s� 150–152; Siwiec, Baluk, 2007, 
s� 204–208)� Te opinie potwierdzone są również w licznych rankingach ustrojów 
państw (Zob� np� Freedom in the World 2019 i wcześniejsze, lub Democracy 
Index 2019 i wcześniejsze)� 

PODSUMOWANIE

Tytułowy wyrok w bazie HUDOC klasyfikowany jest jako tzw� orzeczenie 
powtarzające się (należy do licznej grupy decyzji sądowych z wiodącą sprawą 
Namat Aliyev)� Z dwóch powodów jego znaczenie wydaje się być większe niżby 
wynikało to z przytoczonej kategoryzacji�

Po pierwsze wspomniane orzeczenie jest kolejnym, które uszczegóławia 
obowiązki pozytywne państwa w zakresie przeprowadzenia wolnych wyborów 
w ich aspekcie instytucjonalno-proceduralnym i związanymi z nim formalnymi 
wymogami rejestracji kandydatów w wyborach (bierne prawo wyborcze)� ETPC 
zaakceptował formułowany w prawie wyborczym większości państw stron kon-
wencji wymóg zebrania przez kandydatów określonej liczby podpisów celem 
wyeliminowania kandydatur o minimalnych szansach wyboru� Uznał także 
wymaganą w prawie azerskim liczbę 450 sygnatur za rozsądną, zgodną z celem 
uprawionym art� 3 Prot� 1 do EKPC� 

Sąd strasburski po raz kolejny podkreślił, że zadeklarowanie w aktach nor-
matywnych jakichkolwiek uprawnień nie powoduje, że są one automatycznie 
przestrzegane� Także w kontekście różnorodnych procedur wyborczych, w tym 
rejestracji kandydatów, wymóg ich legalności jest pierwszorzędnym, ale nie 
jedynym warunkiem ich zgodności ze standardami konwencyjnymi� Strony kon-
wencji, mimo że dysponują „szerokim marginesem oceny” i dodatkowo „szeroką 
swobodą” kształtowania procedury rejestracji kandydatów, limitowane są w tym 
względzie obowiązkiem tworzenia prawa o wysokim stopniu określoności (aby 
w miarę możliwości wyeliminować działania arbitralne)� Jednocześnie władze 
krajowe muszą działać w dobrej wierze, zmniejszającej możliwość podejmowania 
decyzji w sposób woluntarystyczny� Tak rygorystyczne sformułowanie w orzecz-
nictwie strasburskim opisanych wyżej wymogów ma tym istotniejsze znaczenie, 
że procedura rejestracji kandydatów jest, obok sformułowania wymogów, jakie 
muszą oni spełnić (kwestia cenzusów wyborczych), etapem wstępnym ubiegania 
się o mandat parlamentarny, a więc stadium warunkującym skorzystanie z bier-
nego prawa wyborczego w całym jego zakresie�
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Po drugie wyrok ten ma również znaczenie faktyczne – rozpoczyna ciąg orze-
czeń dotyczących badania naruszeń biernego prawa wyborczego dokonanych 
przez władze azerskie podczas wyborów parlamentarnych w 2010 r� Wśród 13 
wydanych dotychczas orzeczeń odnoszących się do tego problemu (wszystkie 
sprawy zostały przez Azerbejdżan przegrane), 7 dotyczyło dokładnie takiego 
samego sposobu eliminowania kandydatów – poprzez arbitralne, nieuzasadnione 
żadnymi dowodami negowanie prawdziwości podpisów zebranych przez kandy-
data (ETPC Bagirov; Vugar Aliyev; Gasimli; Soltanov; Mammadli; Gaya Aliyev� 
Pozostałe wyroki to: Annagi Hajibeyli; Gahramanli; Shukurov; Aslan Ismayilov; 
Samadbayli)� 

Łącznie we wspomnianych orzeczeniach poszkodowanymi było 26 niedo-
szłych kandydatów na parlamentarzystów (łącznie z Tahirovem, we wspomnia-
nych 13 decyzjach sądowych było ogółem 51 ofiar naruszenia art� 3 Prot� 1 do 
EKPC)� Świadczy to o sygnalizowanym, zarówno przez OBWE, jak i sam Trybu-
nał strasburski, systemowym charakterze naruszeń prawa do wolnych wyborów 
w Azerbejdżanie� Pozwala to postawić pytanie, czy konwencyjna zasada „rzeczy-
wiście demokratycznego ustroju politycznego” w tym kraju jeszcze funkcjonuje 
w minimalnym, zadowalającym zakresie� Problem ten nie dotyczy tylko tego 
państwa� Symptomatyczny zdaje się być fakt, że przeważająca większość orzeczeń 
ETPC stwierdzających naruszenie biernego prawa wyborczego dotyczy krajów 
powstałych z rozpadu ZSRR, wśród których Azerbejdżan wiedzie niewątpliwie 
prym w liczbie zarówno skierowanych przeciwko niemu, jak i przegranych przed 
Trybunałem spraw�

Przypadki nadużyć wyborczych w Azerbejdżanie i ich osądzenie przez ETPC 
pokazują również coraz mniejszą efektywność strasburskiego systemu ochrony 
praw człowieka (uznawanego za najskuteczniejszy z systemów międzynaro-
dowych)� Dzieje się tak przede wszystkim za sprawą państw postradzieckich, 
z których część, z Rosją na czele, zaczęła wręcz ostentacyjnie ignorować orze-
czenia Trybunału� Niestety kolejne wybory odbywające się w Azerbejdżanie 
(Potocki, 2018) zdają się potwierdzać, iż państwo to podąża podobną drogą jak 
jego większy sąsiad�
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— ABSTRAKT —

Kultura dżihadyzmu to nowa kategoria, która 
wymaga konceptualizacji� Z  uwagi na szeroki 
zakres definicyjny w najbliższym czasie zapewne 
pozostanie ona polem sporu badaczy� Jedynym 
całościowym opracowaniem bezpośrednio doty-
czącym kultury dżihadyzmu jest monografia Jihadi 
Culture, pod redakcją Thomasa Hegghammera 
(Heggehamer, 2017)� Wcześniejsze opracowania 
odnoszą się przede wszystkim do poszczególnych 
fragmentów tego fenomenu, tj� poezja, ikonografia, 
muzyka, filmografia czy nagrania video�

Niniejszy artykuł ma postać studium przy-
padku� Kultura dżihadyzmu została w nim ukazana 
przez pryzmat struktury Państwa Islamskiego, 
w oparciu o wybrane przykłady� W związku z tym, 
że na kulturę dżihadyzmu składa się wiele elemen-
tów, niniejsze opracowanie nie aspiruje do miana 
wyczerpującego� Ukazuje kulturę dżihadyzmu IS 
jedynie poprzez niewielki fragment działalności tej 
struktury, co może stanowić początek badań nad 
tym aspektem funkcjonowania struktur dżihady-
stycznych, również tych o niesalafickiej orientacji�

— ABSTRACT —

‘Jihadi culture’ is a new category that requires con-
ceptualization� Due to the wide range of defini-
tions, in the near future it will probably be the field 
of scientific dispute� The only holistic elaboration 
relating to the culture of jihadism is a monograph 
Jihadi Culture, edited by Thomas Hegghammer 
(2017)� Earlier elaborations relate primarily to 
the individual pieces of this phenomenon: poetry, 
iconography, music, movies, or videos�

This article is a case study� Jihadi culture is 
shown through the prism of the Islamic State’s 
structure, on the basis of selected examples� The 
culture of jihadism consists of many elements, 
therefore, this paper does not aspire to be exhaus-
tive� It shows the culture of jihadism of IS only 
through the prism of a small fragment, which may 
be the beginning of research into this aspect of the 
functioning of other structures, including those of 
non-Salafi orientation�

https://orcid.org/0000-0002-6463-0445
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WPROWADZENIE

Państwo Islamskie (Islamic State – IS) to część nieformalnej struktury, którą 
z uwagi na korzenie ideologiczno-doktrynalne oraz główne cele można określić 
jako fragment transnarodowego salafickiego ruchu globalnego dżihadu� Według 
Artura Wejksznera jest to ruch funkcjonujący „w sposób niejawny, o zmieniającej 
się w sposób dynamiczny strukturze� Posiada on wyraźnie zarysowane cele 
i charyzmatycznych przywódców� Jego uczestnicy swe przesłanie artykułują 
w sposób prosty, zrozumiały dla szerokiej rzeszy odbiorców� Jego siła tkwi 
w sposobie funkcjonowania i zasięgu działania” (Wejkszner, 2010, s� 16)� Ruch 
salafickiego dżihadyzmu, podobnie jak wiele sunnickich struktur ekstremistycz-
nych i terrorystycznych, powstał w odpowiedzi na wzrost zachodniego impe-
rializmu� Przeciwstawia się zmniejszającej się roli islamu w życiu publicznym, 
a swoje fundamenty opiera na nienawiści do wyznawców innych nieislamskich 
religii oraz wszelkich niesunnickich odłamów islamu� J� Zdanowski, określający 
dżihadystów jako wojujących ekstremistów, stwierdza, że są oni zwolennikami 
akcji bezpośrednich� Wywodzą się wprawdzie z myśli Braci Muzułmanów, ale 
wybrali drogę terroryzmu, a ich ideologia i metody działania są potępiane przez 
główny nurt islamizmu� Ich przekonania opierają się na przeświadczeniu, że 
Zachód wykorzystuje świat islamu, manipuluje opinią publiczną, korumpuje elity 
polityczne, dążąc do zdyskredytowania islamu zarówno jako religii, jak i systemu 
społeczno-politycznego� Wojujący ekstremiści są zwolennikami walki z Zacho-
dem, utożsamianym z kolonializmem i imperializmem, wszelkimi możliwymi 
sposobami, także przy użyciem siły, w tym ataków terrorystycznych (Zdanowski, 
2009, s� 17–18)�

Dżihadyści z  Państwa Islamskiego, podobnie jak członkowie Al-Kaidy, 
identyfikują się z  ruchem znanym jako dżihado-salafizm (jihadi-salafism), 
salafizm-dżihadyzm (salafist-jihadism) lub ogólnie – dżihadyzm (jihadism) 
[określenie ogólne, pomijające odwołanie do ideologii salafizmu]� Dżihadyzm 
to ruch społeczny, będący procesem złożonych mechanizmów, które powodują, 
że aktorzy biorący w nich udział stają się elementem gęstych, nieformalnych 
sieci, w efekcie czego dochodzi do wykreowania odrębnej zbiorowej tożsamości 

Słowa kluczowe: dżihadyzm; kalifat; kultura; 
kultura dżihadyzmu; naszid; Państwo Islamskie; 
propaganda; quasi-państwo

Keywords: jihadism; caliphate; culture; jihad-
ist culture; anachheed; nasheed; Islamic State; 
propaganda; quasi-state 
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(della Porta, Diani, 2009, s� 43)� Wydaje się, że podłoże sukcesów IS leży właśnie 
w wykreowaniu wspólnej tożsamości, łączącej dżihadystów z różnych stron 
świata, bez względu na rasę czy narodowość� Potrzeba przynależności leży 
bowiem u fundamentów motywujących ludzkie działania� Wydaje się, że dżiha-
dyści z IS umiejętnie ukierunkowali działania aparatu medialnego na budowanie 
wspólnej tożsamości�

Bardzo wiele opracowań koncentruje się na aspekcie militarnym i opera-
cyjnym działalności struktur dżihadystycznych� Widoczne są braki szerszych 
opracowań traktujących o „miękkim” aspekcie działalności tego typu podmiotów� 
Radykalizm nie opiera się jedynie na militarnych doktrynach czy taktykach 
działania zbrojnych oddziałów� Wypływa z rytuałów i zwyczajów, również tych 
związanych z życiem codziennym� Biorąc pod uwagę ogrom przemocy, liczbę 
ataków terrorystycznych oraz skalę ekspansji IS w latach 2014–2016, niewielu 
badaczy interesuje się, czym zajmują się dżihadyści w czasie, w którym nie podej-
mują walki zbrojnej� Jednak filmy, pieśni, opowieści, sztuka oraz inne aktywności 
pełnią istotną rolę w funkcjonowaniu grup dżihadystycznych� Ten miękki wymiar 
jest oczywiście powiązany z aspektem militarnym, z uwagi na to, że wszystkie 
czynności bojowników podporządkowane są podstawowemu celowi, jakim jest 
utworzenie i ekspansja kalifatu� Z drugiej strony praktyki kulturowe pozwalają 
zgłębić światopogląd tego typu struktur badaczom zajmującym się problematyką 
dżihadyzmu�

KULTURA DŻIHADYZMU

Pojęcie kultury odnosi się do niezwykle złożonego fenomenu, obejmującego 
wiele znaczeń� Socjolodzy Clyde’a Kluckhohna i Alfreda Kroebera uznają, że 
pojęcie kultury w ujęciu holistycznym jest w zasadzie niedefiniowalne i powinno 
być rozpatrywane w poszczególnych typach definicyjnych (historycznym, opi-
sowym, strukturalistycznym, psychologicznym czy genetycznym) (vide Kroeber, 
Kluckhohn, Untereiner, 1952)� Rozważanie pojęcia kultury leży poza zakresem 
niniejszego artykułu� Warto jednak wskazać, że współcześnie w szerokim ujęciu 
traktuje się kulturę jako całokształt ludzkiej działalności� W węższym ujęciu jako 
jeden z dziesięciu podstawowych działów, ujęć definicyjnych, kulturę można 
określić jako spontaniczną i kreatywną twórczość człowieka� Mówiąc o kulturze, 
wspominamy również o jej materialnych aspektach� Niezmiennie bardzo istotny 
element, czynnik kulturotwórczy i podstawową kulturową działalność stanowi 
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sztuka� Przede wszystkim z uwagi na to, że właśnie w spontanicznym i kreatyw-
nym działaniu można odnaleźć różnice pomiędzy poszczególnymi kulturami 
(Hańderek, 2015)� Nie należy jednak zapominać, że kultura to również relacje 
międzyludzkie, kształtujące podejście do życia� To także wzorce postępowania, 
w tym prawa, modele społeczne, ale również moralność i sam kształt instytucji�

Niniejsze opracowanie odnosi się do idei, zwyczajów, produktów, głównie 
w aspekcie niemilitarnym, choć w przypadku struktur dżihadystycznych trudno 
wyodrębnić jakąkolwiek sferę pozbawioną czynników militarnych� Są to jednak 
praktyki i produkty, wykorzystywane do innych celów niż tylko militarne� Należy 
bowiem pamiętać, że pomimo koncentracji na walce o utworzenie globalnego 
kalifatu, niemilitarne czynności zajmują znaczną część życia dżihadystów� Służą 
jako narzędzie perswazji emocjonalnej, które wzmacnia i uzupełnia aktywność 
w sferze ideologicznej� Muzyka czy obrazy mogą przywoływać lub wywoływać 
emocje� Wiele osób ulega radykalizacji pod wpływem naszidów, filmów lub 
poezji� Część badaczy sugeruje, że emocje mają większe znaczenie niż proces 
poznania – w tym przypadku dżihadystycznej ideologii – w przebiegu radyka-
lizacji (Heggehamer 2017, s� 16; Pieslak, 2015, s� 235)� Nawet w obozach szkole-
niowych, a następnie podczas działań zbrojnych słuchanie muzyki, opowieści, 
oglądanie filmów i nagrań pełni istotne funkcje� Przecież wielu rekrutów po 
raz pierwszy zetknęło się z dżihadyzmem poprzez tego rodzaju środki, będące 
częścią kultury dżihadyzmu�

W ostatnich latach istotnym elementem działalności propagandowej stało 
się budowanie homogeniczności kulturowej (Kaszuba, Stempień, 2018, s� 106), 
tworzenie „kultury dżihadyzmu”, której podstawowym elementem jest kreowanie 
wizerunku grup dżihadystycznych� Wydaje się, że w poprzednich latach najlepiej 
własną markę upowszechniło Państwo Islamskie� Niewątpliwy sukces w rekru-
tacji nowych członków osiągnęło dzięki bardzo rozwiniętej i przemyślanej 
strukturze aparatu medialnego� Według raportu WorldPR Global Leadership 
Ranking 2015 Państwo Islamskie – w 2015 r� – było bardziej rozpoznawalne 
niż państwa takie jak: Mołdawia, Kirgistan, Lichtenstein, Sudan, Kosowo czy 
Watykan (IS znalazło się na 163 na 212 państw i terytoriów umieszczonych 
w raporcie: WorldPR Global)�



78 ATHENAEUM
Polskie Studia Politologiczne

vol. 65(1)/2020

APARAT MEDIALNY PAŃSTWA ISLAMSKIEGO

Aparat medialny Państwa Islamskiego jest niezwykle rozwinięty� Składa się 
głównie z mediów cyfrowych: Al-Furqan Media, Al-I’tisam Media, Ajnad Media 
i Al-Hayat Media� IS, u szczytu swojej ekspansji, tworzyło urzędy medialne 
w każdej nowej prowincji� Powołało również agencję prasową A’maq, stację 
radiową Al-Bayan oraz telewizję Tawheed (Zelin, 2015, s� 88; York, 2015, s� 30–31; 
Shari’ah Alone, 2014, s� 27)� 

Najstarszym ogniwem aparatu medialnego IS jest Instytut Al-Furqan1 
(Al Furqan Institute for Media Production)� Instytut został powołany w 2006 r� 
i zajmuje się głównie produkcją materiałów propagandowych, zwłaszcza filmów� 
Uznawany jest za oficjalne biuro medialne IS� Kolejna struktura – Al-I’tisam (Al-
-I’tisam Media Foundation) – powstała w 2013 r� Odpowiada za produkcję filmów 
i materiałów propagandowych, zaś Ajnad Media (Anjad Media Foundation), 
utworzona w 2014 r�, specjalizuje się w transmisji muzyki (York, 2015, s� 30–31)� 
Skala produkcji aparatu medialnego pozwala wnioskować, że na ich działalność 
przeznaczane są znaczne środki finansowe, które pozwalają na wykorzystanie 
najnowocześniejszych technologii� Z tego względu wielu badaczy określa styl fil-
mów wyprodukowanych przez IS jako „hollywoodzki” (Alazreg, 2016, s� 91–92)�

Najmłodszą częścią struktury medialnej Państwa Islamskiego jest Centrum 
Medialne Al-Hayat (Al-Hayat Media Center), utworzone w maju 2014 r� (The 
Flood, 2014, s� 43)� Centrum produkuje i dystrybuuje materiały propagandowe, 
w tym wideo oraz magazyny� Z uwagi na to, że podstawowym odbiorcą tych 
materiałów są osoby posługujące się językiem arabskim, większość z nich uka-
zuje się właśnie w tym języku� Należą do nich biuletyny „Al-Nabā” („Raport”) 
oraz „Al-Masrā” („Nocna Podróż”) (Wejkszner, 2016, s� 92)� Al-Hayat wydaje 
również magazyny w językach innych niż arabski: francuskojęzyczny „Dar Al-
-Islam”, rosyjskojęzyczny magazyn „Istok” oraz tureckojęzyczny „Konstantiniyye”� 
Jednak od przełomu lipca i czerwca 2014 r� do połowy 2016 r� sztandarowym 
czasopismem był anglojęzyczny magazyn „Dabiq” (Alexandre, Alexander, 2015, 
s� 74–75)2� W latach 2014–2016 ukazało się 15 numerów tego magazynu� Wraz 
ze stratą miasta Dabiq, do której doszło w październiku 2016 r�, „Dabiq” i inne 

1 W dosłownym tłumaczeniu słowo al-furqan oznacza standard, kryterium, dowód do oceny 
różnicy między prawdą a kłamstwem� Jest to również nazwa 25� sury Koranu�

2 Tytuł serii ma znaczenie symboliczne� Dabiq to małe miasto w północnej prowincji Aleppo, 
w Syrii� Według hadisu o Armagedonie, to właśnie tam dojdzie do ostatecznego starcia pomiędzy 
muzułmanami a Rzymem, na ogół interpretowanym jako Zachód�
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czasopisma zostały zastąpione przez magazyn „Rumiyah”� Od września 2016 
do października 2017 r� ukazało się 13 numerów tego miesięcznika (tabela 1)� 
Podobnie jak „Dabiq”, był on wydawany w kilku językach, w tym angielskim, 
francuskim, niemieckim, rosyjskim, indonezyjskim i  ujgurskim� Znacząca 
liczba materiałów prasowych publikowanych przez IS z pewnością zasługuje na 
oddzielne opracowanie� 

Tabela 1. Magazyny „Dabiq” i „Rumiyah” (lipiec 2014 – wrzesień 2017)

Nr Dabiq Liczba 
stron

Data 
publikacji Rumiyah Liczba 

stron
Data 
publikacji

1 The Return of Khilafah 26 5 VII 2014 r. Rumiyah issue 1 38 5 IX 2016 r.

2 The Flood 44 27 VII 2014 r. Rumiyah issue 2 38 4 X 2016 r.

3 The Call to Hijrah 42 10 VIII 2014 r. Rumiyah issue 3 46 11 XI 2016 r.

4 The Failed Crusade 56 11 X 2014 r. Rumiyah issue 4 40 7 XII 2016 r.

5 Remaining and 
Expanding 40 21 XI 2014 r. Rumiyah issue 5 44 6 I 2017 r.

6
Al-Qa’idah of Wazi-
ristan: A Testimony 
From Within.

63 29 XII 2014 r. Rumiyah issue 6 44 4 II 2017 r.

7 From Hypocrisy to 
Apostasy 83 12 II 2015 r. Rumiyah issue 7 38 II 2017 r.

8 Shari’ah Alone Will 
Rule Africa 68 30 III 2015 r. Rumiyah issue 8 48 5 IV 2017 r.

9 They Plot 
and Allah Plots 79 21 V 2015 r. The Ruling on the 

Belligerent Christians 58 4 V 2017 r.

10 The Laws of All or the 
Laws of Men 79 13 VII 2015 r. The Jihad in East Asia 46 7 VI 2017 r.

11
From the Battle of 
Al-Ahzab to the War of 
Coalitions

66 9 IX 2015 r. The Ruling on Ghani-
mah, Fay and Ihtitab 60 13 VII 2017 r.

12 Just Terror 66 18 XI 2015 r.
It Will be a Fire that 
Burns the Cross and its 
People in Raqqah

46 6 VIII 2017 r.

13 The Rafidah: From Ibn 
Sa’ba to the Dajjal 56 19 I 2015 r. Allah Cast Terror into 

their Hearts 44 9 IX 2017 r.

14 The Murtadd 
Brotherhood 68 13 IV 2016 r.

15 Break the Cross 82  31 VII 2016 r.

Źródło: opracowanie własne�
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Wszystkie wyżej wymienione narzędzia proliferacji ideologicznej łączy 
wspólna droga przekazu – Internet, który nie tylko stał się centrum dowodzenia 
dżihadystów, ale również narzędziem budowania rozpoznawalności� Wśród 
sposobów rozprzestrzeniania ideologii online można wymienić:

– fora dyskusyjne, które oferują bezpłatne i nieocenzurowane miejsce 
zamieszczania informacji dotyczących dżihadu;

– tworzenie stron internetowych dla konkretnych obszarów dżihadu, tj� 
najnowsze wiadomości, playlisty z naszidami czy literatura dżihadu;

– umieszczanie materiałów w  Internecie, na popularnych serwisach 
i w mediach, tj� na Twitterze, Facebooku, YouTubie czy JustPaste�it;

– nawiązywanie kontaktów przy wykorzystaniu mediów społecznościowych, 
tj� Messengera, Telegrama, Twittera, VKontakte czy Whatsappa�

KULTURA WIZUALNA

Żyjemy w  świecie zdominowanym przez komunikację wizualną i  kulturę 
wizualną� Na przykładzie treści dżihadystycznych, publikowanych w wyżej 
wymienionych mediach, widać, jak bardzo człowiek poddawany jest wpływowi 
materiałów wizualnych� W zasadzie stał się od nich zależny� Kulturę wizualną 
można określić jako „ogół widzialnych aspektów świata społecznego, w części 
zobiektywizowanych w postaci obrazów oraz reguł określających ich produkcję, 
analizę, interpretację i ocenę; to zestaw sposobów patrzenia (wpatrywania się, 
molestowania wzrokiem, pogardliwego spojrzenia) oraz strategii wytwarzania 
nowych (porządków) widzialności i reżimów widzenia” (Ogonowska, 2013, 
s� 53–67)�

Tekst jest tylko jednym ze środków przekazu światopoglądu grup dżihady-
stycznych� Internetowe magazyny oraz raporty z działalności Państwa Islam-
skiego nie są jedynym narzędziem aparatu medialnego� Dodatkowo można je 
uznać za środki mieszane, ponieważ również one wykorzystują zdjęcia i grafiki, 
np� jako tło� Aaron Y� Zelin w swoim badaniu produktów medialnych Państwa 
Islamskiego (od 18 kwietnia do 24 kwietnia 2015 r�) wskazał, że 63% z nich 
stanowią zdjęcia (lub 77 z 123 materiałów), a 20% wiadomości wideo� Jeśli 
dodamy do tego materiały graficzne, to 88% wydawanych przez IS produktów 
– w badanym przez Zelina okresie – stanowiły materiały wizualne (Zelin, 2015, 
s� 89)� Publikowanie zdjęć jest niewątpliwie najprostsze� To właśnie fotografia 
wraz z grafiką, emblematami, symbolami, wzorami stanowią największą część 
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przekazu medialnego IS� Dzięki swojej prostej formie stały się istotnym elemen-
tem przekazu� Dżihadyści zdecydowanie doceniają ich rolę, wykorzystując tego 
rodzaju produkty do przekazania idei swoim odbiorcom, często przy wykorzy-
staniu prymitywnej symboliki, która jest łatwa w odbiorze ponad barierami 
językowymi (Ostovar, 2017)� 

Zdjęcia publikowane przez IS dotyczą bardzo różnorodnej problematyki� 
„Tweetowane” i udostępniane przez dżihadystów informacje dotyczą sfery 
militarnej, administracyjnej i religijnej� Związane są z promocją kalifatu, nawo-
ływaniem do ataków na wroga i męczeństwa lub są to po prostu wiadomości 
z codziennego funkcjonowania struktur IS� Wiele z nich próbuje ukazać dżiha-
dystów jako normalną (zwyczajną) społeczność� Jednym z tego typu działań była 
kampania Cats of Jihad. Państwo Islamskie postanowiło przyciągnął potencjal-
nych dżihadystów oraz szerzyć swoje przesłanie przy użyciu zdjęć bojowników 
z kotami� Tego typu obrazy mają sugerować, że wbrew opinii mediów zachodnich 
na terytoriach opanowanych przez dżihadystów toczy się normalne życie (Scaife, 
2017, s� 53)�

Błyskawiczną identyfikację IS umożliwiają również symbole� Jednym 
z najbardziej rozpoznawalnych jest flaga� Jej znaczenie jest silnie zakorzenione 
w islamskiej historii (Wejkszner, 2016, s� 92)� Flaga IS, podobnie jak te należące 
do innych salafickich struktur dżihadystycznych, w tym Al-Kaidy, jest koloru 
czarnego� Znajduje się na niej biały napis – świadectwo, szahada (shahada): 
„Nie ma Boga prócz Allaha, a Mahomet jest jego Prorokiem” (lā ʾilāha ʾillā-llāh, 
muḥammadun rasūlu-llāh)� Poniżej napisu umieszczona jest pieczęć Proroka 
Mahometa, z napisem w kolorze czarnym: „Muhammad Wysłannik Allaha” 
(Muhammad Rasul Allah)� Przed ogłoszeniem samozwańczego kalifatu (czerwiec 
2014 r�) pojawiały się flagi zawierające napis „Państwo Islamskie w Iraku i Asz-
-Szam”� Flaga używana jest od 2007 r� i służy budowaniu poczucia przynależności, 
jedności wśród zwolenników IS z różnych stron świata�

Kulturę wizualną dżihadyzmu można podzielić na ruchomą oraz nieruchomą� 
Elementy pierwszego typu środków, tj� zdjęcia czy symbole zostały opisane wyżej� 
Z kolei do drugiej grupy należy zaliczyć materiały video� Obie grupy wykorzy-
stują jednak emblematy i symbole rozpoznawane zarówno przez sympatyków, 
jak i osoby niezwiązane z tą dżihadystyczną strukturą� 

W trakcie ekspansji członkowie aparatu medialnego IS nauczyli się, jak prze-
kazywać informacje, aby były bardziej atrakcyjne i zrozumiałe dla odbiorców� 
Można powiedzieć, że IS dostrzegło skuteczność produkcji filmowych� Jedną 
z pierwszych była arabskojęzyczna seria czterech filmów The Clanging of the 
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Swords� Seria wyprodukowana przez Al-Furqan Media Center, ukazuje silną 
i zwycięską armię Państwa Islamskiego� Prezentuje elementy planowania ope-
racyjnego, przemowy i wywiady z dżihadystami, nagrania z pola walki i straty 
zadane wrogom (al-Furqān Media presents…, 2014)�

Z biegiem czasu IS wręcz wyspecjalizowało się w produkcji filmów, które są 
nagrywane w wielu językach� Są one zaprojektowane jako narzędzie rekrutacji 
i proliferacji ideologicznej (Zelin, 2015, s� 89)� Nagrania mają wysoką jakość� 
Ich rozpowszechnianiem zajmuje się Al-Hayat Media Center, które pierwszy 
film opublikowało 19 czerwca 2014 r� Było to nagranie zatytułowane Nie ma 
życia bez dżihadu (There IS No Life Without Jihad), które przedstawia zachodnich 
dżihadystów wyjaśniających, dlaczego opuścili swoje domy, aby walczyć w imię 
dżihadu (There Is No Life…, 2014)� Inne materiały prezentują np� kary stosowane 
przez IS, tj� kamienowanie czy amputacje (np� Amputate Their Hands in Response 
for What They Committed z listopada 2015 r�)�

Wraz z dostrzeżeniem siły materiałów wideo innym ciekawym rozwiązaniem 
stały się miniserie filmowe, zwane Mujatweetami, nazwane tak z uwagi na ich 
zwięzłość� Treść prezentowana w tych krótkich produkcjach, trwających około 
minuty, ukazuje IS wręcz jako organizację dobroczynną, kochaną przez ludność 
cywilną� Pierwszy odcinek serii pokazuje europejskiego rekruta śpiewającego 
w języku niemieckim piosenkę wychwalającą Państwo Islamskie� W drugim 
materiale odbiorcy mogą zobaczyć dzieci bawiące się z bojownikami� Trzeci 
to wypowiedź mieszkańca Syrii, który wyjaśnia, że jego życie zmieniło się na 
lepsze po ustanowieniu samozwańczego kalifatu� Piąty mujatweet ukazuje dzieci 
w Bośni śpiewające pieśni na cześć IS� Inne odcinki pokazują bojowników 
zachęcających do hidżry – emigracji na terytorium kalifatu (Scaife, 2017, s� 57; 
al-Ḥayāt Media Center presents a new video message from The Islamic State: 
“Mujatweets…, 2014)� 

Innym materiałem nawołującym do przybycia na terytorium samozwań-
czego kalifatu jest seria Stories from the Land of the Living, w której konwertyci 
z Zachodu wyjaśniają, czemu nawrócili się na islam, przyłączając się do IS� W jed-
nym z odcinków (The Story of Abu Khaled al-Cambodi) australijski dżihadysta 
opisuje swoją drogę konwersji z buddyzmu (al-Ḥayāt Media Center presents 
a new video message from The Islamic State: “Stories From the Land…, 2015)�

Jedną z produkcji bezpośrednio odnoszących się do mediów cyfrowych jest 
film Messages to the Media Knights (Wiadomość do rycerzy mediów), w którym 
członkowie IS omawiają rolę mediów społecznościowych� Jeden z bojowników 
stwierdza w tym materiale, że dżihadystyczne media mają ogromny wpływ na 
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wydarzenia na polu bitwy� Dżihadysta uznaje, że wojna toczy się również w sferze 
medialnej i nawołuje swoich współtowarzyszy do zwiększenia działań w mediach 
społecznościowych (New video message…, 2015)�

Ponadto elementem kultury wizualnej IS stały się hasztagi oraz gry kompu-
terowe� Zarówno obrazy, jak i filmy udostępniane w mediach społecznościowych 
w celu większej rozpoznawalności opatrzone są symbolem #, tzw� hasztagiem 
(hashtag)� Grupowanie wiadomości pod konkretnym znacznikiem umożliwia 
wyszukanie podobnego zestawu informacji w takich serwisach jak Twitter czy 
Instagram� Najbardziej rozpowszechnione hasztagai to: #AllEyesOnISIS i #One-
BillionMuslimCampaigntoSupportIS� Jeden z członków struktur odpowiedzial-
nych za media społecznościowe Nasswer Balochi uznał, że IS toczy wojnę, która 
jest zarówno „wojną ideologii, jak i wojną fizyczną”� Wojna fizyczna powinna się 
toczyć na polu bitwy, podczas gdy wojna ideologiczna w mediach (Townsed, 
2014)�

Wyrazem zdolności adaptacyjnych aparatu medialnego Państwa Islamskiego 
jest wydanie gry komputerowej� W 2014 r� dżihadyści oddali do użytku grę Salil 
al-Sawarim (Clashing of Swords)� Jest ona w zasadzie modyfikacją bardzo popu-
larnej gry Grand Theft Auto� W podobny sposób dżihadyści przerobili również 
grę ARMA III� Dżihadystyczne wersje gier, których odbiorcą jest młode pokolenie 
użytkowników Internetu, podczas zabawy legitymizują terroryzm, w tym ataki 
samobójcze (Scaife, 2017, s� 53–54; Maggioni, Magri, 2015, s� 101–103; Atwan, 
2015, s� 19)�

W 2015 r� Abu Rumaysah al-Britani, bojownik pochodzący z Wielkiej Bryta-
nii, wydał przewodnik dla przyszłych mieszkańców Państwa Islamskiego (A Brief 
Guide to Islamic State)� W 46-stronicowym informatorze stwierdza, że: „Zręczne 
wykorzystanie mediów i zaawansowanych technologii do realizacji swoich celów 
pokazuje również, że islam nie jest wrogiem nowoczesnej technologii i pod 
wieloma względami sprawił, że marka kalifatu jest czymś, co jest stylowe i fajne 
(cool)” (Scaife, 2017: 55; vide El Ghamari, 2018)� Przewodnik informuje również, 
że nowi mieszkańcy samozwańczego kalifatu będą mieli dostęp do wszystkich 
zachodnich technologii, tj� laptopy, telefonów komórkowych czy Internetu�
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ROLA DZICHADYSTYCZNYCH PIEŚNI – NASZIDÓW

Istotnym elementem kultury dżihadyzmu Państwa Islamskiego stały się naszidy 
(nasheed, anasheed)� Są to chóralne pieśni religijne śpiewane przez mężczyzn, 
zazwyczaj bez akompaniamentu instrumentalnego, a capella, bowiem większość 
sunnickich grup dżihadystycznych, w tym IS, postrzega instrumenty jako zaka-
zane (haram)� Głosy mężczyzn przerywane są odgłosami broni palnej, walki 
zbrojnej lub kawalkadowymi efektami dźwiękowymi tj� odgłosem kopyt koni 
(Marshall, 2014)� W treści naszidów wychwalane są dokonania i bohaterskie 
czyny mudżahedinów� Naszidy wykorzystywane są do inspirowania dżihadystów� 
„Dobry naszid może rozprzestrzeniać się tak bardzo, że dotrze do publiczności, 
do której nie można dotrzeć poprzez wykład lub książkę� Naszidy są szczególnie 
inspirujące dla młodzieży, która jest fundamentem dżihadu” (Al Awlaki, 2015)� 
Dżihadystyczne pieśni mają zarówno wymiar muzyczny, jak i liryczny, z tego 
względu są ważnym elementem tworzenia „kultury dżihadu”�

Naszidy wyprzedzają erę Internetu i  Youtube’a� Poezję dżihadystyczną, 
zawartą w pieśniach, można postrzegać jako przedłużenie XIX-wiecznego 
antykolonialnego stylu poezji zwanego qaseeda� Jednak naszidy nie zawsze były 
znaczącym elementem w kulturze dżihadystów� Wzrost ich roli zaobserwowa-
liśmy dosyć niedawno, po wybuchu „Arabskiej Wiosny”, wraz z destabilizacją 
Bliskiego Wschodu oraz zwiększeniem się liczby struktur dżihadystycznych� 

Obecnie producenci naszidów używają programów komputerowych do kre-
owania wielościeżkowego dźwięku czy automatycznego dostrajania, co sprawia, 
że głosy wydają się bardziej imponujące, głębokie i wysoce profesjonalne� Często 
takie nagrania są równie dobrze wyprodukowane jak komercyjnie płyty� Jednak 
naszidy uległy proliferacji dzięki wielu darmowym serwisom internetowym, 
dzięki którym każdy użytkownik może je odtwarzać i pobierać dowolną ilość 
razy� W ostatnich latach najwięcej naszidów wyprodukował aparat medialny 
Państwa Islamskiego� Te pieśni są materiałem rekrutacyjnym, pokrzepiają 
walczących bojowników, a także zapewniają ścieżkę dźwiękową do wszystkich 
produkowanych przez IS filmów� Mają na celu podtrzymywać zaangażowanie 
członów IS� W tym przypadku gotowość do nauki naszidu jest wyznacznikiem 
poddania się ideologii dżihadyzmu� W okresie ekspansji samozwańczego kalifatu 
naszidy były grane w radio, z samochodów w kontrolowanych miastach, a nawet 
na polu bitwy� 

Najbardziej znanym naszidem stała się pieśń wydana pod koniec 2013 r� Nosi 
tytuł „Moja Ummo, nadszedł świt, więc oczekujcie spodziewanego zwycięstwa” 
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(My ummah, Dawn has appeared, so await the expected victory)� Jest to niewątpli-
wie najbardziej rozpoznawalna pieśń wydana przez aparat medialny tej struktury� 
Za jej produkcję odpowiada Ajnad Media Foundation� Sukces tego materiału 
potwierdza fakt, że została ogłoszona przez media nieoficjalnym hymnem IS� 
Pierwsze wersety pieśni można przetłumaczyć następująco:

„Moja Ummo, nadszedł świt, więc oczekujcie spodziewanego zwycięstwa,
Państwo Islamskie powstało z krwi sprawiedliwych,  
Państwo Islamskie powstało z dżihadu pobożnych,
Oni oferowali swoje dusze w prawości ze stałością i przekonaniem, 
Aby można było ustanowić religię: prawo Pana Światów” [szariat]
(Tłumaczenie własne z języka angielskiego za: Al-Tamimi, 2014, tłumaczenie 

całego naszidu: M� Stempień, 2018, s� 133–134)�

Ten naszid to pieśń niosąca mocny i emocjonalny przekaz (My Ummah)� 
W przeciwieństwie do starszych dżihadystycznych pieśni, „hymn” IS mówi 
o rosnącej potędze i zdobywaniu wpływów (Seymat, 2014), a także niesłabnących 
aspiracjach „państwowych”� Jest prawdopodobnie najbardziej hipnotycznym dżi-
hadystycznym utworem muzycznym� Jego melodia brzmi ponadczasowo, począt-
kowo jest delikatna, a efekty kreowane są przy wykorzystaniu głosu� Dopiero po 
pewnym czasie pojawiają się efekty dźwiękowe: odgłosy miecza, żołnierskich 
kroków i wystrzałów, charakterystyczne dla naszidów� Dopiero wtedy, nieznający 
języka arabskiego słuchacz uświadamia sobie, że słyszy materiał propagandowy IS�

PODSUMOWANIE

Państwo Islamskie nie powstało nagle, jego organizacje prekursorskie funkcjono-
wały od lat 90� XX w� Ugrupowania, z których ewoluowało IS, przetrwały inwazję 
Stanów Zjednoczonych na reżim Saddama Husajna, powstania plemienne oraz 
zmiany rządów� Po wielu latach funkcjonowania w ukryciu, w latach 2014–2016, 
struktura ta przeżyła rozkwit, pozyskując znaczne obszary w Iraku i Syrii (Bar-
nard, Saadocta, 2017, s� A10)3�

3 W 2015 r� Państwo Islamskie (IS) zadeklarowało, że kontroluje terytorium: większe niż Wielka 
Brytania (244�820 km2), co sugeruje, że samozwańczy kalifat zajmował prawie 40% terytorium Iraku 
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Jednak samozwańczy kalifat nie zagościł na stałe w przestrzeni geopolitycznej 
Bliskiego Wschodu� Zbudowanie stabilnego „państwa dżihadystycznego” okazało 
się zbyt wielkim wyzwaniem dla rzeszy dżihadystów z różnych stron świata 
(Więcej na temat tzw� dżihadystycznych protopańst w: Wejkszner, 2016, s� 77–91; 
Stempień, 2017, s� 134–144)� Należy jednak zauważyć, że skala ekspansji kalifatu 
IS daje środowisku dżihadystycznemu nadzieję na odrodzenie się struktury 
państwowej w przyszłości, m�in� ze względu na umiejętne wykorzystywanie 
przestrzeni cyfrowej� IS nie powstało nagle i tak samo nagle nie zniknie z prze-
strzeni międzynarodowej� Dżihadyści ugruntowali swoją pozycję m�in� dzięki 
ukształtowaniu kultury, wspólnej dla dżihadystów z różnych stron świata�

Badania nad kulturą dżihadyzmu z perspektywy wielu dyscyplin naukowych, 
w tym antropologii, socjologii, psychologii, politologii oraz nauk o bezpieczeń-
stwie, są niezwykle istotne, ponieważ mogą rzucić nowe światło na przyczyny 
dołączania do grup ekstremistycznych� Mogą także wykazać, dlaczego pewne 
grupy posiadają bardziej skuteczne metody rekrutacji od innych� Wnioski te 
niewątpliwie pomogą w przeciwdziałaniu dżihadystycznej propagandzie, w któ-
rej bardzo często wykorzystuje się produkty kulturowe� Jeżeli badania ukażą, że 
kultura dżihadyzmu jest skutecznym rywalem perswazji poznawczej, będzie to 
oznaczało konieczność skoncentrowania się na propagandzie w formie filmów 
czy naszidów, a nie na dokumentach doktrynalnych� Takie wnioski wymagają 
jednak wielu analiz związanych z nowym pojęciem kultury dżihadyzmu� 
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WPROWADZENIE

Wzrost znaczenia Indonezji w regionie Azji i Pacyfiku jest zauważalny przynaj-
mniej od 2004 r� Jednym z elementów, który pomógł temu państwu odbudować 
wizerunek odpowiedzialnego i ważnego podmiotu w stosunkach międzynarodo-
wych, jest jego demokratyzacja� Promowanie demokracji przez Indonezję uznaje 
się za jedną z ważniejszych ról, jakie odgrywa� „Demokratyczny zwrot” w polityce 
zagranicznej Indonezji jest szeroko badany, począwszy od nieco starszych prac 
(Acharya, 2014; Anwar, 2011; Sukma, 2011) aż po nowe (Rüland, 2017; Karim, 
2017; Grzywacz, 2019a), przy czym te ostatnie wykorzystują założenia teorii ról 
i wiele miejsca poświęcają na analizę aktywności Indonezji, przede wszystkim 
w jej najbliższym otoczeniu� 

Celem tego artykułu jest zwrócenie uwagi na kolejny aspekt związany z tymi 
badaniami – spójności wizerunku poprzez analizę i porównanie strategicznej 
narracji z  działaniami w  polityce zagranicznej� W  pracy poszukiwana jest 
odpowiedź na pytanie, czy wizerunek Indonezji jako promotora demokracji jest 
spójny? W artykule weryfikowana będzie hipoteza stanowiąca, że Indonezja nie 
tworzy spójnego wizerunku państwa promującego demokrację, choć z pewnymi 
wyjątkami, które mają taki charakter� Spójność wizerunku jest badana przy 
użyciu analizy strategicznych narracji na przykładzie znaczenia i promocji demo-
kracji w relacjach międzynarodowych Indonezji� Praca podzielona jest na pięć 
części� Po wprowadzeniu omówione są założenia strategicznych narracji wraz 
z proponowanym sposobem badania spójności tejże, następnie przeanalizowano 
miejsce demokracji w narracji politycznej (założeniach polityki zagranicznej 
Indonezji i przemowach politycznych), a także w działaniach politycznych (na 
trzech poziomach: międzynarodowym, międzyregionalnym, a także regional-
nym)� Porównanie tych aspektów działań politycznych pozwala na wyciągnięcie 
wniosku, w jakim zakresie wizerunek Indonezji jest spójny� Artykuł kończy 
podsumowanie�

W pracy przyjęto następujące założenia badawcze: (1) promowanie demo-
kracji jest podstawowym elementem wizerunku Indonezji i jest związane z aspi-
racjami odgrywania coraz ważniejszej roli w stosunkach międzynarodowych 
(Karim, 2017); (2) promowanie demokracji w polityce zagranicznej Indonezji 
ma charakter stały (Grzywacz, 2019b)� 
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SPÓJNOŚĆ STRATEGICZNEJ NARRACJI  
Z DZIAŁANIAMI POLITYCZNYMI

Lawrence Freedman (2006) jako pierwszy rozpoczął badania nad użytecznością 
zagadnienia strategicznych narracji w studiach nad bezpieczeństwem� Badacz 
uważał, że narracja pełni funkcję „specjalnej broni”, która pomaga przekonać 
innych o słuszności podejmowanych działań militarnych� Badacze Laura Roselle, 
Alister Miskimmon i Ben O’Loughlin (2013; 2014; 2017) przedstawili całościowo 
analizę strategicznych narracji� Uznali oni, że są one konstruowane na trzech 
poziomach: systemowym, tożsamościowym i problemowym, a także że ich 
konstrukcję można badać trójstopniowo, poprzez analizę jej tworzenia, projekcji 
i odbioru� Podmiot odwołuje się do przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, aby 
ułatwić sobie proces osiągania celu (Domachowska, 2017, s� 24)� 

W  najprostszym ujęciu narracja służy stworzeniu opowieści, która ma 
uzasadniać i przekonać inne podmioty do słuszności podejmowanych działań� 
Według Jamesa Pammenta (2014, s� 50) strategiczne narracje służą: (1) aktorowi, 
aby móc kreować swój wizerunek; (2) podmiotowi w procesie wyznaczaniu 
celów� Aktorzy mogą wykorzystywać różne środki komunikacji, odnosić się do 
narodowych, regionalnych czy międzynarodowych poziomów relacji politycz-
nych czy wybranych problemów, które mają dla nich strategiczne znaczenie� Na 
poziomie narodowym narracja może być kształtowana przez elity polityczne, 
organizacje międzynarodowe czy media, jeśli mają one możliwość wpływania 
na opinię publiczną� Podmioty mogą wykorzystywać strategiczne narracje, aby 
wzmocnić swoją pozycję, ale też aby ją uwiarygodnić i zyskać wpływ na innych 
(Domachowska, 2017, s� 25–26; również Czechowska, 2017, s� 14–15)�

Jeśli „opowieść” podmiotu ma przekonać innych o zasadności podejmowania 
działań w polityce zagranicznej, powinna być ona spójna, tzn� tworzyć historię, 
która nie zawiera w sobie sprzecznych elementów� Mimo tego badania spójności 
w tworzeniu wizerunku nie są rozwinięte (por� van Noort, 2018)1� Badanie spój-
ności tworzenia wizerunku poprzez włączenie elementu strategicznych narracji 
ma znaczenie w badaniu efektywności polityki zagranicznej, która najczęściej 
dokonywana jest poprzez weryfikację deklarowanych celów i stopnia ich osiąga-
nia (a także środków i metod ich osiągania)� To podejście, chociaż ugruntowane 
w badaniach polityki zagranicznej, nie docenia elementu „miękkiego oddziały-

1 Badaczka podejmuje problematykę spójności, ale w odniesieniu do konkurujących ze sobą 
narracji tworzonych przez różne podmioty międzynarodowe (państwa i organizacje)� 
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wania” na inne podmioty, związanego z procesem przekonywania do słuszności 
podejmowanych działań, co zostało dobrze przeanalizowane w zakresie studiów 
nad bezpieczeństwem (zob� np� Bacon, Burton, 2018; De Graaf, Dimitriu, Ring-
smose, 2015; Ringsmose, Børgesen, 2011; Freedman, 2006)�

Spójność w budowie wizerunku zostanie oceniona na podstawie modyfikacji 
propozycji przedstawionej przez Jens Ringsmose i Berit Kaja Børgesen (2011, 
s� 513–515), którzy uznali, że silna narracja strategiczna powinna zawierać cztery 
elementy: (1) jasność celu; (2) wizję sukcesu; (3) spójność oraz; (4) brak rywa-
lizujących z nią narracji� Spójność wizerunku kształtowana jest na podstawie 
tworzonego obrazu (cele polityki zagranicznej, narracje elit) i działań, które 
zostaną w tej pracy porównane ze sobą pod kątem: jasności celu, wizji sukcesu 
rozumianej jako uzasadnienie potrzeby podjęcia działań i odwołania do „lepszej 
przyszłości”, a także braku rywalizujących ze sobą narracji, ale zawężonych do 
tych, które są tworzone przez elity polityczne� 

W tym artykule strategiczna narracja jest analizowana na podstawie założeń 
polityki zagranicznej i przede wszystkim oficjalnych wypowiedzi najważniej-
szych polityków Indonezji, prezydentów i ministrów spraw zagranicznych spra-
wujących swoje funkcje w latach 2005–2018, którzy poruszali kwestię znaczenia 
demokracji� Uwzględnione zostały następujące aspekty: kontekst (rodzaj forum, 
odwołania do wydarzeń narodowych i międzynarodowych), nawiązywania do 
doświadczeń i roli Indonezji, a także odwołania do przeszłości, teraźniejszości 
i przyszłości�

DEMOKRACJA W STRATEGICZNEJ NARRACJI

Demokracja w założeniach polityki zagranicznej

Podstawowe zasady polityki zagranicznej Indonezji to jej niezależność i aktyw-
ność (politik luar negera bebas–aktif)� Mają one niezmienny charakter, ale są 
zmiennie interpretowane� Wśród celów polityki zagranicznej priorytetowo 
traktuje się rozwijanie współpracy między państwami Stowarzyszenia Narodów 
Azji Południowo-Wschodniej (Association of Southeast Asian Nations, ASEAN)� 
Oprócz ASEAN wskazuje się również na: pokój i bezpieczeństwo międzynaro-
dowe, „dyplomację graniczną”, podniesienie jakości ochrony Indonezyjczyków 
zagranicą, a także „ukształtowanie bardziej pozytywnego wizerunku Indonezji 
poprzez rozwój demokracji i praw człowieka, a także ochronę dziedzictwa kul-
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turowego” (Direction…, 2009)� W dokumencie wskazano również, że w ramach 
poprawy wizerunku należy wspierać procesy demokratyzacji w Azji, m�in� 
poprzez organizację Forum Demokracji na Bali (Bali Democracy Forum, BDF), 
aby „promować pozytywny wizerunek”, a także stwierdzono wprost, że demo-
kracja i prawa człowieka mają znaczenie dla wizerunku Indonezji� Wskazano 
również wzmocnienie partnerstwa strategicznego w regionie Azji i Pacyfiku, 
z państwami Ameryki i Europy, a także innymi regionami, poprawienie jakości 
dyplomacji ekonomicznej, wzmocnienie współpracy Południe-Południe czy 
poszukiwanie nowych rynków w celu przyspieszenia rozwoju gospodarczego 
Indonezji� 

W długoterminowym planie rozwoju (2005–2025) wyznaczono jedenaście 
ogólnych i siedemdziesiąt dwa szczegółowe cele� Kwestia demokracji pojawia się 
dwa razy� Pierwszy raz wspomniana jest w punkcie dotyczącym wzmocnienia 
relacji z Amerykami i Europą, w którym wpisane jest „promowanie kompa-
tybilności islamu z demokracją na podstawie doświadczeń indonezyjskich”� 
Drugi raz pojawia się w punkcie dotyczącym dyplomacji publicznej, w którym 
napisano o „wzmocnieniu wizerunku Indonezji jako państwa demokratycznego 
z większością muzułmańską” (Programs…, 2009)�

Joko Widodo, prezydent od 2014 r�, na początku swojej kadencji przedstawił 
ogólny zarys polityki zagranicznej: (1) promowanie tożsamości Indonezji jako 
państwa archipelagowego; (2) dyplomacja państwa średniego zasięgu (middle 
power diplomacy); (3) zaangażowanie w region Indopacyficzny; (4) dyplomacja 
ekonomiczna (Connelly, 2015, s� 5–6)� Nie są to cele sprzeczne z wcześniejszymi 
założeniami, ale nie zawierają w sobie elementu związanego z demokracją, zaś 
tożsamość jest charakteryzowana przez położenie geograficzne Indonezji� W doku-
mentach zwraca się uwagę również na to, że Indonezja powinna być bardziej 
aktywna, kształtować swój pozytywny wizerunek, dbać o komunikację i dyplo-
mację publiczną� W strategicznych celach polityki indonezyjskiej znalazły się zapisy 
dotyczące wzmocnienia roli Indonezji i jej przywództwa w ASEAN, natomiast cel 
związany z wizerunkiem ma ogólne brzmienie „pozytywnego wizerunku”�

Na tej podstawie można wyciągnąć wnioski, że: (1) Indonezja traktuje promo-
cję demokracji pragmatycznie; (2) wizerunek Indonezji jako demokratycznego 
państwa powinien być promowany i wzmacniany, w tym przede wszystkim 
poprzez odwoływanie się do doświadczeń indonezyjskich i religii muzułmań-
skiej; (3) Indonezja chce być coraz aktywniejszym państwem w stosunkach mię-
dzynarodowych, ale to w regionie Azji i Pacyfiku (a przede wszystkim w ASEAN) 
chce pełnić funkcję lidera� 
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Demokracja w przemowach politycznych 

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), prezydent Indonezji w latach 2004–2014, 
był pierwszym demokratycznie wybranym politykiem na najważniejszy urząd 
tego państwa� Yudhoyono używał terminu demokracja w różnych kontekstach 
i relatywnie często� Generalnie odnosił się do demokracji jako wartości, ale 
zdarzyło się również, że w przemowie stwierdził, że wiek XXI jest wiekiem Azji, 
a demokracja jest wymogiem tych czasów, co wskazywałoby na instrumentalne 
traktowanie tego systemu (Yudhoyono, 2008)2� Dodatkowym charaktery-
stycznym aspektem jest to, że częstotliwość omawiania znaczenia demokracji 
zależy od tematu forum, więc podczas wydarzeń promujących demokrację 
tych deklaracji jest więcej, chociaż nie znaczy to, że nie występują one rów-
nież przy innych okazjach� Szczególnie widać to w przemowach związanych 
z organizowaniem spotkań w ramach Ruchu Państw Niezależnych (Non-Aligned 
Movement, NAM)� W zakresie tematycznym demokracja pojawia się najczę-
ściej w kontekście ekonomicznym, współpracy międzynarodowej i wspólnoty 
muzułmańskiej� W wypowiedziach Yudhoyono ogranicza swoje wypowiedzi 
o znaczeniu demokracji dla regionu Azji i Pacyfiku� Procesy czy określenia 
powiązane z demokracją w jego wypowiedziach to: zarządzanie (governance, 
pemerintahan), rządy prawa, transparentność, budowa instytucji, znaczenie ma 
również równość społeczna� 

Zdecydowana większość przemów jest kierowana do zewnętrznych pod-
miotów i dotyczą one wzmocnienia wizerunku Indonezji jako rozwijającej się 
muzułmańskiej demokracji� W jednej z przemów Yudhoyono poruszał kwestie 
związane z wydarzeniami międzynarodowymi i polityką zagraniczną Indonezji, 
ale jego celem było przekonanie społeczeństwa Indonezyjskiego o potencjale 
odgrywania przez Indonezję aktywniejszej roli� 

W większości przemów Yudhoyono odnosi się do doświadczeń Indonezji, 
tradycji demokratycznej, tradycji tolerancji, poszanowania różnorodności, 
szczególnie zaś okresu reformasi (transformacji po 1998 r�) i sukcesów Indonezji 
w tym zakresie� Co więcej, polityk podkreśla, że demokracja i jej rozwój jest 
procesem, nie zawsze łatwym, pełnym trudności, ale i wymaga ulepszania� SBY 

2 Yudhoyono (2008) stwierdził wprost, że „rozwój Azji w XXI wieku będzie zależał od naszej 
zdolności do zapewnienie sobie pokoju i rozwoju, ale będzie również zależny od wyzwań stawianych 
przez demokrację� Ma to zasadnicze znaczenie, ponieważ w przeciwieństwie do XX wieku, który był 
wiekiem twardej potęgi (hard power), wiek XXI to wiek miękkiej władzy (soft power)� I ta siła będzie 
miała źródło w demokratycznym rozwoju”� 



95Anna Grzywacz : (Nie)spójność wizerunku Indonezji

odnosił się do historii Indonezji pod przywództwem Sukarno i Suharto, ale tylko, 
aby podkreślić, że pierwsi prezydenci przedstawiali wizję wyboru między demo-
kracją a rozwojem i woleli to drugie, natomiast nie są to wykluczające się procesy, 
co więcej, są silnie ze sobą skorelowane i Indonezja dzięki temu osiągnęła sukces�

Cechą charakterystyczną przemów Yudhoyono jest również to, że Indonezja 
udowodnia, iż można być dynamicznie rozwijającym się państwem, które łączy 
islam z demokracją, sama demokracja zaś jest czymś, co powinno być dyskuto-
wane, otwarte na debatę, z jasnym podkreśleniem, że system demokratyczny nie 
może być osiągany przymusem� Odwołania SBY do teraźniejszości i przyszłości 
są zdecydowanie częstsze niż do historii� Ministrowie spraw zagranicznych, 
zarówno Hassan Wirajuda (2001–2009) oraz Marty Natalegawa (2009–2014) 
byli aktywnymi politykami w zakresie promowania demokracji i ich narracja 
jest zbieżna z cechami przemów Yudhoyono� 

Joko Widodo, prezydent Indonezji od 2014 r�, nie poświęca tyle uwagi na 
promowanie demokracji, co jego poprzednik� W 2016 r� w czasie spotkania BDF, 
które dotyczyło relacji religii z systemem demokratycznym, odwoływał się do 
tych samych elementów co Yudhoyono, a więc rozwoju i kompatybilności islamu 
z demokracją, przy nawiązaniu do doświadczeń indonezyjskich� Zdarzyło się 
również promować wizerunek Indonezji (połączenia islamu z demokracją) na 
forum Organizacji Współpracy Islamskiej (Organization of Islamic Cooperation, 
OIC), ale odniesień do znaczenia demokracji jest zdecydowanie mniej niż 
w przypadku SBY i częściej występują one ze względu na krytykę Indonezji za 
spadek jakości demokracji, który notuje się od 2015 r� 

Retno Marsudi, która pełni funkcję minister spraw zagranicznych od 2014 r�, 
kształtuje wizerunek Indonezji podobnie jak Yudhoyono, choć z pewnymi wyjąt-
kami� Minister odnosi się do doświadczeń Indonezji, etapu reformasi, ale również 
dialogu i znaczenia otwartej dyskusji o demokracji� Kwestie związane z potrzebą 
demokratyzacji również ograniczone są do regionu Azji i Pacyfiku� W 2018 r� 
Marsudi nawiązała do spadku jakości demokracji w wymiarze międzynarodo-
wym, podkreślając, że region Azji i Pacyfiku jest tym, który w przeciwieństwie 
do innych odnotował wzrost i przynajmniej częściowo jest to osiągane dzięki 
staraniom Indonezji i organizacji Forum Demokracji na Bali� Retno Marsudi 
odnosi się do znaczenia instytucji, zarządzania, transparentności i rozwoju, ale 
w 2018 r� nawiązywała również do inkluzyjnej demokracji (inclusive democracy), 
co można traktować jako synonim równości używany przez Yudhoyono� Nowe 
kwestie, które się pojawiają w jej wypowiedziach, to młode osoby i kobiety, 
szczególnie w kontekście przyszłości i rozwoju demokracji� W analizowanych 
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wypowiedziach znacznie częściej pojawia się demokracja jako wartość niż jej 
znaczenie dla wizerunku Indonezji i wzmocnienia jej roli międzynarodowej (co 
jest charakterystyczne dla założeń polityki zagranicznej)� 

Demokracja w aktywności politycznej w wymiarze  
międzynarodowym, międzyregionalnym i regionalnym

Indonezja jest zaangażowana w promocję demokracji na poziomie międzyna-
rodowym, ale ma to mniejsze znaczenie przy ocenie efektywności i aktywności 
Indonezji niż w przypadku jej regionalnego zaangażowania� Indonezja bierze 
udział we Wspólnocie Demokracji (Community of Democracies), pełni funkcję 
członka grupy doradczej Funduszu ONZ na rzecz Demokracji (United Nations 
Democracy Fund) czy poparła Światowy Ruch na Rzecz Demokracji (World 
Movement for Democracy), zainicjowany przez amerykańską organizację� Oce-
niając jednak udział Indonezji w tych wydarzeniach, jest on pasywny i ogranicza 
się do pełnienia funkcji członka� Państwo indonezyjskie bierze udział w dialo-
gach międzynarodowych związanych z porozumieniem międzycywilizacyjnym 
i religijnym� Nie są one bezpośrednio związane z promowaniem demokracji, 
ale pojawia się ona w szczególności w kontekście poszanowania prawa mię-
dzynarodowego, praw człowieka czy znaczenia tego systemu dla zachowania 
i poszanowania różnorodności kulturowej� 

Indonezja zainicjowała Dialog Międzyreligijny ASEM (ASEM Interfaith 
Dialogue)� Pierwsze spotkanie odbyło się w lipcu 2005 r� w Indonezji� Zostało 
ono zorganizowane we współpracy z Wielką Brytanią� Dialogi były organizo-
wane do 2011 r� W czasie tych spotkań nie omawiano kwestii demokracji, ale 
swego rodzaju ich pokłosiem było zorganizowanie w 2014 r� dialogu ASEM na 
temat różnorodności kulturowej i religijnej (ASEM High-Level Conference on 
Intercultural and Inter-Religious Dialogue)� W dokumencie podsumowującym 
spotkanie pojawiło się odniesienie do demokracji, mianowicie, że różnorodność 
jest elementem demokracji (Final Declaration, 2014, s� 4)�

Organizacja Współpracy Islamskiej jest kolejną platformą, która stanowi 
element budowania wizerunku Indonezji w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki 
Północnej (Middle East and North Africa, MENA)� OIC zrzesza w sumie 57 
państw, zaś celem jest zacieśnianie współpracy ekonomicznej, kulturowej, ale 
także i politycznej czy w zakresie bezpieczeństwa� Organizacja angażuje się 
w rozwiązywanie sporów zarówno w swoim regionie, jak i obszarach mających 
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znaczenie dla członków, np� OIC jest aktywnym graczem chociażby w sporze na 
filipińskim Mindanao czy sytuacji Rohindżów, wypędzonych z Mjanmy� 

Takie państwa jak Malezja czy Turcja promują umiarkowane podejście 
w kwestiach ekonomicznych, społecznych czy politycznych, np� połączenie 
demokracji i religii muzułmańskiej (Kayaoglu, 2015, s� 42–43), ale nie mają silnej 
pozycji w ugrupowaniu� W ramach OIC Indonezja przede wszystkim skupia się 
na czynniku ekonomicznym, ale w czasie 14 szczytu OIC w 2017 r� prezydent 
Indonezji Joko Widodo poparł dziesięcioletni plan OIC (Ten Year Programme 
of Action)� Plan dotyczy takich kwestii, jak: rozwój wspólnoty muzułmańskiej 
(ummah), konflikt izraelsko-palestyński, wzmocnienie działań w kwestii pokoju, 
bezpieczeństwa i rozwoju, a także uznania, że islam, demokracja, modernizacja 
i prawa człowieka są wartościami, które się nie wykluczają, oraz że islam jest 
religią promującą pokój i tolerancję, dlatego może i powinien funkcjonować 
w warunkach demokratycznych� 

Na poziomie regionalnym pierwszy dialog międzyreligijny (Regional Interfa-
ith Dialogue) odbył się w grudniu 2004 r� w Indonezji� Spotkanie zostało zorgani-
zowane przez Indonezję i Australię� Brało w nim udział czternaście państw Azji 
Południowo-Wschodniej i Pacyfiku (Australia, Brunei, Kambodża, Indonezja, 
Laos, Mjanma, Nowa Zelandia, Papua Nowa Gwinea, Filipiny, Singapur, Tajlandia, 
Timor Wschodni i Wietnam)� Głównym celem spotkań było przede wszystkim 
promowanie kultury pokoju i tolerancji, aby wzmocnić bezpieczeństwo w regio-
nie, co miało szczególne znaczenie po rozpoczęciu wojny z terroryzmem, a dla 
Indonezji po zamachach na Bali w 2002 r� Ostatnie spotkanie odbyło się w 2012 r�

W ramach dialogu poruszano wiele kwestii związanych z bezpieczeństwem, 
ale demokracja nie była centralnym punktem rozmów� Po każdym dialogu przyj-
mowano deklarację� Kwestia demokracji pojawiła się w czasie czwartego dialogu, 
który odbył się w Phnom Penh� W ramach zorganizowanych sesji plenarnych 
poruszano tematy: bezpieczeństwa, tolerancji, współpracy, rozwiązywania spo-
rów czy właśnie demokracji i równości� W deklaracji z Cebu z 2006 r� zapisano, 
że dialog ma wpływ na kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego, które 
jest podstawą procesu demokratyzacji (Cebu Declaration, 2006, s� 3)�

W 2003 r� Indonezja objęła przewodnictwo w ASEAN i zaproponowała 
utworzenie Wspólnoty Bezpieczeństwa (ASEAN Security Community), później 
nazwanej Wspólnotą Polityczną i Bezpieczeństwa (ASEAN Political-Security 
Community)� Jednym z elementów włączonych w pracę w ramach tego filaru 
jest demokracja i prawa człowieka� W Karcie ASEAN, która weszła w życie 
w grudniu 2008 r�, zostały zapisane zasady demokracji, dobrego zarządzania, 
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poszanowania i ochrony praw człowieka oraz podstawowych wolności (Karta 
ASEAN, 2008, s� 2)� W Karcie wymienionych jest piętnaście celów, jednym z nich 
jest „wzmocnienie demokracji, dobrego zarządzania i rządów prawa, a także pro-
mowanie i ochrona praw człowieka i wolności obywatelskich z uwzględnieniem 
praw i obowiązków państw członkowskich ASEAN”� Indonezji zależało na tym, 
aby stworzyć mechanizm ochrony praw człowieka, ale nie udało się przekonać 
wszystkich członków ASEAN do tej idei� Tzw� nowe państwa ASEAN (Wiet-
nam, Laos, Mjanma i Kambodża) nie zgodziły się na zapisy, które oznaczałyby 
faktyczne weryfikowanie, czy wprowadzane są zmiany w systemach państw 
członkowskich� Indonezja chciała, aby powstał również mechanizm ochrony 
praw człowieka� W 2009 r� udało się powołać Międzyrządową Komisję ASEAN 
ds� Praw Człowieka (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights, 
AICHR)� Decyzja o stworzeniu komisji była wynikiem konsensusu, co oznaczało 
trudności w przeforsowaniu pomysłu o przekazaniu komisji istotnych kompeten-
cji� Z podobnym efektem formowano zapisy Deklaracji Praw Człowieka ASEAN 
(ASEAN Human Rights Declaration), która została przyjęta w 2012 r� i w której 
podkreśla się znaczenie praw człowieka, ale jednocześnie nie deklaruje żadnych 
istotnych zmian (Emmers, 2014, s� 557)� 

Indonezja nie była jedynym państwem, które widziało potrzebę stworzenia 
instytucji chroniącej i promującej demokrację w regionie Azji i Pacyfiku� W 2007 
r� Stany Zjednoczone zaproponowały partnerstwo skoncentrowane wokół zagad-
nień demokratyzacji, co było również powiązane z rosnącą aktywnością Chin 
w regionie� Stworzono Partnerstwo Demokratyczne Azji i Pacyfiku (Asia Pacific 
Democracy Partnership, APDP) (Karim, 2017, s� 394)� Indonezja wsparła APDP, 
ale miała obawy o to, jak wygląda funkcjonowanie tego partnerstwa� Mimo że 
miało się ono zajmować praktycznymi aspektami promowania demokracji, to 
okazało się, że efekty były znikome, a po objęciu przez Baracka Obamę funkcji 
prezydenta w 2009 r� spotkania przestały mieć znaczenie� Indonezja obawiała się 
tego, że połowa członków partnerstwa to sojusznicy (w tym militarni) Stanów 
Zjednoczonych� Indonezja chciała tworzyć włączające formy współpracy, w tym 
przede wszystkim angażujące Chiny, przy czym APDP wykluczało ze współ-
pracy to państwo� Jak się sugeruje w literaturze, wynikało to przede wszystkim 
z potrzeby równoważnia wpływów Chin w regionie (Weatherbee, 2013, s� 28–29)�

Indonezja zaproponowała swój pomysł na wpieranie procesów demokraty-
zacji w regionie Azji i Pacyfiku – Forum Demokracji na Bali, które pierwszy 
raz zorganizowano w 2008 r� Najważniejszym celem BDF jest otwarty dialog 
dotyczący znaczenia i procesów demokratyzacji, przy czym otwarta dyskusja 
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oznacza możliwość udziału w wydarzeniu każdego państwa, które chce rozma-
wiać na temat demokracji� Forum ma charakter inkluzyjny i włącza państwa 
regionu w inicjatywę bez względu na ich systemy polityczne� BDF odbywa się 
corocznie i bierze w nim udział (lub ma status obserwatora) ponad sto państw 
i organizacji międzynarodowych� Forum Demokracji na Bali jest powiązane 
z Instytutem Pokoju i Demokracji (Institute for Peace and Democracy, IPD)� 
IPD jest odpowiedzialne za wdrażanie programów związanych z promowaniem 
demokracji� Najwięcej projektów prowadzonych jest w regionie Azji i Pacyfiku, 
a także w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie� W ramach ASEAN, IPD 
koncentruje się przede wszystkim na Kambodży, Laosie, Mjanmie i Wietnamie, 
zaś w regionie MENA jest to Egipt i Tunezja�  

Działania Indonezji są niespójne w odniesieniu do sytuacji w Mjanmie� Indo-
nezja jest państwem, które stara się wpłynąć na stabilizację i zmiany polityczne 
w tym państwie, ale jednocześnie nie pozwala na to, aby aktorzy spoza regionu 
mieli istotny wpływ na to, co się dzieje w relacjach między państwami ASEAN� 
W styczniu 2007 r� Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych 
(RB ONZ) zdecydowała się na krytykę Mjanmy za naruszenia praw człowieka 
i negatywny wpływ na bezpieczeństwo, ale nie udało się przyjąć rezolucji (ze 
stałych członków RB Chiny i Rosja były przeciwne)� Indonezja nie popierała 
stworzenia rezolucji, chociaż tylko „wstrzymała się” od głosu, a także uważała, 
że radykalna polityka junty wojskowej nie zagrażała bezpieczeństwu między-
narodowemu� Zmiany zachodzące w Mjanmnie i ich wpływ na bezpieczeństwo 
powinny więc być – wedle polityków Indonezyjskich – rozstrzygane na poziomie 
regionalnym� Indonezja podejmowała działania zapobiegające ingerowaniu 
w region aktorom zewnętrznym, jednocześnie wykorzystując inne środki, przede 
wszystkim bilateralne i związane ze wsparciem ekonomicznym i technicznym, 
co okazało się przydatne w 2017 r� po wybuchu kryzysu związanego z prześlado-
waniem muzułmańskiej mniejszości Rohindżów� Jeszcze w tym samym r� Joko 
Widodo spotkał się z szefową rządu Aung San Suu Kyi, a w 2018 r� z prezydentem 
Mjanmy Win Myintem� Międzynarodowa i wzmożono krytyka działań Mjanmy 
spotkała się z odpowiedzią Indonezji� Prezydent potwierdził, że rozwiązaniem 
kryzysu zajmie się ASEAN, ale i sama Indonezja w ramach współpracy dwu-
stronnej� Indonezja próbowała włączyć AICHR w proces rozwiązywania sporu 
jako jej instytucjonalne wsparcie (Wisnu, 2018)�
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PODSUMOWANIE

Porównanie strategicznych narracji (założeń polityki zagranicznej i przemów 
politycznych) oraz podejmowanych przez Indonezję działań w stosunkach 
międzynarodowych skłania do stwierdzenia, że jej wizerunek jest niespójny 
przynajmniej w kilku aspektach: (1) w założeniach polityki zagranicznej bardzo 
ogólnie traktuje się element reprezentacji państw z większością muzułmańską 
czy tzw� państw Południa (rozwijających się), ale uwzględniając treść przemów 
politycznych należy zauważyć, że jest to „widownia”, do której najczęściej kieruje 
się słowa związane ze znaczeniem demokracji; (2) częściej politycy posługują 
się terminem „promocja” i definiują demokrację jako wartość niż element wize-
runku, ale w tym zakresie wyraźny jest rozdźwięk między założeniami polityki 
zagranicznej, która traktuje demokrację instrumentalnie, tzn� przedstawia się 
ją w kontekście poprawy wizerunku; (3) w analizie strategicznych narracji 
i działaniach politycznych widać również, że Yudhoyono i ministrowie spraw 
zagranicznych jego kadencji bardziej angażowali się w promocję demokracji 
niż Widodo i Marsudi; (4) Widodo rzadziej porusza kwestię demokracji i jeśli 
to robi, ma to znaczenie w kontekście znaczenia religii muzułmańskiej i obrony 
Indonezji przed wzmożoną krytyką związaną ze spadkiem jakości demokracji 
w tym państwie; (5) w założeniach polityki zagranicznej pojawia się stwierdzenie 
o poprawie wizerunku Indonezji jako muzułmańskiej demokracji w kontekście 
relacji z Europą i Ameryką, ale jedynie w pierwszych latach analizowanego 
okresu Indonezja była w tym zakresie aktywna�

 W wizerunku Indonezji widać również elementy spójności między 
strategiczną narracją a działaniami: (1) jest to wyraźne w przyjęciu założenia 
o odgrywania roli przywódczej w ASEAN i w regionie Azji i Pacyfiku, bowiem 
w tym regionie Indonezja jest najbardziej aktywna; (2) forma otwartego dialogu 
w ramach BDF jest broniona przez polityków, każdy z nich stwierdzał, że dysku-
sja nad demokracją musi mieć otwarty charakter; (3) spójność widać również 
w doborze „miękkich środków” promowania demokracji, szczególnie w ramach 
BDF, a także w podkreślaniu doświadczenia i tożsamości Indonezji�

 Podsumowując, należy stwierdzić, że określenie celu promowania 
demokracji nie jest jasne, gdyż wyraźna jest różnica miedzy stwierdzeniami 
o kreowaniu wizerunku a promowaniem demokracji ze względu na jej wartość� 
Wizja sukcesu oraz uzasadnienie promowania demokracji ma również dwie 
cechy: jest związane z wymogami XXI wieku, ale dodatkowo wynika z sukcesów 
Indonezji, która dzięki demokratyzacji dynamicznie się rozwija� W strategicznej 
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narracji (tworzonej przez elity) zasadniczo nie występują konkurujące ze sobą 
„opowieści”, chociaż widać różnice w podkreślaniu poszczególnych elementów 
związanych z demokracją� 
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WPROWADZENIE

Jedną z istotnych płaszczyzn hiszpańskiej polityki zagranicznej w dziedzinie 
bezpieczeństwa jest od lat trwające zaangażowanie w  operacjach na rzecz 
niwelowania zagrożeń asymetrycznych i prowadzenia misji stabilizacyjnych, 
realizowanych poza obszarem Półwyspu Iberyjskiego� Najbardziej znanym tego 
przykładem była partycypacja Hiszpanii w interwencjach w Afganistanie oraz 
Iraku w ramach międzynarodowej walki z terroryzmem� O zaangażowaniu tym 
świadczy też udział Hiszpanii w koalicji walczącej z tzw� Państwem Islamskim 
– w 2014 r� zdecydowano o skierowaniu do Iraku kontyngentu składającego się 
z ok� 300 hiszpańskich wojskowych w celu realizacji zadań szkoleniowych dla 
irackiej armii (García-Calvo, 2014)� W ostatnich latach ważnym elementem tej 
sfery polityki stała się z kolei obecność hiszpańskich misji wojskowych i policyj-
nych w Afryce, w regionie Sahelu – w Mali, Mauretanii i Nigrze, realizowanych 
pod auspicjami Ministerstw Obrony i Spraw Wewnętrznych� Operacje te stano-
wią istotny komponent wielopłaszczyznowej strategii zapobiegania zagrożeniom 
terrorystycznym, które, jak wiadomo, od lat są udziałem Hiszpanii i innych 
państw Starego Kontynentu, szczególnie Europy Zachodniej i Południowej�

Ekstremizm dżihadystyczny stał się w XXI wieku jednym z poważnych zagro-
żeń dla bezpieczeństwa Hiszpanii, o czym świadczą nie tylko przeprowadzone 
na terenie tego państwa zamachy terrorystyczne (Madryt 2004 r�, Barcelona 2017 
r�), ale również znaczna liczba komórek radykalnego salafizmu, wykrytych tam 
i dezaktywowanych na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat� Aktualność i ewolucja 
tych zagrożeń to czynniki skłaniające władze Hiszpanii do wdrażania i rozwijania 
kompleksowych strategii prewencyjnych przede wszystkim na płaszczyźnie 
krajowej, których celem jest minimalizowanie ryzyka zamachu (Kosmynka, 
2017)� W ciągu minionych lat kolejne rządy tego państwa wiele uczyniły w tym 
zakresie: podjęły kroki służące efektywności koordynacji poszczególnych służb 
i pionów operacyjnych oraz instytucji odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa 
kraju, a także zainicjowały kompleksowe programy zapobiegania radykalizacji 
muzułmanów mieszkających na obszarze Półwyspu Iberyjskiego�

Drugim ważnym aspektem hiszpańskiej polityki bezpieczeństwa jest, jak 
wspomniano, współpraca międzynarodowa w zakresie walki z terroryzmem� Jest 
ona budowana od szeregu lat i bazuje na trzech głównych filarach: europejskim 
(w ramach priorytetów określonych w tym zakresie przez Unię Europejską), 
transatlantyckim oraz afrykańskim, obejmującym południową flankę UE 
i realizowanym przede wszystkim w ramach antyterrorystycznej współpracy 
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z władzami Maroka� W obrębie tego trzeciego filaru sytuuje się także udział Hisz-
panii w misjach realizowanych w regionie Sahelu Zachodniego – jak wiadomo 
regionie dość odległym geograficznie od Półwyspu Iberyjskiego, którego sytuacja 
wewnętrzna rzutuje jednak pośrednio na stan bezpieczeństwa Hiszpanii i państw 
południowo-zachodniej części Europy� Ten obszar kontynentu afrykańskiego 
bywa określany jako „pas transmisyjny”, łączący basen Morza Śródziemnego 
z Afryką Subsaharyjską (Venturi, 2017)� W orbicie zainteresowania dyplomacji 
Madrytu sytuuje się w tym zakresie zwłaszcza obszar atlantycki Sahelu (Maure-
tania i Senegal) jako teren sąsiadujący z mającym istotne znaczenie dla bezpie-
czeństwa Hiszpanii Marokiem, jak również Mali i Niger – zajmujące strategiczne 
położenie pomiędzy Afryką Subsaharyjską i Północną� Wart odnotowania 
pozostaje też fakt, że wzrost zagrożeń ze strony terroryzmu dżihadystycznego 
w niektórych częściach Sahelu – np� na północy Mali – wskazywany był w ana-
lizach eksperckich jako ściśle skorelowany z zagrożeniami dla bezpieczeństwa 
Hiszpanii (Reinares, García-Calvo, 2013)�

Celem artykułu jest ukazanie przesłanek zaangażowania Hiszpanii na 
obszarze Sahelu Zachodniego w kontekście działań służących poprawie bez-
pieczeństwa tej części Afryki, w tym szczególnie zapobieganiu zagrożeniom 
terrorystycznym i powstrzymaniu nielegalnej migracji� Rozważania tu zawarte 
dotyczą transnarodowego charakteru ekstremizmu dżihadystycznego, pozosta-
jącego tak często w relacji symbiotycznej z grupami drobnej i zorganizowanej 
przestępczości, czerpiącej profity z dysfunkcjonalności państwa� Region Sahelu 
stanowi egzemplifikację tych zależności, od dawną będąc przestrzenią aktyw-
ności nurtów radykalnych, inspirowanych ideologią walczącego salafizmu� Stąd 
też asymetryczne wyzwania dla stabilności regionu należy postrzegać w sposób 
komplementarny, obejmujący siatki kryminalne i  ruchy wywrotowe, które 
uosabia dżihadyzm� Artykuł podejmuje refleksję nad kierunkami inicjatyw 
międzynarodowych, wychodzących naprzeciw tym wyzwaniom� W polskoję-
zycznej literaturze naukowej praktycznie nieobecne są pozycje analizujące wątek 
hiszpańskiej polityki bezpieczeństwa wobec regionu Sahelu� Problematyka ta 
pojawia się w artykułach naukowych autorów hiszpańskich: Fernando Reinaresa, 
Caroli Garcíi-Calvo, Sergio Altuny Galana, Beatriz Mesy�

Metodologia badań nad terroryzmem implikuje konieczność doboru inter-
dyscyplinarnego wachlarza metod (Bolechów, 2012)� W analizie przesłanek 
i kształtu hiszpańskiego zaangażowania w Sahelu Zachodnim pomocna jest 
integracja metody historycznej – szczególnie w kontekście uchwycenia relacji 
przyczynowo-skutkowych krystalizacji określonych mechanizmów – oraz 
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systemowej, pozwalającej na ujęcie omawianych zagadnień jako powiązanego 
zespołu elementów, w ramach którego uwaga skupia się zarówno na ich częściach 
składowych, jak i wzajemnych korelacjach� W badaniu procesu przeobrażeń 
współczesnego terroryzmu, inspirowanego radykalnym salafizmem, ważne 
miejsce zajmuje wpisująca się w wymiar ruchów społecznych teoria sieci, które 
to pojęcie nawiązuje do prac Marca Sagemana� Autor ten ujmuje komórki dżi-
hadystyczne jako swoisty ruch społeczny, złożony z licznych nieformalnych sieci 
inspirujących do terroryzmu, jak i formę organizacji (Sageman, 2008)� Koncepcja 
ta pomaga zrozumieć złożone trajektorie radykalizacji; te z kolei implikują okre-
ślony charakter środków zapobiegawczych, po które sięgać muszą na poziomie 
decyzyjnym władze, oraz wykonawczym – odpowiednie organy i służby państw, 
zarówno krajowe, jak i międzynarodowe� 

ZAANGAŻOWANIE HISZPANII  
W REGIONIE SAHELU ZACHODNIEGO 

Obecność Sahelu Zachodniego (przede wszystkim Mali, Mauretanii i Nigru) 
w sferze hiszpańskiej polityki zagranicznej to fakt stosunkowo nowy; jest wypad-
kową problemów społecznych dotykających tę część Afryki, których konsekwen-
cje stały się udziałem Europy Zachodniej i Południowej� Jak ważną rolę pełni 
Zachodni Sahel z perspektywy migracji do Hiszpanii, unaoczniła władzom tego 
państwa sytuacja w lecie 2016 r�, kiedy to 31�700 osób, pochodzących głównie 
z Senegalu i Mauretanii, przybyło nieoczekiwanie na Wyspy Kanaryjskie� Wyda-
rzenie to zintensyfikowało współpracę Hiszpanii z państwami Afryki Zachodniej, 
które to kroki zaowocowały powstrzymaniem napływu imigrantów na Wyspy 
Kanaryjskie (González Enríquez, Lisa, Selin Okyay, Palm, 2018)� Kryzys migra-
cyjny, działalność zorganizowanych grup przestępczych czerpiących korzyści 
z handlu ludźmi, obrotu substancjami psychoaktywnymi, przemytu broni oraz 
krystalizacja siatek dżihadystycznych na terenie Sahelu oraz Maghrebu stały 
się czynnikami rzutującymi na bezpieczeństwo państw europejskich, przede 
wszystkim, jak zaznaczono, w basenie Morza Śródziemnego� Władze Hiszpanii 
mają świadomość tych zależności oraz ich wagi dla sytuacji wewnętrznej kraju, 
stąd też, pomimo wcześniejszych animozji politycznych, rozwinęły współpracę 
w zakresie bezpieczeństwa z południowym sąsiadem – Marokiem� Podjęły 
też działania mające na celu normalizację sytuacji politycznej i ekonomicznej 
w innych państwach, doświadczających aktywizacji siatek przestępczych i nur-
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tów integrystycznych, których rozwojowi od dawna sprzyjają niestabilność 
polityczna, niedostatki instytucjonalne, a zarazem wysokie wskaźniki ubóstwa 
i wykluczenia społecznego�

W  2009 r� troje hiszpańskich obywateli, członków misji humanitarnej, 
zostało uprowadzonych w Mauretanii i wywiezionych na teren Mali� Sprawcami 
porwania byli członkowie powiązanej z Al-Kaidą Muzułmańskiego Maghrebu 
(AQIM), bojówki dżihadystycznej� Wydarzenie to doprowadziło do intensyfikacji 
kontaktów rządu w Madrycie z władzami państw regionu: Mali, Mauretanii, 
Burkiny Faso, a także – w konsekwencji – do uwrażliwienia na pośredni cha-
rakter zagrożeń dla bezpieczeństwa Hiszpanii, wynikających z sytuacji w Sahelu 
Zachodnim (Mesa, 2017)� Porwania cudzoziemców stały się zresztą w regionie 
Zachodniego Sahelu znamiennym dla dżihadytstów modus operandi – doskonale 
wpisywały się w kontekst ideologiczny nurtów radykalnych, a zarazem oferowały 
ich przedstawicielom szansę na lukratywny dochód� Tak np� w lutym 2008 r� 
porwano w Tunezji parę Austriaków, którzy następnie zostali przewiezieni do 
Mali� W grudniu 2008 r� również na terenie Mali uprowadzeni zostali dwaj Kana-
dyjczycy, a niespełna rok później obywatel Francji� W 2009 r� w Nigrze porwano 
Brytyjczyka (wskutek niespełnienia żądań porywaczy został zamordowany) 
oraz dwóch Włochów� We wrześniu 2010 r� w Nigrze uprowadzono pięcioro 
Francuzów, w styczniu 2011 r� – kolejnych dwóch� Podobnych aktów przemocy 
było więcej� W wielu przypadkach za uwolnienie swych obywateli władze państw 
europejskich wypłaciły porywaczom wielomilionowy okup (Izak, 2016)� 

Obok Al-Kaidy Muzułmańskiego Maghrebu w ostatnich latach pojawiły się 
też inne, pochodne ugrupowania fundamentalistyczne i przestępcze, będące 
często odgałęzieniami AQIM, takie jak powstały w 2011 r� Ruch na Rzecz Jed-
ności i Dżihadu w Afryce Zachodniej (MUJAO), który dwa lata później wszedł 
w skład organizacji Al-Murabitun, czy założony w 2012 r� w Mali Ansar ad-Din� 
Wszystkie one miały charakter antysystemowy, głosiły ideę „świętej wojny”, 
a jednocześnie uwikłane były w działalność kryminalną� Wielu spośród członków 
ugrupowań ekstremistycznych rekrutowało się ze społeczności Tuaregów z Nigru 
oraz Mali i deklarowało lojalność AQIM, a potem tzw� Państwu Islamskiemu� 
Niepokoją zarazem doniesienia, że komórki afiliujące się do AQIM pojawiły się 
na terenie Burkina Faso (Jama’a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin) (Zenn, 2018)�

Rozważając powyższe kwestie, należy zarazem mieć świadomość istnienia 
uwarunkowań endogennych, rzutujących na złożoność sytuacji w tej części 
Afryki i multiplikujących wyzwania dla bezpieczeństwa� Określa je struktura 
plemienna społeczeństw regionu, których wzajemne interakcje mają nierzadko 
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charakter antagonistyczny� Obok ugrupowań spajanych ideologią walczącego 
salafizmu nie można zapominać o istnieniu szeregu konfliktów wewnętrznych 
i o działających na tym tle nurtach secesjonistycznych Tuaregów, np� w Azawadzie 
na północy Mali, oraz aktywności licznych grup przestępczych, co niewątpliwie 
pogłębia destabilizację regionu� Warto zarazem pamiętać, że na sytuację taką 
od lat oddziałują również chaos i dysfunkcyjność Libii po upadku reżimu Al-
-Kaddafiego (Cristiani, 2011)� Konflikt wewnętrzny w tym państwie okazał się 
być czynnikiem sprzyjającym aktywizacji komórek dżihadystycznych autoafi-
liujących się do tzw� Państwa Islamskiego� Na obszar Sahelu trafiła z terenu Libii 
duża część broni i sprzętu wojskowego� Wewnętrzna niestabilność zaktywizowała 
też organizacje przestępcze czerpiące zyski z handlu narkotykami: „Narkobiznes 
został uwolniony od mechanizmów zapobiegawczych ustanowionych przez 
Kaddafiego� Do Nigru przyjeżdżały z Mali samochody wypełnione haszyszem 
i kierowały się ku płaskowyżowi Dżado w północno-wschodniej części kraju, 
przy granicy z Libią i Czadem, a następnie wracały z ładunkiem broni” (Izak, 
2016)� Sytuacja taka wykreowała bardzo dogodne warunki dla rozwoju nurtów 
wywrotowych, opowiadających się za ideologią radykalnego salafizmu, który 
dla wielu z nich stanowił przede wszystkim czynnik legitymizujący uprawianie 
procederu przestępczego� Stąd też niepozbawione zasadności są opinie, że 
komponent ideologiczny jest niejako czynnikiem wtórnym, legitymizującym 
działalność kryminalną oraz przynoszącym konkretne profity: Beatriz Mesa 
używa w tym kontekście znamiennego określenia „fałszywy dzihad” (Mesa, 2017)�

Polityki Hiszpanii w regionie Sahelu nie determinują jedynie kwestie bezpie-
czeństwa – choć zajmują one miejsce priorytetowe – ale ma ona także wymiar 
społeczno-ekonomiczny� W ostatnich latach wyraźnie wzrosła skala hiszpańskich 
inwestycji w porozumieniu z partnerami należącymi do Wspólnoty Gospo-
darczej Państw Afryki Zachodniej, obejmujących m�in� sektor infrastruktury 
i przedsiębiorczości� Należy jednocześnie pamiętać, że kontynent afrykański 
wyraźnie wpisał się w orbitę hiszpańskiej polityki zagranicznej w kontekście 
współczesnym w 2006 r�, kiedy to rząd premiera José Luisa Rodrigueza Zapatero 
ogłosił realizację przewidzianego na dwa lata tzw� „Planu Afryka”, podyktowanego 
przesłankami wsparcia społeczno-ekonomicznego, a co za tym idzie – powstrzy-
mania nielegalnej migracji� Celem tego projektu było m�in� ożywienie obecności 
Hiszpanii w różnych częściach kontynentu (otwarcie ambasad w Mali, Sudanie, 
na Wyspach Zielonego Przylądka oraz przedstawicielstw handlowych w Angoli, 
Kenii, Nigerii, Senegalu, Republice Południowej Afryki), wspieranie demokracji, 
pomoc we wdrażaniu i realizacji przedsięwzięć służących przeciwdziałaniu 
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biedzie i wykluczeniu społecznemu, szczególnie w regionie subsaharyjskim� 
Zmierzenia tego planu były, jak widać, bardzo ambitne i wkrótce okazało się, że 
znacznie przekraczają przewidziane na ich realizację środki w budżecie (Alberdi 
Bidaguren, Bidaurratzaga Aurze, 2010)�

Poczynając od 2006 r�, Hiszpania zawarła porozumienia dotyczące współ-
pracy w zakresie monitoringu wód terytorialnych Wysp Zielonego Przylądka, 
Gwinei Bissau, Mali, Senegalu, Mauretanii i Gambii, a co za tym idzie – strategii 
neutralizacji funkcjonujących tam siatek przestępczych� Szybko stało się jasne, 
że dysfunkcjonalność wielu regionów Afryki sprzyja krystalizacji wyzwań mają-
cych charakter regionalny oraz że bez zaangażowania partnerów zagranicznych 
eskalacja wewnętrznych trudności stanie się faktem, z którym nie są w stanie 
skutecznie zmierzyć się władze lokalne�

Aktywizacja w 2012 i 2013 r� grup dżihadystycznych na obszarze Mali, 
powiązanych z  działającymi na terenie Maghrebu komórkami Al-Kaidy, 
zwróciła uwagę środowisk międzynarodowych na tę część Afryki� Wyrazem 
zaniepokojenia UE sytuacją w regionie była, zapoczątkowana w styczniu 2013 
r�, francuska operacja w Mali pod kryptonimem „Serwal”, w której udział wzięły 
również jednostki pochodzące z innych państw, w tym także z Hiszpanii (od 
kwietnia 2013 r� rozpoczęła się też misja pokojowa ONZ)� Warto dodać, że celem 
jednostek hiszpańskich nie było prowadzenie działań ofensywnych, ale wsparcie 
dla lokalnych władz, o czym mowa dalej� W czerwcu 2013 r� rząd w Madrycie 
podjął decyzję o powiększeniu hiszpańskiego kontyngentu wojskowego, biorą-
cego udział w operacji w tym kraju, do liczby 110 żołnierzy (Kosmynka, 2015)� 
W 2018 r� liczył on już ok� 290 osób (Araluce, 2018), a więc został dość znacznie 
wzmocniony, co także świadczy o strategicznym dla Hiszpanii znaczeniu walki 
z dżihadyzmem w Sahelu� Przedsięwzięcie to było zainicjowane w ramach pro-
jektu European Union Training Mission in Mali (EUTM Mali) i podyktowane 
przesłanką stabilizacji regionu oraz uniemożliwienia rozprzestrzeniania się 
aktywności nurtów dżihadystycznych� Misja obejmowała współpracę z siłami 
porządkowymi Mali: szkolenia, instruktaż, doradztwo wojskowe, patrole, pomoc 
w ochronie infrastruktury itp� Szacuje się, że w ramach programu EUTM do 
2018 r� przeszkolono ok� 11,5 tys� malijskich żołnierzy, głównie w zakresie zadań 
operacyjnych, wymierzonych w ugrupowania radykalnie salafickie oraz siatki 
przestępcze (EUTM-Mali. Misión..., 2019)�

Pomimo tych starań na terenie Mali nadal widoczna jest obecność ugrupo-
wań dżihadystycznych; szacuje się, że w latach 2016–2018 zamordowały one 
aż ok� 1200 osób (Sánchez agradece a las tropas…, 2018)� Na początku 2019 r� 
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śmierć poniosło kilku żołnierzy ONZ, należących do kontyngentu stacjonującego 
w Mali� Wyraźnie widoczne jest niebezpieczeństwo generowane przez nurty 
integrystyczne� W operacji na terenie Sahelu wziął udział hiszpański powietrzny 
kontyngent wojskowy o nazwie „Kość słoniowa”, prowadzący misje logistyczne 
i zaopatrzeniowe nie tylko na obszarze Mali, ale również Senegalu, Nigru, Mau-
retanii, Burkina Faso i Czadu� Pomimo niemałych wydatków, które towarzyszyły 
tym przedsięwzięciom – tak np� w 2016 r� operacja w Mali kosztowała ok� 89,2 
mln euro, utrzymanie zaś jednostki powietrznej w Senegalu oznaczało wydatek 
ok� 27,6 mln euro (Araluce, 2016) – priorytetowe znaczenie kwestii bezpieczeń-
stwa okazało się czynnikiem przesądzającym o zasadności kontynuowania tych 
projektów�

U schyłku 2018 r� premier Hiszpanii Pedro Sánchez wyraził wdzięczność 
biorącym udział w operacji w Mali żołnierzom, przypisując jej znaczenie strate-
giczne z perspektywy bezpieczeństwa kraju i Unii Europejskiej� Ogółem w maju 
2018 r� w hiszpańskich misjach, realizowanych w Afryce w ramach UE i NATO, 
wzięło udział ponad czterystu wojskowych (Misiones en el exterior, 2018)� Oprócz 
Sahelu jednostki hiszpańskie uczestniczyły w przedsięwzięciach także w innych 
częściach kontynentu – Republice Środkowoafrykańskiej i Somalii� Działaniom 
tym od kilku lat towarzyszą kontakty dwustronne na szczeblu politycznym, 
poświęcone kwestiom bezpieczeństwa – jednym z nich było mające miejsce 
w Mauretanii w listopadzie 2014 r� spotkanie hiszpańskiego ministra obrony 
Pedro Morenesa z władzami tego afrykańskiego państwa, poświęcone określeniu 
kierunków wspólnych inicjatyw w walce z ekstremizmem dżihadystycznym�

Hiszpańskie zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa w Sahelu Zachodnim 
egzemplifikuje udział Madrytu w przyjętym w czerwcu 2016 r� przez Komisję 
Europejską projekcie GAR-SI Sahel (Rapid Action Groups – Monitoring and 
Intervention in the Sahel)� Inicjatywa ta obejmowała sformowanie sześciu 
Jednostek Szybkiego Reagowania, liczących od 100 do 120 osób, w państwach 
regionu (Mauretania, Mali, Niger, Burkina Faso, Czad i Senegal), przeszkolonych 
i wyposażonych dzięki wsparciu partnerów europejskich� Kierownictwo projektu 
powierzone zostało stronie hiszpańskiej (formacji paramilitarnej – Guardia 
Civil); udział w nim wzięły także francuska żandarmeria, włoski Korpus Kara-
binierów oraz portugalska Gwardia Narodowa, a więc pochodzące z państw, 
dla których stabilność południowej flanki UE stanowi jeden z ważnych filarów 
bezpieczeństwa� Głównym celem projektu było udoskonalenie mechanizmów 
kontroli obszarów należących do wyżej wspomnianych krajów, a co za tym 
idzie – walka z terroryzmem i przestępczością zorganizowaną, szczególnie na 
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obszarach przygranicznych� Budżet tej zaplanowanej na dwa lata inicjatywy od 
marca 2017 r� obejmował ok� 42 mln euro pochodzących z Nadzwyczajnego 
Funduszu Powierniczego UE na rzecz Afryki (Altuna Galán, 2018)� Poczynaniom 
tego rodzaju towarzyszą inne kompleksowe projekty, mające na celu poprawę 
sytuacji w regionie; tak np� w samym tylko 2017 r� w ramach pomocy humani-
tarnej dla Sahelu UE przeznaczyła środki w wysokości 234 mln euro (Lebovich, 
2018)� Warto zauważyć, że Unia Europejska zdaje się dostrzegać szczególną 
rolę Hiszpanii w tej części Afryki; w 2015 r� przedstawiciel tego kraju, Ángel 
Losada, został powołany na stanowisko Specjalnego Wysłannika UE w Sahelu, 
do czego niewątpliwie przyczyniła się efektywna polityka migracyjna Hiszpanii 
w kontekście powstrzymania nielegalnego napływu obywateli Afryki na Wyspy 
Kanaryjskie�

Zarazem nie należy zapominać, że hiszpańskie kontakty w  dziedzinie 
bezpieczeństwa z partnerami z Sahelu miały miejsce już kilka lat wcześniej� 
Na podstawie porozumienia o współpracy, zawartego z rządem Senegalu we 
wrześniu 2006 r� (FRONTEX Programme), strona hiszpańska przekazała temu 
państwu m�in� łodzie patrolowe i helikopter, a także wysłała tam grupy doradczą 
i szkoleniową� Rozpoczęto także wspólne patrole hiszpańskiej i senegalskiej 
żandarmerii (González Enríquez, Lisa, Selin Okyay, Palm, 2018)� Umowy 
o współpracy o podobnym charakterze zawierano też w latach kolejnych, np� 
w 2009 r� W 2012 powstała w tym państwie jednostka sił specjalnych, do czego 
przyczyniła się współpraca hiszpańskiej i senegalskiej żandarmerii� Z biegiem 
czasu, w sytuacji coraz wyraźniejszej krystalizacji zagrożeń dla bezpieczeństwa 
o charakterze transnarodowym, zarysowała się potrzeba implementowania 
kompleksowych rozwiązań regionalnych, których efektywność – z uwagi na 
niedostatki instytucjonalne, powszechną korupcję, brak należytych środków 
oraz inne trudności wewnętrzne i problemy strukturalne państw Sahelu – uza-
leżniona jest w tak dużym zakresie od wsparcia zagranicznego� O konieczności 
wdrażania zintegrowanych rozwiązań świadczy np� sytuacja na pograniczu Nigru 
i Czadu, będącym teatrem aktywności działającej w różnych państwach afry-
kańskich organizacji islamistycznej Boko Haram (Zenn, 2017, Country Reports 
of Terrorism 2016, 2017), czy położona na terenie Nigru i sąsiadująca z Mali 
i Burkina Faso trójgraniczna strefa Tillabéri – gdzie uwidoczniła się aktywność 
grup dżihadystycznych deklarujących w minionych latach lojalność wobec tzw� 
Państwa Islamskiego�

Warto zauważyć, że wybór Hiszpanii jako państwa przewodniczącego projek-
towi GAR-SI Sahel i mu patronującego jest nieprzypadkowy� Jej doświadczenia 
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w walce z terroryzmem są bogate i nie wyznaczają ich jedynie zmagania z eks-
tremizmem salafickim, lecz także, jak wiadomo, wieloletnie zagrożenia płynące 
ze strony terroryzmu separatystycznego baskijskiej organizacji ETA� W 1978 r� 
powołana została w Kraju Basków Jednostka Szybkiego Reagowania (GAR – 
Grupo de Acción Rápida), której głównym celem było zwalczanie ETA� W tym 
kontekście struktura i doświadczenia tej formacji okazały się nader przydatne do 
opracowania projektu GAR-SI Sahel� GAR w ostatnich latach realizuje zadania, 
które implikują zagrożenia wynikające z terroryzmu dżihadystycznego na terenie 
Hiszpanii i poza jej granicami – uczestniczyła w misjach w Afganistanie oraz 
w Afryce (w Nigrze, Czadzie i Mauretanii)�

GAR-SI Sahel to niejedyne przedsięwzięcia tego typu, w których zaznaczyła 
swoją obecność strona hiszpańska� Na przestrzeni ostatnich lat współpraca 
Madrytu z państwami Afryki Zachodniej (głównie z Mauretanią, ale również 
z Marokiem, Mali, Senegalem, Wyspami Zielonego Przylądka) zaowocowała 
realizacją szeregu projektów, których celem była poprawa bezpieczeństwa 
regionu (Altuna Galán, 2018)� Oto niektóre z nich: 

– Seahorse, 2006–2008;
– Seahorse Network, 2008–2009;
– Seahorse Coordination Centres, 2009 – 2010;
– West Sahel, 2011–2013; 
– West Sahel II, 2014–2016; 
– Blue Sahel, 2017–2019�
Działania realizowane w ramach tych inicjatyw obejmowały m�in� poprawę 

efektywności mechanizmów kontroli obszarów przygranicznych (wspólne 
patrole), koordynację działań poszczególnych pionów decyzyjnych, organów 
operacyjnych i wywiadowczych, szkolenie służb porządkowych, skuteczniejszą 
ochronę infrastruktury, przeciwdziałanie przemytowi dóbr, handlowi substan-
cjami psychoaktywnymi oraz bronią�

Walka z przestępczością zorganizowaną, czerpiącą profity z handlu ludźmi 
i nielegalnych migracji, stała się zarazem główną przesłanką powołania w Nigrze 
wspólnego pionu śledczego, obejmującego przedstawicieli policji tegoż państwa 
oraz partnerów hiszpańskich i francuskich (Altuna Galán, 2018)� Już w 2012 
r� zainicjowana została z ramienia UE misja szkoleniowa w tym afrykańskim 
państwie, której celem było przygotowanie lokalnych służb do akcji antyterro-
rystycznych� Kierownikiem tej misji został oficer hiszpańskiej żandarmerii, płk 
Francisco Espinosa Navas� W przedsięwzięciu tym wzięli udział również doradcy 
i eksperci pochodzący z Francji, Belgii, Włoch i Szwecji� Współpraca z władzami 
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Nigru była kontynuowana w kolejnych latach� W marcu 2017 r� w stolicy tego 
państwa, Niamej, miało miejsce spotkanie ministrów spraw wewnętrznych Hisz-
panii, Francji i Nigru, podczas którego zapowiedziano zacieśnienie współpracy 
w walce z terroryzmem i przestępczością zorganizowaną w ramach inicjatyw 
dwustronnych oraz przy wykorzystaniu środków UE� Przypadek rozwoju 
komórek dżihadystycznych w Nigrze świadczy m�in� o tak akcentowanym w tej 
analizie znaczeniu kontroli obszarów przygranicznych, będących strefami bardzo 
podatnymi na działalność nurtów wywrotowych – oprócz wspomnianych wyżej 
przykładów tendencję tę ilustruje przypadek nigryjskiego pogranicza z Libią, 
Algierią i Mali, gdzie niedostatecznie efektywna kontrola państwa sprzyja kry-
minalizacji tego obszaru� Jakkolwiek w 2016 r� odnotowano spadek liczby incy-
dentów terrorystycznych w tym państwie, to jednak oczywiste jest, że wyzwania 
nadal istnieją (Global Terrorism Index, 2017)� W ramach projektu EUCAP 
(European Union Capacity Building) przewidziano wsparcie dla wdrożenia 
Narodowej Strategii Bezpieczeństwa w Nigrze, jednak – z uwagi na trudności 
strukturalne i bariery instytucjonalne – przedsięwzięcia realizowane w ramach 
tego planu trudno uznać, jak na razie, za w pełni satysfakcjonujące (Strenghtening 
the capacity..., 2018)�

PODSUMOWANIE 

Reasumując, obszar Sahelu stanowi ważny strategicznie obszar z perspektywy 
wyzwań dla bezpieczeństwa Europy Południowej, co zresztą szczególnie wyraź-
nie odzwierciedla zaangażowanie innego europejskiego państwa – Francji – 
w tym regionie� Francuskie wsparcie finansowe i wojskowe stanowi istotny filar 
pomocy w walce z ekstremizmem salafiskim dla tzw� grupy G5 (Mali, Burkina 
Faso, Czad, Niger, Mauretania), o czym świadczą m�in� przeprowadzone w 2017 r� 
operacje „Hawbi” i „Barkhane”� Zagrożenia dla bezpieczeństwa regionu wyni-
kają ze swoistej konwergencji, łączącej nurty ekstremizmu dżihadystycznego 
z grupami przestępczymi oraz z faktów rzutujących na te procesy – związków 
ubóstwa i wykluczenia społecznego z uwewnętrznieniem skrajnych ideologii, 
dysfunkcjonalnością państwa, problemem nielegalnych migracji itp� W tym 
kontekście oczywisty wydaje się wniosek, że efektywność przeciwdziałania 
tym wyzwaniom jest zależna od skuteczności poszukiwania rozwiązań u ich 
źródła, nie zaś na koncentracji na osiąganiu celów krótkodystansowych (np� 
rozbiciu już istniejących komórek terrorystycznych)� Ta zaś bazować powinna 



114 ATHENAEUM
Polskie Studia Politologiczne

vol. 65(1)/2020

na skorelowaniu instrumentów prawnych i prewencyjnych oraz niwelowaniu 
oddziaływania idei integrystycznych w połączeniu z kompleksowymi krokami na 
rzecz inkluzji społecznej, wyrównywania szans, wzmacniania instytucji państwa 
itp� Jest to szczególnie ważne z perspektywy socjalizacji ludzi młodych, tak często 
kuszonych propagandą dżihadystyczną lub afiliacją do grup przestępczych, 
postrzeganych jako szansa na lepsze życie� Efektywność tych wysiłków w dużym 
stopniu jest uzależniona od długofalowego wsparcia zagranicznego dla państw 
afrykańskich, obejmującego wielopłaszczyznową współpracę międzynarodową 
w zakresie bezpieczeństwa, służącą poprawie koordynacji działań na poziomie 
krajowym i zagranicznym� Władze Hiszpanii, jak wykazano, dostrzegają potrzebę 
zaangażowania w przedsięwzięcia podejmowane na obszarze Sahelu w celu 
ograniczenia skali tych wyzwań� Ich znaczenie dobitnie określił na początku 
lutego 2018 r� hiszpański minister spraw zagranicznych Alfonso Dastis: „Mamy 
świadomość, że po klęsce tzw� Państwa Islamskiego na terenie Syrii i Iraku część 
jego dawnych bojowników uda się do Sahelu i Libii� Staną tym samym nieomalże 
u naszych granic” (Spain sounds alarm…, 2018)� Podobne stanowisko zajął 
zresztą w 2015 r� jego poprzednik, José Manuel García-Margallo�

Jak wspomniano, polityka Hiszpanii wobec regionu Sahelu Zachodniego 
pozostaje zarazem ściśle związana ze strategią UE w zakresie migracji, bezpieczeń-
stwa i niwelowania wciąż nierozwiązanych, endogennych wyzwań, znamiennych 
dla tego obszaru� W tym zakresie wyróżnia się szczególnie współpraca Madrytu 
z Paryżem oraz Rzymem, np� przewidziany na lata 2017–2020 hiszpańsko-włoski 
projekt PACERSEN, mający na celu inkluzję społeczności zamieszkujących 
wiejskie obszary Senegalu (González Enríquez, Lisa, Selin Okyay, Palm, 2018)� 
Warto mieć także na uwadze, że przeszłość kolonialna Francji delegitymizuje jej 
działania w oczach wielu mieszkańców regionu, którzy postrzegają obecność tego 
państwa nierzadko jako wyraz realizacji neokolonialnych interesów politycznych 
lub ekonomicznych� Hiszpania zaś jest odbierana w tym wymiarze bardziej 
neutralnie, co może ułatwić jej poczynania zarówno w sferze dyplomatycznej, 
jak i w kontekście konkretnych operacji w terenie� Trzeba też pamiętać, że na 
efektywność polityki państw UE wobec Sahelu wpływa też oczywiście spójność 
i koherentność strategii wobec regionu – widoczne w tym kontekście na początku 
2019 r� animozje polityczne między Paryżem a Rzymem mogą negatywnie wpły-
nąć na charakter tej współpracy�

Wpływ ewentualnej postępującej destabilizacji Sahelu na sytuację wewnętrzną 
Hiszpanii byłby istotny, zwłaszcza w sytuacji, gdyby obszar ten rzeczywiście stałby 
się schronieniem dla byłych bojowników tzw� Państwa Islamskiego� Perspektywa 
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ta w dużym stopniu uzasadnia podejmowane w ostatnim czasie przez władze 
Hiszpanii działania w regionie (Losada Fernández, 2018)� Trudno jednocześnie 
nie zgodzić się z Sergio Altuną Galanem, ekspertem Królewskiego Instytutu 
Elcano, który zauważa, że aktywność Madrytu w regionie Sahelu może mieć 
zarazem pośredni, niechciany efekt: zwrócenie uwagi terrorystów na Hiszpanię 
i dostarczenie im dodatkowych przesłanek do kształtowania narracji określającej 
to państwo jako wrogie i opresyjne wobec muzułmanów, a co za tym idzie – 
multiplikowanie i tak już istniejących zagrożeń terrorystycznych dotykających 
ten kraj (Altuna Galán, 2018)� Stąd też jednym z filarów bezpieczeństwa nadal 
pozostaje rozbudowa wielotorowych inicjatyw regionalnych, obejmujących 
wysiłki służące niwelowaniu endogennych uwarunkowań rozwoju ekstremizmu 
i przestępczości� Obecność Sahelu Zachodniego w orbicie hiszpańskiej polityki 
zagranicznej doskonale ilustruje te zależności� 
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Altuna Galán, S� (2018)� Jama’at Nusrat al-Islam wa-l-Muslimin: análisis del proyecto de 
al-Qaeda para el Sahel a través de su propaganda� Real Instituto Elcano de Estudios 
„ARI”, 4�

Altuna Galán, S� (2018)� La contribución española actual a la lucha contra el terrorismo 
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UWARUNKOWANIA I MOŻLIWE KONSEKWENCJE 
POLITYCZNE  WPROWADZENIA PODATKU TOBINA  

LUB PODATKU SPAHNA

DETERMINANTS AND POSSIBLE POLITICAL CONSEQUENCES 
OF IMPLEMENTATION OF TOBIN TAX OR SPAHN TAX

Arkadiusz Fordoński* 
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— ABSTRAKT —

W tekście omówiono założenia oraz podstawowe 
uwarunkowania wdrożenia dwóch wersji podatku 
od transakcji walutowych: podatku Tobina oraz 
podatku Spahna� Celem artykułu jest wskazanie 
i analiza uwarunkowań politycznych, które mogą 
być istotne dla wprowadzenia każdej z tych kon-
cepcji, a także możliwych konsekwencji wprowa-
dzenia jednego z tych mechanizmów� Problem 
badawczy brzmi: na ile możliwe polityczne 
konsekwencje wprowadzenia podatku Tobina 
oraz podatku Spahna mogą zaważyć na podjęciu 
decyzji o  wdrożeniu któregoś z  nich� Można 
w tym kontekście postawić hipotezę, że spodzie-
wane konsekwencje polityczne wprowadzenia 
każdego z tych rozwiązań stanowią podstawowy 
i trudny do przezwyciężenia problem w drodze 
do ich implementacji� Weryfikacja tej hipotezy 
będzie miała znaczenie dla oceny działań ruchów 
społecznych i partii politycznych, zmierzających 
do realizacji projektów przebudowy globalnego 
systemu ekonomicznego czy też reformy Unii 

— ABSTRACT —

The following text discusses the idea and main 
determinants of the implementation of the 
concepts of Tobin tax and Spahn tax� The aim 
of this paper is to analyze and show political 
determinants which could be important for the 
implementation of Tobin tax or Spahn tax and to 
analyze their possible consequences� The article 
deals with the following research problem: to 
what extent the possible political consequences 
of the implementation of Tobin tax or Spahn tax 
are important to make a decision regarding its 
implementation? The article aims at verifying 
the following hypothesis: the expected political 
consequences are the basic obstacle for the 
implementation of Tobin tax or Spahn tax and 
this obstacle will be difficult to overcome� The 
verification of this hypothesis is important for the 
evaluation of the activities of social movements 
and political parties which raise the question 
of the reform of global economic system or the 
European Union by implementation of one of 
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WSTĘP

Podatek Tobina nie jest ideą w pełni prekursorską, a wątpliwości budzi też 
stwierdzenie, że jest najbardziej optymalnym spośród rozwiązań mających 
stabilizować globalne rynki finansowe, ale pomimo to właśnie on stał się sym-
bolem dążenia do powściągnięcia nadmiernej spekulacji dotykającej waluty� 
W warunkach globalizacji, w sytuacji, w której środki finansowe o wartości 
wielokrotnie przekraczającej wartość PKB gospodarki światowej bez przeszkód 
przenoszą się pomiędzy granicami w ramach transakcji, których uczestnicy 
liczą przede wszystkim na uzyskanie natychmiastowych zysków, władze nawet 
najpotężniejszych państw mogą okazać się bezsilne wobec zjawisk rynkowych 
powodujących gwałtowną aprecjację lub deprecjację ich walut� Jedną z propozy-
cji, która miała odpowiedzieć na niedostatki koncepcji Tobina, jest tzw� podatek 
Spahna� Obie, jak pokażę, są nie tylko koncepcjami ekonomicznymi, ale także 
niosą ze sobą istotne konsekwencje polityczne� Świadomość tych konsekwencji 
może oddziaływać na decydentów politycznych i powodować niechęć wobec 
tych inicjatyw�

Niestabilność rynków kapitałowych jest elementem debat ogniskujących 
zainteresowanie ekonomistów, specjalistów w dziedzinie finansów publicznych, 
aktywistów społecznych i polityków� Wśród nich coraz częściej dyskutuje się więc 
wprowadzenie efektywnych mechanizmów opodatkowania transakcji finanso-
wych, które nie tylko przynosiłyby określone rezultaty fiskalne, ale także takich, 
które mogłyby stabilizować rynki finansowe� Oba rozważane podatki sytuują się 
w szerszym nurcie, w ramach którego dyskutowane jest wprowadzenie podatku 
od transakcji walutowych (currency transaction tax – CTT), a także rozwiązania 
obejmującego zarówno handel walutami, jak i różnego rodzaju instrumentami 
finansowymi, a zatem podatku od transakcji finansowych (financial transaction 
tax – FTT)�

Europejskiej przez wprowadzenie jednego z tych 
podatków i  odpowiednie zagospodarowanie 
pozyskanych środków�

Słowa kluczowe: podatek Tobina; podatek 
Spahna; podatek od transakcji walutowych; 
podatek od transakcji finansowych; stabilizacja; 
polityka fiskalna

these taxes and appropriate management of the 
funds raised in this way�

Keywords: Tobin tax, Spahn tax; currency trans-
action tax; financial transaction tax; stabilization; 
fiscal policy
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Poszczególne wersje FTT i CTT różnią się w części swoich założeń, zróżnico-
wana jest także hierarchia celów, jakim mają służyć – w szczególności odmiennie 
ocenia się rolę jego funkcji stabilizacyjnej i fiskalnej� W zależności od kontekstu 
politycznego podatki tego rodzaju mogą być wdrażane w formach mniej lub 
bardziej odbiegających od ich koncepcji� Kontekst polityczny ma również 
podstawowe znaczenia dla decyzji, czy podatek w ogóle zostanie wprowadzony� 
Artykuł ma na celu wskazanie uwarunkowań politycznych, które mogą mieć 
wpływ na wprowadzenie każdej z tych koncepcji, a także możliwych konse-
kwencji wprowadzenia jednego z powyższych mechanizmów� W związku z tym 
problem badawczy brzmi: na ile możliwe polityczne konsekwencje wprowadze-
nia podatku Tobina oraz podatku Spahna mogą zaważyć na podjęciu decyzji 
o wdrożeniu któregoś z nich� W badaniu skupiono się na realiach państw Unii 
Europejskiej� Wstępnie przyjęto hipotezę, że możliwe konsekwencje polityczne 
wprowadzenia każdego z tych podatków mogą mieć istotne znaczenie już dla 
decyzji o jego wdrożeniu� 

PRZESZKODY WE WPROWADZENIU PODATKU TOBINA

Propozycja Jamesa Tobina dotyczyła kluczowego elementu systemu finansowego� 
To stabilność walut decyduje o warunkach wymiany handlowej czy bezpieczeń-
stwie inwestycji zagranicznych� Jej zachwianie ma skutki nie jak w przypadku 
kursu akcji na życie tysięcy inwestorów, lecz na całe narody, szczególnie w krajach 
rozwijających się (Kapoor, 2009, s� 9–10)� Mając na uwadze, że zachwianie kursu 
dużego przedsiębiorstwa w gospodarce będącej systemem naczyń połączonych 
dotyka także jego kontrahentów, a w mniejszej lub większej skali całego rynku, 
wpływ ten nie jest z pewnością tak bezpośredni� To właśnie doniosłość problemu 
sprawiła, że propozycja Tobina spotkała się z takim zainteresowaniem – póź-
niejszy noblista zaproponował, jak w prosty sposób ograniczyć skalę problemu, 
którego znaczenie miało z czasem jeszcze wzrosnąć�

Koncepcja podatku mającego stabilizować rynki finansowe poprzez ogra-
niczenie płynności na rynku wywodzi się z myśli ekonomicznej Johna May-
narda Keynesa� W swej pracy Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza 
wskazywał, że na giełdzie nowojorskiej i  londyńskiej kapitał spekulacyjny 
odgrywa odmienną rolę� Z powodu niższych kosztów transakcji w Nowym Jorku 
znacznie łatwiej niż w Londynie mogli inwestować przeciętni obywatele� Bry-
tyjczycy musieli ponosić wyższe koszty obsługi maklerów, a transakcje obciążał 
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odpowiednio wysoki podatek� W rezultacie rola spekulantów była w Stanach 
Zjednoczonych większa� W opinii Keynesa wprowadzenie podatku w „znacz-
nej” wysokości w USA sprawiłoby, że transakcje spekulacyjne stałyby się mniej 
opłacalne, a przez to ich rola spadłaby (Keynes, 2003, s� 140–141)� 

James Tobin, formułując postulat wprowadzenia podatku od transakcji 
walutowych, wychodził od racji ekonomicznych, które z pewnością mogliby-
śmy też wpisać w kontekst bezpieczeństwa ekonomicznego� Kluczowe było dla 
niego zagwarantowanie, że państwa będą miały autonomię w kształtowaniu 
swojej polityki monetarnej, przez co o jej konkretnym obliczu będzie decydował 
interes gospodarczy każdego z nich (Tobin, 1974, s� 88)� W ten sposób koncepcja 
odpowiada na jeden z problemów dotykających bezpieczeństwa finansowego, 
będącego elementem bezpieczeństwa ekonomicznego� W nieco późniejszym 
tekście Tobin precyzował, że spekulacja na rynkach walutowych wpływa 
na poziom krajowych stóp procentowych, w efekcie czego polityka fiskalna 
i walutowa prowadzona przez rządy oraz banki centralne w mniejszym stopniu 
odpowiada potrzebom gospodarek narodowych� Rezultaty niestabilności kursów 
walutowych są bardzo istotne – oddziałuje ona na inflację, wydajność gospodarek 
i poziom bezrobocia (Tobin, 1978, s� 154)� Wyjściem w obliczu tego problemu nie 
jest przyjęcie płynnego czy też stałego kursu waluty1, pożądane rezultaty może 
natomiast spowodować zarówno wprowadzenie prognozowanego przez niego 
podatku, jak i rozwijanie procesów integracji gospodarczej państw, w tym wpro-
wadzenie wspólnej waluty i budowanie wspólnej polityki monetarnej (co dziś 
ma już miejsce w UE) oraz realizacja projektów wspólnej polityki fiskalnej� Tobin 
uważał jednak w tym czasie, że tego rodzaju obiecujące projekty w przewidy-
walnej perspektywie czasowej, przez którą rozumiał XX wiek, są nierealistyczne 
(Tobin, 1978, s� 154–155)� W jego ocenie zatem proponowany podatek był nie tyle 
jedynym wyjściem z sytuacji, co raczej rozwiązaniem właściwym, a jednocześnie 
możliwym do zrealizowania� Uzasadniając jego użyteczność, zwracał uwagę, że 
obecna sytuacja na rynkach walutowych powoduje konieczność koordynacji 
polityk walutowych państw, które prowadzą ze sobą znaczną wymianę han-
dlową, co jest bardzo trudne� Podnosił także, że interwencje na rynkach, które 

1 Po upadku systemu z Bretton Woods wiązał z systemem kursów płynnych nadzieje (Tobin, 1974, 
s� 88–89), jednak następnie dostrzegł, że instrument z tym mechanizmem związany, a więc możliwość 
obniżania stóp procentowych i zwiększanie podaży pieniądza, ma w istocie ograniczone znaczenie 
– powoduje wzrost kursów innych walut, co w połączeniu ze spekulacją walutową może skutkować 
znacznym wzrostem inflacji� Rezultatem tego rodzaju polityki jest też trudność w pozyskaniu kapitału 
na rynkach międzynarodowych (Tobin, 1978, s� 156–157)�
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mają przecież na celu stabilizację, same powodują niestabilność (Tobin, 1978, 
s� 157–158; Gajda-Kantorowska, 2014, s� 191–192)�

Pomimo że Tobin nie stronił od popierania rozwiązań interwencjoni-
stycznych i  fiskalistycznych (Tobin, 1974, s�  6–17), to jego inicjatywa była 
motywowana troską o zapewnienie rozwoju warunków swobodnej wymiany 
handlowej – dowodził, że jego mechanizm nie ma ograniczać handlu dobrami 
i usługami, lecz transakcje pozorujące handel (Tobin, 1978, s� 1592)�

Wychodząc z  tych przesłanek, Tobin proponował, by podatkiem objąć 
transakcje kasowe wymiany walut� Początkowo niewiele uwagi przywiązywał do 
poziomu stawki – proponował, by wynosiła ona 1%, ale wskazywał na tę stawkę, 
używając sformułowania „powiedzmy” (say)� Zmierzał do tego, by przyjęta 
stawka podatku była na tyle znaczna, by czyniła znacznie mniej zyskownymi 
transakcje spekulacyjne i na tyle niewysoka, aby nie oddziaływała w ten sam 
sposób na handel międzynarodowy (Tobin, 1974, s� 89)� 

Podatek Tobina miał być wprowadzony w zunifikowanej formule w skali 
międzynarodowej� Ekonomista nie przewidywał zróżnicowania stawek podatku, 
kategorii podmiotów zwolnionych od niego, ani nie ustalał zasad przyznawania 
ulg i umorzeń� Znaczenia nie miała mieć waluta, w jakiej przeprowadzano by 
transakcje, zatem gdyby w Londynie dokonywano wymiany walut bez udziału 
funta – np� euro na jeny – podatek i tak egzekwowałby rząd brytyjski� Każde 
z państw, które zgodziłoby się na jego wprowadzenie, mogłoby samodzielnie 
nim administrować� Wpływy mogłyby być wpłacane do Banku Światowego lub 
Międzynarodowego Funduszu Walutowego3� Tobin szybko dostrzegł ryzyko 
obchodzenia proponowanego przez niego podatku powodowane przez objęcie 
nim jedynie transakcji wymiany waluty za walutę, stąd też zaproponował, aby 
objąć nim również transakcje przy użyciu instrumentów finansowych deno-
minowanych w różnych walutach� Zauważał, że mimo tego mogą pojawić się 
rozwiązania pozwalające na obchodzenie podatku, jednak, jak oceniał, będą one 
generować pewne koszty, a zatem nie udaremnią w pełni celu podatku, jakim jest 
uczynienie transakcji spekulacyjnych mniej rentownymi (Tobin, 1978, s� 159)� 

2 Podobną argumentację odnajdujemy także u innych amerykańskich progresywistów, którzy 
wskazują, że aktywność państwa jest konieczna, ale po to, by właściwie funkcjonował rynek (Stiglitz, 
2015, 142–144)�

3 Tobin podaje początkowo skrót IME, a następnie IMF, ale wydaje się, że jest to niedostrzeżony 
w korekcie błąd i cały czas chodzi mu o Międzynarodowy Fundusz Walutowy (Tobin, 1978, s� 158 – 
–159)�
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Tobin nie chciał tworzyć jakiejkolwiek bariery dla handlu, jednak miał świa-
domość, że jego podatek będzie go w pewnej mierze utrudniał, uważał jednak, 
że trudności z nim związane będą mniejsze niż niedogodności, jakie generuje 
trwanie systemu wymiany walut w niezmienionej postaci� Przewidywał też 
mechanizm, który miał ułatwiać handel w ramach regionów – wskazywał, że 
za zgodą Międzynarodowego Funduszu Walutowego państwa mogłyby tworzyć 
obszary walutowe, na terenie których podatek nie obowiązywałby w odniesieniu 
do transakcji wymiany walut zrzeszonych w ten sposób państw� W rezultacie na 
przykład w ramach EWG, czy dziś UE, podatek nie utrudniałby działań mających 
na celu ściślejszą integrację gospodarek narodowych (Tobin, 1978, s� 159)�

Propozycja wprowadzenia nowego podatku była dla Tobina działaniem 
nakierowanym na stabilizację rynku walutowego oraz zwiększenie możliwości 
państw w sferze polityki gospodarczej� Z uwagi na skalę transakcji dokonywanych 
współcześnie na rynkach walutowych wprowadzenie takiego podatku, nawet 
przy stawce znacznie niższej niż początkowo proponował jego pomysłodawca, 
mogłoby przynieść niebagatelne wpływy do budżetów państw, które by go 
wprowadziły lub organizacji międzynarodowych, które miałyby być beneficjen-
tami jego wprowadzenia� W przeszłości próbowano oszacować te wpływy� O ile 
przyjęte metody szacunkowe były trafne, to należy zauważyć, że środki, jakie 
można by pozyskać z wprowadzenia w przyszłości podatku, byłyby większe 
z powodu rozwoju rynku finansowego� Głośnym opracowaniem odwołującym 
się do idei Tobina jest przygotowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych 
w 1994 r� Human Development Report, w którym wskazywano, że podatek przy 
stawce 0,05% zastosowany w skali globalnej powinien przynieść 150 mld USD 
rocznie w latach 1995–2000 (United Nations, 1994, s� 9)� W 1997 r� znany działacz 
alterglobalistyczny i popularyzator idei Tobina Ignacio Ramonet twierdził, że 
przy stawce 0,1% wprowadzenie podatku Tobina przyniesie 166 mld dolarów 
rocznie� Wskazywał jednocześnie, że jest to kwota na tyle znacząca, że dwuletni 
dochód z tego podatku wystarczyłby na zwalczenie skrajnego ubóstwa do końca 
XX wieku (Ramonet, 1997)4� Nowsze szacunki, pochodzące z 2011 r�, oparte na 
bardziej aktualnych danych dotyczących obrotów na międzynarodowych ryn-
kach walutowych, odnajdujemy w opracowaniu Global Policy Forum� Autorzy 

4 Jego tekst i późniejsza działalność dały asumpt do powstania międzynarodowego ruchu spo-
łecznego znanego przede wszystkim pod skrótową nazwą ATTAC – Association pour la Taxation des 
Transactions pour l’ Aide aux Citoyens, który z czasem rozszerzał pole swoich postulatów o inne, 
mające w przekonaniu jego działaczy stanowić alternatywę wobec aktualnego kształtu globalizacji�



125Arkadiusz Fordoński : Uwarunkowania i możliwe konsekwencje polityczne

przyjęli, że skoro dzienne obroty na światowych rynkach finansowych wynoszą 4 
bln dolarów, to wprowadzenie podatku na poziomie od 0,005% do 0,25% (stosu-
nek stawek 1:50) przyniosłoby roczne przychody w skali globalnej w wysokości 
od 15 do 300 mld dolarów (stosunek szacowanych przychodów 1:20)� Autorzy 
szacunku nie podali przyjętej metody (Global Policy Forum, 2011)� Otrzymane 
wartości wskazują jednak, że przyjęto przy tym wzór zakładający odpowiedź 
rynku, której efektem byłoby zmniejszenie liczby transakcji w sytuacji, gdyby 
zdecydowano się na wyższą stawkę podatku – uwzględniono zatem hipote-
tyczny przebieg krzywej Laffera� Dostrzegając możliwość zmniejszenia obrotów 
przy wyższej stawce, David Hillman, Sony Kapoor i Stephan Spratt twierdzą, 
że stawka podatku na poziomie połowy punktu bazowego, a więc 0,005%, nie 
powinna spowodować zmian na rynku, a jednocześnie przyniosłaby znaczny 
dochód� Autorzy ci podają wartości przychodów, jakie w ten sposób udałoby się 
pozyskać dla kilku rynków, a mianowicie: dla rynku euro – 4,55 mld dolarów, 
rynku funta brytyjskiego –2,08 mld dolarów i dla korony norweskiej – 170 mln 
dolarów (Hillman, Kapoor, Spratt, 2006, s� 24–25)� Jeżeli jednak przyjęte przez 
nich założenie jest słuszne, to w takim wypadku przy stawce 0,005% podatek nie 
odniósłby skutku przewidzianego przez Tobina, ponieważ nie zmniejszyłby skali 
transakcji spekulacyjnych na rynkach walutowych� 

Znaczne rezultaty fiskalne mogą być traktowane przez rządzących jako 
istotna szansa na poprawienie sytuacji budżetowej ich państw� Jednak fakt, iż 
propagatorzy koncepcji wskazują, że pieniądze uzyskane w ten sposób należy 
powierzyć organizacji międzynarodowej i przeznaczyć na cele ważne z perspek-
tywy całego globu, takie jak walka z ubóstwem czy ociepleniem klimatu, może 
rzutować negatywnie na tego rodzaju nadzieje� Do wprowadzenia podatku mogą 
też zniechęcać inne powody� Negowane jest już podstawowe założenie Tobina, iż 
wprowadzenie podatku od transakcji walutowych wpływałoby stabilizująco na 
rynki� Na nieskuteczność podatku w tym zakresie wskazują wyniki części dotych-
czas prowadzonych badań empirycznych na temat przeprowadzonych prób 
wprowadzenia podatku Tobina lub inspirowanych nim podatków w poszcze-
gólnych krajach� Małgorzata Gajda Kantorowska wskazuje, że pojawiały się przez 
to następujące problemy: wbrew przewidywaniom zwiększają się wahania cen, 
zmniejsza się płynność rynku i przejrzystość cen, zmniejszają, a nie zwiększają 
się wpływy podatkowe (Gajda-Kantorowska, 2014, s� 198–200)� Najczęściej 
podnoszonym zagrożeniem ekonomicznym jest jednak ryzyko odpływu kapitału 
z państwa, które zdecydowałoby się na jego wprowadzenie� Potwierdzeniem wia-
rygodności tego rodzaju obaw jest przykład Szwecji, która jako pierwsza podjęła 
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się wprowadzenia rozwiązania opartego na propozycji Tobina i już po kilku 
latach musiała się z tej inicjatywy wycofać, ponieważ skutkiem było przeniesienie 
się wielu inwestorów do Norwegii i Wielkiej Brytanii� Mając na względzie to 
zagrożenie, można próbować wprowadzać podatek od transakcji walutowych 
o stawce na tyle niskiej, aby nie powodował negatywnych reakcji rynku, ale po 
pierwsze ograniczy to jego skuteczność w stabilizowaniu rynku, a po drugie przy 
dzisiejszych możliwościach przenoszenia kapitału może to być niezwykle trudne� 
Aby podatek mógł stabilizować rynek i nie powodować trudności związanych 
z odpływem inwestorów, musiałby zostać wprowadzony w skali globalnej, a to, 
jak wszystkie podobne inicjatywy, wydaje się nierealne� Pomimo zarysowanych 
problemów koncepcję Tobina w  różnej formie próbowało wdrożyć szereg 
państw, w tym m�in� Francja czy Węgry� Komisja Europejska w 2011 r� w toku 
prac nad budżetem na lata 2014–2020 zaproponowała wprowadzenie unijnego 
podatku od transakcji finansowych� Inicjatywie zdecydowanie sprzeciwiała 
się jednak część państw, co stało się powodem jej fiaska� W związku z tym 11 
państw członkowskich zdecydowało się na wprowadzenie podatku w ramach 
procedury wzmocnionej współpracy w oparciu o decyzję Rady z 22 stycznia 2013 
r� (Wniosek…; Decyzja…)5� Wśród państw objętych mechanizmem znalazły się: 
Austria, Belgia, Estonia, Francja, Grecja, Hiszpania, Niemcy, Portugalia, Słowacja, 
Słowenia, Włochy (Gajda-Kantorowska, 2014, s� 191–200; Kawecka-Wyrzykow-
ska, 2014, s� 61–95)� 

Na wprowadzeniu podatku mogą stracić państwa o najsilniejszych rynkach 
finansowych� Obecnie obrót walutami koncentruje się w większej części zaledwie 
w kilku państwach (Schulmeister, Schratzenstaller-Altzinger, Picek, 2008, s� 3; 
Kapoor, 2004, s� 13–14)� Działające tam instytucje finansowe byłyby najważniej-
szymi płatnikami podatku – kapitał, jakim dysponują, daje im znaczne wpływy 
w sferach rządzących i może je odwodzić od tego posunięcia� Jego wprowadzeniu 
może nie sprzyjać przede wszystkim kolejny aspekt jego konsekwencji fiskal-
nych – problematyczna jest kwestia podziału środków z wprowadzenia podatku, 
a ich wielkość może tylko wzmacniać opór tych, którzy uznają to rozwiązanie 
za krzywdzące z  ich perspektywy� Jeśli miałyby zasilić jedną z  organizacji 
międzynarodowych, to skala tych środków spowodowałaby znaczący wzrost jej 

5 Propozycji wprowadzenia unijnego FTT zdecydowanie sprzeciwiały się w tym czasie: Cypr, 
Wielka Brytania, Luksemburg i Bułgaria, a zatem co do zasady państwa czerpiące znaczące zyski ze 
względu na umiejscowienie na ich terytorium instytucji finansowych� Decyzji w proponowanej formie 
nie popierało jednak wiele więcej państw (Patrz szerzej: Gajda-Kantorowska, 2014, s� 194)�
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znaczenia, co oczywiście może wywoływać obawy zarówno rządzących pań-
stwami, dla których dalsza kooperacja z tak potężną organizacją stanowiłaby 
znaczne wyzwanie, jak społeczeństw poszczególnych państw, które mogłyby się 
obawiać, że w ten sposób nadmierny wpływ na politykę międzynarodową zacznie 
wywierać podmiot niemający demokratycznej legitymacji� Co więcej, pojawiałby 
się także dylemat wyboru celu, na który miałyby być przeznaczane owe środki, 
co wiąże się z wyborem organizacji� Jest oczywiście szereg problemów, które 
mają pewne znaczenie dla całej ludzkości, ale, jak pokazuje kwestia trudności 
w wypracowaniu porozumienia dotyczącego przeciwdziałania zmianom klima-
tycznym, percepcja tego rodzaju problemów jest w poszczególnych państwach 
zróżnicowana� Gdyby natomiast wybrać najprostsze, jak się zdaje rozwiązanie, 
i pozyskane pieniądze miałyby zasilać budżety państw, w których dokonuje się 
transakcji, to z pewnością pojawiłby się opór państw o słabszych rynkach finan-
sowych, które nie bez racji mogłyby wskazywać, że wbrew rozpowszechnionym 
postulatom podatek puryfikowałby różnice ekonomiczne między państwami� 

PODATEK SPAHNA

Twórcą tzw� podatku Spahna jest Paul Bernd Spahn, specjalista w dziedzinie 
finansów publicznych, emerytowany profesor na Uniwersytecie Goethego we 
Frankfurcie nad Menem� Głośna propozycja amerykańskiego noblisty stała się 
dla tego niemieckiego badacza punktem wyjścia do sformułowania bardziej 
wyrafinowanej koncepcji, dwupoziomowego podatku od transakcji walutowych 
(two-tier CTT)� Spahn był zdania, że koncepcja Tobina jest wartościowa, ale 
wskazywał na jej dwie zasadnicze słabości: nieskuteczność w zwalczaniu ataków 
spekulacyjnych i możliwość zmniejszenia płynności na rynku� W związku z tym 
jego podstawowym założeniem stało się zróżnicowanie obciążenia transakcji 
w zależności od tego, czy mogą destabilizująco wpływać na kurs waluty� 

Spahn zwracał uwagę, że podatek proponowany przez Tobina był propozycją 
w znacznym zakresie niedookreśloną� Dla realizacji tej idei konieczne byłoby 
wypracowanie części istotnych elementów: określenie podstawy opodatkowania, 
zidentyfikowanie transakcji mających być opodatkowanymi, określenie stawki 
podatku i mechanizmu podziału dochodów podatkowych� Tobin proponował 
rozwiązanie, które mogło w określonej wersji zadziałać, a w innej okazać się nawet 
destrukcyjne� Spahn natomiast, korzystając ze swojej wiedzy w zakresie finansów 
publicznych, postarał się o wykorzystanie go dla zarysowania podstawowych 
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problemów związanych z wyborem odpowiedniego kształtu poszczególnych ele-
mentów konstrukcji podatku� Dowodził, że dla stabilizacji rynków finansowych 
ważne jest, by nie było kategorii transakcji wyłączonych z opodatkowania i by 
opodatkowana była cała wartość transakcji� Z drugiej strony dostrzegał jednak, 
że są całe kategorie transakcji, których celem nie jest spekulacja, a zatem są 
racje dla ich wyłączenia spod opodatkowania� Znakomitym przykładem są tu 
oczywiście transakcje banków centralnych dokonywane w okresach interwencji 
na rynku, ale można także wskazać na transakcje market makerów, którzy dzięki 
nim utrzymują płynność na rynku� Jak dalej przyznawał, transakcje rynkowe 
co do zasady sprzyjają płynności, a tylko niektóre z nich mają cel spekulacyjny� 
W związku z tym wskazywał na potrzebę zbudowania takiej konstrukcji daniny, 
która z jednej strony będzie prosta, a z drugiej na tyle selektywna, że nie będzie 
ograniczać płynności na rynku� Niewłaściwe było według niego proponowane 
przez Tobina opodatkowanie jedynie transakcji kasowych – trafnie zauważył, że 
taki mechanizm można łatwo obchodzić dzięki wykorzystaniu instrumentów 
pochodnych, a to również będzie powodować zmiany na rynku walutowym� 
Zwracał ponadto uwagę na istotny dylemat: opodatkowanie jedynie kwoty 
zainwestowanej w zakup waluty może prowadzić do tego, że wartość ta będzie 
zaniżana, co można uzyskać dzięki większemu lewarowaniu transakcji, z kolei 
uczynienie podstawą opodatkowania wartości nominalnej transakcji może spo-
wodować poważne problemy na rynku derywatów� Opodatkowanie derywatów 
niższą stawką również nie jest według niego rozwiązaniem pozbawionym słabo-
ści – problemem będzie wybór stawki dla tych transakcji, który w opinii badacza 
może być nie tylko arbitralny, ale nawet stronniczy� Wprowadzenie elementu 
zróżnicowania stawek spowoduje oczywiście także większe skomplikowanie 
podatku (Spahn, 1996, s� 24–25)�

Według Spahna założenie Tobina, że podatek powinien być pobierany 
od każdej transakcji niezależnie od tego, czy dochodzi do zmiany kursu, jest 
niewłaściwe� Według niego wysokość podatku powinna być w jakimś stopniu 
związana ze skalą zmiany kursu waluty, a w związku z tym z dochodem, jaki 
mógł osiągnąć podmiot dokonujący transakcji� Stawka powinna zbliżać się do 
zera, jeżeli nie zachodziłyby zmiany kursu� W przypadkach znacznych zmian 
powinna być natomiast odpowiednio wysoka� Jak słusznie zauważał, nawet 
relatywnie wysoka stawka podatku na poziomie 1% skutecznie nie odstraszy 
inwestorów liczących, że dzięki spekulacji osiągną zysk sięgający 3% wartości 
transakcji� Problem stawki jest złożony jeszcze z jednego względu – z uwagi 
na spodziewany efekt fiskalny� Według Spahna wysoka stawka, która przecież 
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może lepiej oddziaływać stabilizująco, spowoduje spadek obrotów na rynku, 
a przez to nie uda się osiągnąć wpływów, które będą odpowiadały odsetkowi 
ich wartości� Zatem statyczna ocena, że skoro w owym czasie dzienna wartość 
wszystkich transakcji na rynku derywatów i transakcji kasowych na świecie 
sięgała 1,23 bln USD, to dzięki wprowadzeniu podatku o stawce w wysokości 
1% otrzymamy 12,3 mld dziennie i ok� 3 250 mld rocznie, nie jest realistyczna� 
Jak się zresztą wydaje, taki podatek spowodowałby załamanie koniunktury� 
Spahn oceniał, że zupełnie inna byłaby odpowiedź na podatek na poziomie 
dwóch punktów bazowych, a więc 0,02%� Według niego reakcja byłaby wtedy 
bardzo umiarkowana, a statyczny szacunek wpływów stawałby się bliskim ich 
realnej wartości – w tym czasie można byłoby więc zapewne liczyć na kwotę 
około 64 mld USD� W przypadku tak znacznych środków istotną kwestią staje 
się zagadnienie ich podziału� Niemiecki badacz zgadzał się zasadniczo na tym 
polu z Tobinem, że beneficjentami wpływów mogą być państwa, państwa za 
pośrednictwem organizacji międzynarodowej lub organizacje międzynarodowe� 
Pierwsze rozwiązanie wydaje się stosunkowo proste, jednak pojawia się w tym 
przypadku zagadnienie harmonizacji stawek, a także wspomniany już problem 
puryfikowania różnic ekonomicznych pomiędzy państwami, ponieważ gdyby 
dzielić je ze względu na miejsce dokonania transakcji, to najwięcej zyskałoby 
zaledwie kilka państw o najsilniejszych rynkach kapitałowych� Problem utrwa-
lania nierówności gospodarczych pojawi się również przy przyjęciu innego 
rozważanego rozwiązania, a więc podziału proporcjonalnie do wielkości środków 
wniesionych do MFW, wówczas także zyskaliby głównie najbogatsi� Ten problem 
nie pojawiłby się, gdyby podatek przeznaczyć na określony cel dotykający całej 
ludzkości – choćby ochronę zdrowia lub środowiska naturalnego; jednak jak 
już wskazałem, osiągnięcie zgody co do takiego celu może być niezwykle trudne 
(Spahn, 1996, s� 25)�

Wychodząc od podstawowego punktu swej diagnozy dotyczącej podatku 
Tobina, a więc stwierdzenia, że podatek ten w sytuacji, gdyby wybrano za wysoką 
stawkę, ograniczy handel (także ten, co do którego pozytywnego znaczenia dla 
światowej gospodarki nie ma wątpliwości), a jeśli będzie za niski, to w efekcie 
nie wpłynie w pożądany sposób na spekulację, Spahn proponował zróżnico-
wanie stawek i – co kluczowe – dostosowanie ich do zagrożenia, któremu miał 
przeciwdziałać� W okresie, gdy stabilność waluty danego państwa nie byłaby 
zagrożona, Spahn wskazywał, że stawka powinna być na tyle niska, by nie wpły-
wać negatywnie na skalę wymiany walut – jak oceniał, taki rezultat można będzie 
osiągnąć przy stawce 0,02% dla transakcji kasowych i 0,01 % dla transakcji na 
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derywatach� W ten sposób udałoby się uniknąć także sytuacji, w której regulacja 
byłaby obchodzona przez stosowanie derywatów� W sytuacjach, gdyby wahania 
kursu waluty przekraczały granice wyznaczonego dla danej waluty pasma wahań, 
do podstawowej stawki podatku dla ograniczenia handlu doliczano by znaczącą 
dopłatę (surcharge)� Według Spahna byłoby to „opodatkowanie negatywnych 
skutków związanych z nadmierną zmiennością” (Spahn, 1996, s� 26)� Dzięki zróż-
nicowaniu znacznie mniej rentowne stawałyby się transakcje zawierane w okresie 
ataków spekulacyjnych, przez to i same ataki spekulacyjne mogłyby okazywać 
się nieopłacalnymi – instrument ten miał mieć więc potencjał, by skuteczniej 
niż interwencje banków centralnych stabilizować kursy walut (Spahn, 1996 s� 24; 
Buckley, Aren, 2011, s� 241; Hybka, 2013, s� 62; Kapoor, s� 15)� Warto zauważyć, 
że wyższa stawka mogłaby obejmować jedynie transakcje gotówkowe, a jej roz-
ciągnięcie na instrumenty pochodne mogłoby zajść dopiero, gdyby wystąpiła 
taka potrzeba, co jednak, jak sądzę, rodzi niebezpieczeństwo, że odpowiedni 
mechanizm mógłby w kluczowym momencie nie zadziałać�

Oczywiście pewna selektywność rozwiązania ograniczającego spekulację jest 
pożądana, pojawia się jednak pytanie o kluczowy w takiej sytuacji mechanizm 
pozwalający na wyznaczanie pasma wahań, w którym obowiązywałaby jedynie 
niższa stawka� Spahn sądził, że odpowiedni byłby dla tego celu „kurs pełzający”, 
oparty np� o średnią ruchomą, do którego dodawany byłby określony procent 
docelowej stawki� Nie bez racji pomysłodawca porównywał go więc do euro-
pejskiego mechanizmu kursów walutowych� Metoda powinna być uniwersalna 
dla wszystkich rynków i walut, natomiast ustalony margines mógłby być dla 
poszczególnych walut zróżnicowany� Jest to rozwiązanie trafne, gdyż różnice 
w zmienności kursów poszczególnych walut są znaczne� Spahn dostrzegał także 
rolę okresu indeksowania – im byłby krótszy, tym większe wahania byłyby 
dopuszczalne� Badacz wskazywał, że powinien być wystarczająco krótki, by 
pozwolić uczestnikom rynku dostosować się do zmian fundamentalnych� W tej 
sytuacji podatek na wyższym poziomie byłby pobierany stosunkowo rzadko – 
jedynie w okresach, gdy wahania kursu okazywałyby się zbyt destabilizująco 
wpływać na sytuację danej waluty� Spahn uważał, że podatek powinien objąć 
cały świat, jednak ten cel według niego można będzie zrealizować stopniowo – 
mogłoby go początkowo wprowadzić także jedno lub kilka państw� Dowodził, 
że jego inicjatywa będzie nieść wiele pozytywnych konsekwencji� Pozwoliłaby 
według niego nie tylko zapobiegać kryzysom walutowym i pozyskać dodatkowe 
środki na cele publiczne, ale także stabilizować kursy walut w dłuższej perspek-
tywie, chronić państwa przed przeznaczaniem znacznych rezerw na potrzeby 
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stabilizacji walut i przed podejmowaniem ryzykowanych działań mających na 
celu korektę kursu walutowego, wreszcie upodmiotowiłaby w większym stopniu 
rządy i banki centralne na polu polityki gospodarczej� Propozycja miałaby także 
poprawiać alokację środków w światowej gospodarce i ograniczać obecną wśród 
inwestorów pokusę nadużycia (Spahn, 1996, s� 26–27)6�

Jak oceniam, podatek Spahna jest nie tylko bardziej skonkretyzowaną niż 
podatek Tobina wersją podatku od transakcji walutowych� Innowacyjna kon-
strukcja dwupoziomowa istotnie rodzi szanse, że podatek okaże się selektywnym 
narzędziem, które w przeciwieństwie do pierwotnej koncepcji nie spowoduje 
znaczących zakłóceń na światowych rynkach finansowych� Jednak jego najistot-
niejsza strona, a więc pewna selektywność, dlatego że jest jedynie „względną” 
selektywnością, może również rodzić pewne zagrożenia� Przez to, że powoduje, 
iż handel walutą poza wyznaczonym pasmem wahań staje się nieopłacalny, 
utrudnia nie tylko ataki spekulacyjne, ale także wycofanie się inwestorów mają-
cych inne niż czysto spekulacyjne cele z gospodarek, co do których zaufanie 
w określonych warunkach znacznie spadło� Uzasadniona przecież chęć redukcji 
strat, których przyczyna może chociażby tkwić np� w nieodpowiedzialnych dzia-
łaniach rządu danego państwa, może w tych okolicznościach zderzać się z istotną 
barierą w postaci podatku, który jeszcze by owe straty potęgował� Świadomość, 
że może wystąpić taka sytuacja, mogłaby sprawić, że pozyskanie kapitału przez 
kraje rozwijające się będzie jeszcze trudniejsze – inwestorzy, bojąc się, że będą 
narażeni na poważne straty, mogą tym mniej chętnie inwestować w państwach, 
co do których stabilności nie będą w pełni przekonani� 

Jestem zdania, że w porównaniu z propozycją Tobina podatek Spahna może 
być mniej destrukcyjny dla handlu międzynarodowego, a jednocześnie skutecz-
niejszy w przeciwdziałaniu atakom spekulacyjnym� Z jego realizacją wiąże się 
jednak ten sam co w przypadku podatku Tobina problem, a zatem zagadnienie 
modelu podziału ewentualnie pozyskanych środków� O ile dokładne szacunki 
dotyczące tego zagadnienia są obarczone znacznym ryzykiem błędu, to pewne 
jest, że będzie chodziło o kwoty znaczne nawet z perspektywy dużych państw, 
w zależności od przyjętej stawki sięgające w skali globalnej kilkudziesięciu, 
a może nawet setek miliardów dolarów� W konsekwencji i w tym wypadku 
rozbieżność interesów poszczególnych państw i grup może być na tyle poważna, 
że podatek nigdy nie zostanie wprowadzony w zunifikowanej formie w skali 
globalnej, a jego wprowadzenie w skali regionu może być niezwykle trudne – 

6 Na temat pokusy nadużycia patrz: Iwanicz-Drozdowska, 2009, s� 32–33�
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tym samym jego znaczenie stabilizacyjne może być trudne do zweryfikowania 
w praktyce�

Koncepcja Spahna spotkała się ze znacznym zainteresowaniem, w  tym 
ze zdecydowaną krytyką� Warto zauważyć, że na łamach wpływowego pisma 
„Finance and Development” w numerze, w którym autor ten przedstawił jej 
założenia, polemikę opublikowała Janete W� Stotsky� Autorka przypomniała, że 
podatki o zmiennej stawce są rzadko stosowane, ponieważ powodują niepewność 
cen� Zastosowanie podatku, który przyczyni się do wzrostu niepewności, może 
spowodować efekty, które właśnie z uwagi na niepewność mogą ograniczyć jego 
pozytywne owoce i doprowadzić do wzrostu spreadów� Tego rodzaju podatki 
są też skomplikowane zarówno dla podatników, jak i administracji podatkowej 
– według autorki wynikające z tej niepożądanej właściwości problemy mogą 
być bardzo widoczne właśnie w przypadku tej propozycji, a to dlatego, że liczba 
objętych mechanizmem transakcji byłaby „tak ogromna” (so huge)� Stotsky 
podnosiła wątpliwości co do zasadności łączenia polityki monetarnej (monetary 
policy) i podatkowej (tax policy), gdyż ta pierwsza szybciej się zmienia i jest co 
do zasady niepodatna na wpływy polityczne, druga zmienia się rzadziej, ale jest 
podporządkowana celom politycznym7� Dodawała, że wprowadzenie podatku 
wymagałoby współpracy w dziedzinie fiskalnej i monetarnej, której obecnie nie 
ma� Wskazywała, że choć dotąd nie wprowadzono podatku Tobina, to badania 
empiryczne innych rozwiązań nie dają silnych dowodów potwierdzających, że 
wzrost cen transakcji powoduje ograniczenie zmienności na rynku� Autorka 
wskazała, że dane historyczne pokazują, że choć w przeszłości koszty transakcji 
były wyższe, to ich spadek nie spowodował wzrostu zmienności (Stotsky, 1996, 
s� 28)� Co interesujące, autorka przywoływała też badania wskazujące, że trudno 
ocenić motywacje różnych uczestników rynku i na tej podstawie wysnuwała 
wniosek, że trudno też wyróżnić destabilizujące transakcje, a w konsekwencji 
to je obłożyć podatkiem – racje dla restrykcyjnego opodatkowania wszystkich 
transakcji krótkoterminowych są natomiast według niej nieprzekonujące� Wydaje 
się jednak, że w tym miejscu jej krytyka była nieadekwatna, ponieważ główną 
racją uzasadniającą wyższe opodatkowanie transakcji krótkoterminowych jest 

7 Według Josepha Stiglitza niezależność banków centralnych, które odpowiadają za prowadzenie 
polityki monetarnej w praktyce oznacza brak demokratycznej kontroli, gdy tymczasem ich decyzje 
są z gruntu polityczne� Wskazuje przy tym, że postulowana niezależność nie wyklucza wpływów 
sektora finansowego i podaje przykłady sytuacji, w których owocowało to podporządkowaniem 
działań deklaratywnie niezależnej instytucji interesom sektora finansowego (Stiglitz, 2013, 
s� 408–413)�
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nie tyle motywacja zdestabilizowania sytuacji – choć ta oczywiście może wystę-
pować – lecz destabilizujące rezultaty� Nie chodzi wszak o to, by podmioty tak 
postępujące ukarać, ale o to, by kształtować ich zachowania i w ten sposób mode-
lować sytuację na rynku� Stotsky zwracała też uwagę na negatywne konsekwencje 
wprowadzenia podatku dla płynności instrumentów pochodnych, służących 
zabezpieczeniu uczestników rynku przed skutkami nadmiernych wahań kursów 
walut� Odnosząc się do twierdzeń Spahna dotyczących potrzeby skonstruowania 
na tyle selektywnego rozwiązania, by nie obejmowało działania trade makerów 
i instytucji finansowych – banków centralnych, zaznaczała, że podmioty te nie 
muszą oddziaływać stabilizująco na rynek, a z drugiej strony, wyłączenia mogą 
powodować sytuacje, w których opodatkowane podmioty będą wykorzystywać 
te nieopodatkowane dla swych transakcji� Stotsky podnosi ponadto, że nawet 
niska stawka podatku w normalnych warunkach handlu międzynarodowego, 
zważywszy na jego realia, a więc niskie stopy zwrotu kapitału, może okazać się 
istotna – zatem według autorki nawet podatek, którego stawka, jak proponuje 
Spahn, będzie wynosić 0,02%, może negatywnie wpłynąć na handel między-
narodowy, szczególnie że podatek ten, obciążając poszczególne transakcje na 
tych samych dobrach lub usługach, może owocować wielokrotnie wyższą niż 
podstawowa stawką dla odbiorcy� Ponadto w jej ocenie nieadekwatne jest usta-
lenie stawki podatku dla instrumentów pochodnych w wysokości połowy stawki 
dla instrumentu bazowego, z powodu złożoności strategii wykorzystywanych 
w obrocie derywatami� Stotsky dostrzegała też problemy związane z łatwością 
unikania opodatkowania podatkiem od transakcji walutowych poprzez prze-
noszenie transakcji do państw, w których ono nie obowiązuje� Co pokazał czas, 
słusznie ocenia, że kompromis wokół wprowadzenia takiego rozwiązania może 
być trudny do osiągnięcia nie tylko w skali globalnej, ale nawet regionalnej, np� 
w ramach UE (Stotsky, 1996, s� 29)�

Koncepcja Spahna stała się podstawą inicjatywy legislacyjnej w Belgii, której 
owocem było uchwalenie w 2004 r� ustawy, na mocy której w państwie tym ma 
być wprowadzony podatek od transakcji walutowych, jednak pod warunkiem, 
że rozwiązanie to wdrożą także pozostałe państwa należące do unii gospodar-
czej i walutowej (Economic and Monetary Union)� Podstawową stawkę podatku 
ustalono na poziomie 0,02%, ale także, idąc za propozycją Spahna, przewidziano 
mechanizm dopłaty, który miał być stosowany w przypadku znaczących wahań 
kursowych, ale którego dokładna stawka miała być uzależniona od decyzji 
organu UE, a więc Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych (Economic 
and Financial Affairs Council)�
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ZAKOŃCZENIE

Idea opodatkowania sektora finansowego wzbudziła bardzo duże zaintereso-
wanie społeczne w wielu państwach wskutek kryzysu na amerykańskim rynku 
nieruchomości� Podatek od transakcji finansowych, spopularyzowany jako 
„podatek Robin Hooda8”, stał się jednak w znacznej mierze synonimem mecha-
nizmu redystrybucji od „jednego procenta” najzamożniejszych do reszty społe-
czeństwa, czy też instrumentem, za sprawą którego sektor finansowy poniesie 
odpowiedzialność za wywołane załamanie koniunktury, a nie rozwiązania mają-
cego stabilizować rynki� Promowany przez działaczy społecznych kojarzonych 
z lewicą, organizację Adbusters, a także wpływowych ekonomistów, takich jak: 
Joseph Stiglitz, Paul Krugman, Dani Rodrik czy Jeffrey Sachs, uzyskał wsparcie 
nie tylko przywódców politycznych socjaldemokracji, ale także stojących na czele 
ugrupowań chrześcijańsko-demokratycznych czy konserwatywnych (jak choćby 
Angela Merkel czy Nicholas Sarkozy)� Dla porozumienia w UE lub G20 wokół 
idei kluczowe było jednak nie tyle zainteresowanie rozwiązaniem polityków 
bardziej sceptycznych wobec rozwiązań socjalnych, co raczej uzyskanie aprobaty 
państw, które czerpią największe dochody z funkcjonowania na ich terytorium 
instytucji finansowych�

Propozycja Tobina odnosiła się początkowo do transakcji kasowych – Spahn 
swoją koncepcję formułował już w innych realiach gospodarczych i w związku 
z tym od początku przewidywał także opodatkowanie instrumentów pochod-
nych� Dziś to drugie wydaje się być nieodzowne, o ile wprowadzenie podatku 
ma wywrzeć doniosłe skutki na rynkach kapitałowych� Stephan Schulmeister, 
Margit Schratzenstaller-Altzinger i Oliver Picek, podjęli się oceny efektów 
fiskalnych wprowadzenia podatku od transakcji finansowych w kilku wybra-
nych państwach europejskich (Austrii, Niemczech, Szwajcarii oraz Wielkiej 
Brytanii), a także przeanalizowali go w odniesieniu do gospodarki światowej 
oraz najistotniejszych jej regionów� Podkreślają oni, że kluczową rolę miałoby 
w tym kontekście właśnie opodatkowanie derywatów� W Niemczech inne typy 
transakcji nie zapewniłyby w ich ocenie efektu fiskalnego nawet na poziomie 
0,1% PKB, przy stawce na poziomie 0,1% podstawy opodatkowania, jednak 

8 „Podatek Robin Hooda” to zasadniczo podatek od transakcji finansowych, choć pod tą nazwą 
można odnaleźć także propozycje, w których przedmiot opodatkowania jest inny – cechą go wyróż-
niającą jest w pierwszym rzędzie cel, jakim jest wyrównywanie różnic w poziomie zamożności i re-
alizacja celów o zasięgu globalnym, jak walka z ubóstwem, AIDS czy zmianami klimatu� 
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opodatkowanie derywatów na tym samym poziomie powinno przynieść około 
piętnastokrotnie większy przychód� Autorzy ci założyli ponadto, że obniżenie 
stawki opodatkowania o określoną wartość nie zaowocuje proporcjonalnym 
spadkiem wpływów� W ich ocenie, gdyby w Niemczech podatek miał dziesięcio-
krotnie niższą niż uprzednio rozważana stawkę, a zatem 0,01%, wpływy spadłyby 
o 2/3� U źródeł takiej zależności należy upatrywać wpływu, jaki na transakcje 
z wykorzystaniem derywatów wywierałby podatek – stawka na poziomie 0,1% 
mogłaby znacząco zmniejszyć wartość transakcji (Schulmeister i  in�, 2008, 
s� 2–3)� Ci sami autorzy zwracają uwagę, że 99% transakcji na derywatach w UE 
jest dokonywanych właśnie w Niemczech oraz Wielkiej Brytanii, a w tej sytuacji 
wprowadzenie podatku w tych dwóch krajach mogłoby mieć kluczowe znaczenie 
dla sytuacji w całej Wspólnocie� Nawet te dwa państwa może jednak dotknąć 
zjawisko odpływu kapitału w sytuacji, gdyby koszty transakcji zwiększyły się 
względem tych w innych krajach UE9� Szczególnie obecnie, w sytuacji niepewno-
ści związanej z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z tej organizacji, wprowadzenie 
zharmonizowanego podatku od transakcji finansowych w realnej perspektywie 
w całej UE wydaje się nieprawdopodobne� Rządy pozostałych we Wspólnocie 
państw mogłyby w takiej sytuacji zaprzepaścić jedną z najpoważniejszych szans 
związanych z co do zasady niekorzystnym dla nich rozbratem ze Zjednoczonym 
Królestwem, gdyż zniechęciłyby inwestorów, którzy dziś mogą szukać nowego 
miejsca, w którym mogliby zawierać swoje transakcje� 

Podatek od transakcji walutowych lub – szerzej – podatek od transakcji 
finansowych jest rozwiązaniem, które budzi pewne nadzieje na ustabilizowanie 
rynków finansowych i pozyskanie istotnych środków na długofalowe działania 
społeczne i ekologiczne, ale z którym wiąże się też ryzyko odpływu kapitału, 
a w konsekwencji spowolnienia gospodarczego i wzrostu bezrobocia� Zagrożenia 
i wyzwania z nim związane nie przekreślają tej idei, a szanse, że z czasem zostanie 
wprowadzony jako mechanizm obowiązujący w całej Unii Europejskiej, są dość 
znaczne� O tym, że zostanie wdrożony, pozwala sądzić znaczne zainteresowa-
nie społeczeństw Wspólnoty i wysokie poparcie dla inicjatywy� Jak wskazują 
badania Eurobarometru z 2010 r�, pomysł wprowadzenia podatku od transakcji 

9 Wspomniani badacze uznają, że z uwagi na rolę tych dwóch rynków w europejskim systemie 
finansowym oraz nieznaczny wpływ opodatkowania transakcji na poziomie 0,05% bądź 0,01% na 
transakcje zawierane poza rynkiem derywatów problem ten nie dotknie ich� Tamże, s� 3� Na rynku 
derywatów, gdzie marża kształtuje się często na poziomie od 0,01 do 0,05%, taka stawka miałaby 
oczywiście zupełnie inne znaczenie – przyjęcie stawki na poziomie 0,01 czyniłoby część transakcji 
nieopłacalnymi� Patrz: S� Kapoor, dz� cyt�, s� 14�
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finansowych cieszył się co prawda znacznie mniejszym poparciem niż wprowa-
dzenie przez UE bardziej restrykcyjnych regulacji przeciwdziałających unikaniu 
opodatkowania czy działalności „rajów podatkowych”, ale i tak opowiadało się 
za nim 61% Europejczyków� Sprzeciw wyrażało 25% respondentów, a 14% nie 
miało w tej sprawie zdania (European Commission, 2011a)� Badanie w 2011 r� 
przyniosło niemal takie same rezultaty, 61% respondentów było za (w tym 30% 
zdecydowanie, a 31 wyrażało umiarkowane poparcie), 26% było przeciw (11 
zdecydowanie, a 15% deklarowało, że są dość przeciwni) – zdania nie miało 13% 
(European Commission, 2011b)� W ostatnich latach pomysł jest nieco rzadziej 
dyskutowany, ale powraca szczególnie w kontekście debat o finansowaniu pro-
cesu zacieśniania integracji europejskiej�
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WSTĘP

Dyplomacja naukowa stanowi w ostatnich latach przedmiot zainteresowania 
badaczy zajmujących się nauką o stosunkach międzynarodowych� Włączenie 
w obszar badań takich zjawisk jak dyplomacja naukowa i jej subkategorie, m�in� 
dyplomacja dla nauki, jest potwierdzeniem prób konceptualizacji i analizy zja-
wiska ewolucji instytucji dyplomacji� Nieustające zmiany rzeczywistości między-
narodowej wymuszają konieczność dostosowania siatki pojęciowej, która służy 
opisowi i wyjaśnianiu obserwowanych przemian� Choć trudno jest wyznaczyć 
konkretny moment wprowadzenia pojęcia dyplomacji naukowej do dyskursu 
naukowego, to zdecydowana intensyfikacja badań tego zjawiska nastąpiła na 
przełomie XX i XXI wieku� Istotnym uwarunkowaniem jest też ciągły wzrost 
znaczenia nauki, postępu technologicznego we wszystkich wymiarach stosunków 
międzynarodowych� Wiedza naukowa, postęp technologiczny, jako istotny czyn-
nik współczesnych stosunków międzynarodowych, są elementem rywalizacji, 
budowania przewagi czy dominacji, ale również obszarem współpracy między 
uczestnikami stosunków międzynarodowych�

Działania – obecnie klasyfikowane jako instrumenty i narzędzia dyplomacji 
naukowej – były znane i stosowane od dawna, a przykładami związków nauki 
i polityki zagranicznej są m� in� wielkie odkrycia geograficzne i w konsekwencji 
ekspansja Europejczyków na inne kontynenty� Odkrywanie nieznanych lądów 
zapoczątkowało erę oświeceniowych wypraw naukowych, rozwój nowych lub 
wzbogacenie istniejących dyscyplin naukowych i ogólne poszerzenie wiedzy 
o  świecie� To w  tym czasie (1723 rok) brytyjskie Towarzystwo Królewskie 
stworzyło stanowisko sekretarza ds� międzynarodowych, który odpowiadał za 
kontakty z brytyjskimi naukowcami prowadzącymi badania i mieszkającymi 
poza Zjednoczonym Królestwem (Ruffini, 2017)� Naukowcy europejscy, realizu-
jąc projekty badawcze w odległych zakątkach globu, często jednocześnie pełnili 
rolę dyplomatów, reprezentując interesy państwa pochodzenia (Royal Society 
[RS], American Association for the Advancement of Science [AAAS], 2010)�

Kolejne dekady obfitują w równie liczne przykłady powiązań pomiędzy nauką 
a polityką zagraniczną i dyplomacją� Momentem przełomowym jest stworzenie 
możliwości zastosowania technologii jądrowej dla celów militarnych oraz rozwój 
tzw� Big Science� W okresie zimnej wojny nauka i naukowcy stali się elementem 
gry ideologicznej dwóch rywalizujących bloków, a po jej zakończeniu pojawiło 
się wiele inicjatyw współpracy państw Zachodu z państwami lub naukowcami 
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z państw byłego bloku sowieckiego� Rozwój międzynarodowej współpracy 
naukowej był też konsekwencją wyzwań globalnych, które wymagają wspólnej 
aktywności społeczności międzynarodowej� Wzrost znaczenia wiedzy eksperckiej 
w agendzie polityki zagranicznej państw jest też związany ze zmianami w definio-
waniu komponentów potęgi i wpływu państwa na środowisko międzynarodowe, 
a szczególnie ze wzrostem znaczenia czynników pozamilitarnych� Pisze o tym 
m�in� S� Strange, która identyfikuje wiedzę i dostęp do niej jako źródło potęgi 
i przewagi nad innymi uczestnikami stosunków międzynarodowych� Aktor 
wyposażony w te atuty dysponuje specyficznym rodzajem potęgi strukturalnej 
(Strange, 2015)�

 Dyplomacja naukowa, określana przez niektórych jako dyplomacja inno-
wacyjna, zaczyna być zauważana zarówno przez administracje poszczególnych 
państw, jak również aktorów niepaństwowych oraz środowiska naukowe (Flink, 
Schreiterer, 2010)� Natomiast jako przedmiot badań politologicznych i nauki 
o stosunkach międzynarodowych ma swoją genezę na początku XXI w� Można 
wskazać wiele opracowań naukowych, których autorzy podejmują próbę kon-
ceptualizacji pojęcia, jednak nie znajdziemy jednej i powszechnie akceptowanej 
definicji dyplomacji naukowej� 

Przywołując najczęściej cytowane definicje, należy wymienić tę stworzoną 
przez C� Kaltofen, M� Acuto� Według nich dyplomacja naukowa to zbiór relacji 
między dwoma lub więcej podmiotami, które identyfikują lub są określane jako 
reprezentujące odrębne, legalne podmioty polityczne, stosującymi wobec siebie 
praktyki, które są ściśle naukowe pod względem intencji, procesu lub celu (lub 
wszystkich), a jednocześnie dyplomatyczne pod względem jakości i/lub skutków 
(nieoczekiwane i niezamierzone, jak również zamierzone)� Mogą to być bezpo-
średnie stosunki dyplomatyczne lub pośrednie, mające wymiar transgraniczny, 
międzynarodowy lub globalny (Kaltofen, Acuto, 2018)�

Istotnym krokiem w procesie konceptualizacji dyplomacji naukowej były 
konkluzje spotkania pt� „Nowe granice dyplomacji naukowej”, zorganizowanego 
wspólnie przez Towarzystwo Królewskie oraz AAAS w czerwcu 2009 r� Raport 
ze spotkania zawiera klasyfikację wymiarów dyplomacji naukowej� Uczestnicy 
zgodzili się, że na to pojęcie składa się nauka w dyplomacji (wykorzystanie wie-
dzy naukowej w realizacji celów polityki zagranicznej), dyplomacja dla nauki 
(wsparcie instytucji państwa oraz innych podmiotów dla rozwoju międzynaro-
dowej współpracy naukowej) oraz nauka dla dyplomacji (nauka jest narzędziem 
służącym poprawie stosunków między państwami) (RS, AAAS, 2010)�
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METODOLOGIA

Zmiany rzeczywistości międzynarodowej powodują konieczność dostosowania 
siatki pojęciowej służącej do nazwania i wyjaśnienia istoty, zakresu i specyfiki 
nowych lub ewoluujących zjawisk� Celem artykułu jest zaproponowanie struktury 
pojęcia dyplomacji dla nauki poprzez analizę jego treści i przedmiotu zgodnie 
z wytycznymi teorii poznania oraz logiki formalnej, w ujęciu T� Kotarbińskiego� 
Odwołując się do terminologii semantycznej, T� Kotarbiński stwierdza, że „(…) 
przez treść pojęcia rozumie się konotację odpowiedniej nazwy, czyli cechy 
współoznaczane łącznie przez tę nazwę�” (Kotarbiński, 1990)� Innymi słowy treść 
pojęcia X to tyle, co znaczenia/sens nazwy/zwrotu X� Przedmiot pojęcia jest 
różnie definiowany i rozumiany, dlatego T� Kotarbiński wskazuje, że „(…) przez 
przedmiot pojęcia odpowiadającego danej nazwie rozumie się wszelki desygnat 
tej nazwy”� (Kotarbiński, 1990)� W analizowanym przypadku desygnatami nazwy 
„dyplomacja dla nauki” są „wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej”, 
„umiędzynarodowienie badań naukowych”, „wspieranie rozpoznawalności śro-
dowiska naukowego danego państwa na zewnątrz”� 

Proces analizy będzie przebiegał zgodnie z podejściem indukcyjnym i będzie 
polegał na wskazaniu kolejnych elementów treści pojęcia, czy jak to określa T� 
Kotarbiński, cech współoznaczanych przez nazwę, poprzez ich dowodzenie� 
Opierając się na zasadzie wspólnej dla wszystkich kategorii rozumowania, pole-
gającej na dobieraniu następstw do racji lub racji do następstw, gdzie myśl A jest 
racją dla myśli B; myśl B jest następstwem dla myśli A, zawsze i tylko, jeżeli myśl 
B wynika z myśli A� Aby wypełnić zalecenia ogólnej metodologii nauk dotyczące 
stosowania dowodzenia, należy poczynić założenie o prawdziwości racji, która 
jest dobierana do danego następstwa, którego prawdziwość nie jest nam znana� 
Elementy treści pojęcia będą oznaczane poprzez odpowiedź na następujące 
pytania: Kto jest podmiotem inicjującym i prowadzącym działania w ramach 
dyplomacji dla nauki? Kto jest adresatem działań? Jaki jest przedmiot (cel) 
działań? Jakie instrumenty są wykorzystywane dla realizacji celów dyplomacji 
dla nauki?
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TREŚĆ I PRZEDMIOT POJĘCIA DYPLOMACJA DLA NAUKI

Kto jest podmiotem inicjującym i prowadzącym działania w ramach dyplomacji 
dla nauki?

Zakładając prawdziwość racji (zdanie A1), zadaniem będzie weryfikacja 
prawdziwości następstwa (zdanie B1, B2) zdania logicznego, które brzmi: 

Ewolucja instytucji dyplomacji przejawia się m. in. poszerzeniem jej zakresu 
podmiotowego (A1), co sprawia, że również dyplomacja dla nauki może być ini-
cjowana przez państwa lub podmioty niepaństwowe (B1), ale pod warunkiem, że 
państwa są zawsze jednym z jej uczestników (B2).

Identyfikacja podmiotów inicjujących i prowadzących działania w ramach 
dyplomacji dla nauki jest kluczowa dla poprawnego zdefiniowania cech pojęcia 
oraz wskazania granic wymiaru podmiotowego� To pozwoli również wyznaczyć 
granice podmiotowego wymiaru pojęcia, odróżniając je od międzynarodowej 
współpracy naukowej, która jest pojęciem szerszym� 

Ewolucja instytucji dyplomacji jest wypadkową zmian zachodzących 
w stosunkach międzynarodowych� Wiąże się z redefinicją polityki zagranicznej, 
w której realizację zaangażowanych jest coraz więcej podmiotów, a agenda 
spraw, będących przedmiotem ich zainteresowania, systematycznie zwiększa się� 
Polityka zagraniczna nadal jest rozumiana zgodnie z definicją N� Machiavelliego 
jako polityka mająca na celu radzenie sobie z zagrożeniami na zewnątrz granic 
państwa, które jednak mają wpływ na politykę państwa (Berridge, Keens-Soper, 
Otte, 2001)� Inaczej jednak identyfikuje się zagrożenia oraz podmioty i stany, 
które mogą być ich źródłem� Obok dyplomacji tradycyjnej, opartej na tzw� 
modelu francuskim dyplomacji, badacze zaczynają posługiwać się pojęciami, 
takimi jak nowa dyplomacja, nowoczesna dyplomacja, dyplomacja wielotorowa 
(Rana, 2011)�

Współcześnie działania dyplomatyczne, polegające na reprezentacji czy 
udziale w negocjacjach, pozyskiwaniu informacji oraz networkingu, podejmują 
różnorodne podmioty niepaństwowe� Dlatego można też mówić o dyplomacji 
otwartej, dyplomacji mającej wielu właścicieli (ang� multi-owner diplomacy), 
dyplomacji hybrydowej (łączącej dyplomację tradycyjną i nową dyplomację) 
(Jönsson 2016), dyplomacji publicznej (Melissen, 2011) czy postterytorialnej 
(Scholte, 2008)�

Część autorów mówi o  swego rodzaju paralelności czy odwzorowaniu 
narzędzi i instrumentów, tradycyjnie kojarzonych z aktywnością dyplomatyczną 
państw, przez podmioty takie jak organizacje międzynarodowe, przedsiębior-
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stwa międzynarodowe, transnarodowe organizacje pozarządowe czy aktorzy 
subpaństwowi� Podmioty niepaństwowe realizują funkcje dyplomatyczne razem 
z państwami, co przez B� Hockinga zostało nazwane dyplomacją katalityczną� 
Terminem krajowy system dyplomatyczny określa się wszystkie te instytucje 
i pomioty uczestniczące w działalności dyplomatycznej państwa� Poza mini-
sterstwem spraw zagranicznych wymienić trzeba inne resorty rządu, agencje 
rządowe, bank centralny oraz inne instytucje publiczne (Garbacz, 2016)�

S� Sundararaman za J� Montville przywołuje podział na dwa tory dyplomacji, 
funkcjonujące jednocześnie i obok siebie� Dyplomacja pierwszego toru to dyplo-
macja oficjalna, natomiast dyplomacja drugiego toru to działania podejmowane 
przez podmioty takie jak np� naukowcy, eksperci, wspólnoty epistemiczne, 
przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, ale także urzędników instytucji 
państwowych, przy wykorzystaniu ich prywatnych zasobów, np� kontaktów, dla 
osiągnięcia celów polityki zagranicznej (Sundararaman, 2008)�

Dyplomacja naukowa – w tym dyplomacja dla nauki – to obszar aktywności 
państwa oraz aktorów niepaństwowych� To, co odróżnia dyplomację naukową 
od szerszego pojęcia międzynarodowej współpracy naukowej, to fakt, że – 
w odniesieniu do tej pierwszej – państwo jest zawsze obecne albo jako podmiot 
inicjujący działania, albo jako uczestnik podejmowanych aktywności� Dyploma-
cja naukowa może być częścią międzynarodowej współpracy naukowej, ale nie 
musi� Ponadto międzynarodowa współpraca naukowa może odbywać się bez 
udziału państw, może być inicjowana i prowadzona wyłącznie przez podmioty 
nastawione na zysk, a jej celem jest dokonanie odkryć naukowych, działalność 
badawczo-rozwojowa (Turekian i in�, 2015, s� 6)�

Dyplomacja dla nauki jest kategorią dyplomacji naukowej najbardziej 
zbliżoną do międzynarodowej współpracy naukowej, jednak przy założeniu, że 
w działaniach biorą udział państwa� Internacjonalizacja nauki i rozwój współ-
pracy naukowej z udziałem rodzimych naukowców, co jest celem dyplomacji 
dla nauki, mogą być inicjowane przez różne podmioty, ale na którymś etapie 
są w nie włączone również instytucje państwa� Nie można mówić o jednym 
modelu dyplomacji dla nauki� A co równie istotne, podlegają one ciągłej zmianie, 
zarówno w wymiarze podmiotowym, definicji celów oraz instrumentów użytych 
do ich osiągnięcia� Podmiotem inicjującym działania nie jest już tylko resort 
spraw zagranicznych, ale w zależności od państwa są to ministerstwa właściwe 
ds� nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, rozwoju technologicznego i innowacji, 
organizacje reprezentujące środowiska naukowe (akademie nauk, rady naukowe), 
instytucje badawczo-rozwojowe, agencje odpowiedzialne za finansowanie badań 
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naukowych, sami naukowcy, przedsiębiorstwa, fundacje i stowarzyszenia itd� 
(Turekian, Macindoe, Copeland, Davis, Patman, Pozza 2015)�

Duże międzynarodowe projekty naukowe, w których uczestniczą państwa 
i podmioty niepaństwowe, to tylko jeden z wymiarów dyplomacji dla nauki� 
Bardziej liczne są działania oddolne (ang� bottom-up collaboration), w które 
angażują się indywidualni naukowcy, instytuty badawcze czy uniwersytety 
z kilku państw� Skala tych przedsięwzięć jest nieporównanie mniejsza, zarówno 
pod względem ludzkim, organizacyjnym czy finansowym� Jednak to te dzia-
łania tworzą gęstą sieć inicjatyw naukowych oplatającą cały glob� Pomimo że 
współpraca jest początkowo niesformalizowana i można podważać argument 
o zaangażowaniu państwa, to jest ono obecne czy to jako dysponent środków na 
finansowanie badań naukowych, czy poprzez swoje instytucje, niosąc wsparcie 
np� w obszarze pomocy prawnej przy negocjowaniu warunków umów o partner-
stwie i współpracy, zagadnień związanych z podziałem praw do rezultatów pro-
jektów badawczych, prawami własności intelektualnej czy pomocy konsularnej 
w procedurze ubiegania się o wizę, pozwolenia na pracę itp� (Turekian i in�, 2015)�

W większości państw – aktywnych w obszarze dyplomacji dla nauki – można 
zidentyfikować te same kategorie podmiotów podejmujących działania� Są to 
instytucje państwowe, takie jak ministerstwo spraw zagranicznych, ministerstwa 
odpowiedzialne za naukę, szkolnictwo wyższe, edukację, agencje rządowe, przed-
stawicielstwa dyplomatyczne państwa (w relacjach bilateralnych i multilateral-
nych), instytucje reprezentujące jednostki subpaństwowe, instytucje publiczne 
i prywatne reprezentujące środowiska naukowe, uczelnie wyższe, instytuty 
badawcze (publiczne i prywatne), organizacje branżowe, osoby indywidualne� 
Struktura podmiotowa dyplomacji dla nauki jest wielopoziomowa i tworzą ją 
podmioty państwowe i niepaństwowe, które realizują funkcje dyplomacji dla 
nauki�

Tak istotne zróżnicowanie w  wymiarze podmiotowym dyplomacji dla 
nauki odzwierciedla ogólny trend ewolucji instytucji dyplomacji, polegający 
na poszerzeniu katalogu aktorów prowadzących aktywność międzynarodową, 
dyplomatyczną, o podmioty niepaństwowe� Wiele przedsięwzięć zaliczanych do 
dyplomacji dla nauki – szczególnie duże projekty naukowe o międzynarodowym 
zasięgu – to przykład polilateralizmu, który jest nową formą dialogu dyploma-
tycznego, oprócz relacji bilateralnych i multilateralnych (Jönsson, 2008)� 
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Kto jest adresatem działań?
Zakładając prawdziwość racji (zdania A1, A2), zadaniem będzie weryfikacja 

prawdziwości następstwa (zdanie B) zdania logicznego, które brzmi:
Katalog adresatów dyplomacji dla nauki jest spójny z ogólnymi założeniami 

i priorytetami polityki zagranicznej państwa (A1), a działania są kierowane do 
środowiska naukowego własnego państwa, do innych państw i  ich środowisk 
naukowych oraz podmiotów niepaństwowych (A2), więc adresatów dyplomacji 
dla nauki dzielimy na wewnętrznych i zewnętrznych (B). 

Działania w ramach dyplomacji dla nauki odbywają się na przecięciu wnętrza 
państwa i systemu międzynarodowego i są skierowane – z jednej strony – do 
wewnątrz, czyli do przedstawicieli własnej społeczności naukowej� Z drugiej 
strony adresatami działań skierowanych na zewnątrz są inne państwa, ze wszyst-
kimi interesariuszami umiędzynarodowienia nauki, polityki w obszarze edukacji, 
szkolnictwa wyższego, badań i rozwoju, postępu technologicznego itd�, na wszyst-
kich poziomach zarządzania, zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego, 
którzy są potencjalnymi partnerami do współpracy naukowo-badawczej dla śro-
dowiska naukowego państwa inicjującego aktywność� Ponadto odbiorcami tych 
działań są organizacje międzynarodowe, transnarodowe organizacje pozarządowe, 
wspólnoty epistemiczne o międzynarodowym zasięgu, międzynarodowe instytuty 
badawcze, przedsiębiorstwa międzynarodowe oraz społeczność naukowa innych 
państw, włączając w to indywidualnych badaczy (Wilson, 2015; Pozza, 2015)� 

Konkretni adresaci są definiowani przez państwa i jest to ściśle związane 
z ogólnymi celami i założeniami strategii polityki zagranicznej� Państwo człon-
kowskie UE jako adresatów swojej aktywności wybiera pozostałych członków UE 
i działające na ich terytorium podmioty� W tym konkretnym przypadku zakla-
syfikowanie adresatów do kategorii wewnętrznych lub zewnętrznych odbiorców 
działań może tworzyć wyzwanie, ponieważ UE stanowi specyficzną strukturę 
wielopoziomowego zarządzania� Stąd ten sam adresat może być postrzegany jako 
wewnętrzny – z punktu widzenia wymiaru ponadnarodowego – lub zewnętrzny 
– biorąc za punkt odniesienia wymiar narodowy (Hellmann, 2016)�

Różnice w katalogu adresatów dyplomacji dla nauki wynikają z odmiennych 
uwarunkowań historycznych, gospodarczych czy geopolitycznych, które mają 
swoje odzwierciedlenie w ogólnych założeniach polityki zagranicznej państwa, 
a w tym także zagranicznej polityki naukowej� Dla przykładu w modelu francu-
skim dyplomacji naukowej – a w tym dyplomacji dla nauki – istnieje powiązanie 
polityki zagranicznej, polityki naukowej oraz polityki rozwojowej, co wyróżnia 
ten system spośród innych� Tutaj aktywności w ramach dyplomacji dla nauki są 
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jednocześnie nauką dla dyplomacji, gdyż służą budowaniu oczekiwanego wize-
runku Francji w państwach Południa, podtrzymaniu więzi z byłymi koloniami, 
ale też dają możliwość ciągłej obecności Francji w regionach istotnych z punktu 
widzenia interesów i celów polityki zagranicznej (Ruffini, 2017)�

Jak potwierdza przywołany przykład, kryterium identyfikacji adresatów 
dyplomacji dla nauki są ogólne cele i priorytety polityki zagranicznej państwa� 
Determinują one zarówno wybór konkretnych adresatów, jak i intensywność 
podejmowanych działań, charakter współpracy� Specyfika aktywności, mającej 
miejsce na przecięciu państwa i systemu międzynarodowego, sprawia, że adre-
satów dyplomacji dla nauki można podzielić na wewnętrznych i zewnętrznych�

Jaki jest przedmiot (cel) działań?
Zakładając prawdziwość racji (zdania A1, A2), zadaniem będzie weryfikacja 

prawdziwości następstwa (zdanie B) zdania logicznego, które brzmi:
Nie można jednoznacznie zdefiniować przedmiotu działań dyplomacji dla 

nauki (A1), gdyż jest on uzależniony od ogólnej strategii polityki zagranicznej 
państwa i może służyć zarówno dominacji, powiększaniu przewagi, jak też współ-
działaniu oraz stanowić cel sam w sobie, jak też instrument dla realizacji innych 
celów polityki (A2), co wskazuje, że cele dyplomacji dla nauki mają charakter 
rywalizacyjno-kooperacyjny (B). 

Cele dyplomacji dla nauki, będące desygnatem jej pojęcia, to wspieranie 
udziału rodzimych naukowców w międzynarodowej współpracy naukowej, 
umiędzynarodowienie badań naukowych oraz działanie na rzecz poprawy rozpo-
znawalności środowiska naukowego danego państwa na zewnątrz� W zależności 
od podmiotu, który inicjuje działania, będą widoczne różnice w postrzeganiu 
i definiowaniu przedmiotu działań i tego, czemu mają służyć� Zrozumiałe jest, 
że działania oddolne, podejmowane przez pojedynczych naukowców, zespoły 
badawcze czy instytucje naukowe, nie stawiają sobie za cel realizację założeń 
internacjonalizacji rodzimej nauki czy poprawę rozpoznawalności środowiska 
naukowego na zewnątrz, choć pośrednio przyczyniają się do tego� Najczęściej 
są to partykularne interesy, związane z uzyskaniem finansowania projektu 
badawczego, wejściem na wyższy poziom kariery naukowej poprzez udział 
w międzynarodowych zespołach badawczych, zyskanie prestiżu� Są to oczywi-
ście również cele bezpośrednio związane z postępem w nauce, świadomością, 
że współczesna nauka uległa denacjonalizacji, gdyż nie da się osiągnąć sukcesu 
w badaniach naukowych, bazując na krajowych zasobach ludzkich, finansowych 
i infrastrukturze (Leclerc, Gagné, 1994; Whitley, 1993)� 
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Cele dyplomacji dla nauki, będącej kategorią dyplomacji wpływu, mogą być 
interpretowane jako narzędzie miękkiej siły, gdzie współpraca naukowa ma 
przyczynić się do poprawy relacji pomiędzy państwami lub – na zasadzie efektu 
synergii – umożliwić osiągnięcie wspólnych celów, które – działając indywidual-
nie – są nieosiągalne� Tak rozumiane działania stanowią jednocześnie aktywność 
zaliczaną do nauki dla dyplomacji� Nauka może być instrumentem rywalizacji 
między uczestnikami stosunków międzynarodowych� Jak piszą na łamach ‘The 
Wall Street Journal’ H� R� McMaster, były Doradca ds� Bezpieczeństwa USA oraz 
G� Cohn, doradca Prezydenta USA ds� gospodarczych w latach 2017–2018: „Świat 
nie jest »wspólnotą globalną«, ale areną, na której narody, podmioty pozarządowe 
i przedsiębiorstwa angażują się i konkurują o przewagę” (Colglazier, 2017)� 

Cele dyplomacji dla nauki zawierają w sobie elementy kooperacji i rywali-
zacji� Państwa są świadome, że poszukiwanie rozwiązań problemów globalnych, 
takich jak zmiany klimatu i ich skutki, zagrożenia zdrowotne, zagrożenia dla 
bezpieczeństwa żywnościowego itd� jest możliwe wyłącznie poprzez międzyna-
rodową współpracę naukową� Mimo to komponent rywalizacji jest tu też obecny� 
Nie można zaprzeczyć, że dla części państw deklarowane cele kooperatywne są 
tylko zasłoną dla tradycyjnego, realistycznego rozumienia roli dyplomacji, czyli 
ochrony i realizacji interesów państwa, również kosztem pozostałych aktorów 
(Galluccio, Vivani, 2015)� 

Międzynarodowe projekty badawczo-rozwojowe to przykład i jednocześnie 
potwierdzenie współzależności, jakie występują we współczesnych zglobalizowa-
nych stosunkach międzynarodowych� Choć stajemy się coraz bardziej zależni od 
siebie, to nie znikają dysproporcje potencjałów i asymetria w relacjach między 
uczestnikami systemu międzynarodowego� Asymetryczna współzależność jest 
źródłem siły dla jednych, a pogłębienia się zależności dla innych (Keohane, 
Nye, 2012)� Wiedza może być czynnikiem wprowadzającym i podtrzymującym 
dysproporcje pomiędzy uczestnikami stosunków międzynarodowych� Co więcej, 
ten stan może ulegać pogłębieniu, jeżeli wiedza jest uznawana za narzędzie soft 
power (Knight, 2017)�

W erze gospodarek opartych na wiedzy, w której poziom innowacyjności 
jest czynnikiem pozytywnie warunkującym konkurencyjność, celem działań 
dyplomacji dla nauki jest ochrona interesów rodzimych twórców nowych 
technologii, czyli prezentowanie ich osiągnięć na zewnątrz, pomoc w sprzedaży 
innowacyjnych rozwiązań, monitorowanie przestrzegania przepisów prawa 
własności intelektualnej oraz merytoryczne wsparcie w procesie standaryzacji 
i uzyskania ochrony patentowej w innych państwach (Leitjen, 2017)�
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Jak sugeruje J� Penca, dla określenia celów dyplomacji naukowej (a w tym 
dyplomacji dla nauki) należy rozróżniać sytuację, kiedy intencją podmiotu 
inicjującego działania jest traktowanie międzynarodowej współpracy naukowej 
jako celu polityki zagranicznej państwa, od takiej, kiedy zamiarem tegoż pod-
miotu jest wykorzystanie i uczynienie narzędzia ze współpracy naukowej, co ma 
służyć realizacji innych celów polityki zagranicznej, np� dominacji w regionie czy 
w określonym obszarze polityki (Penca, 2018)� 

W praktyce wyzwaniem może się okazać wskazanie, która z intencji przeważa 
w działaniu podmiotu, bo najczęściej cele dyplomacji dla nauki mają charakter 
mieszany, rywalizacyjno-kooperatywny� Nie można wykluczyć sytuacji, w której 
cele dyplomacji dla nauki są jednocześnie celami polityki zagranicznej państwa 
oraz jej instrumentem, służącym osiąganiu innych celów� 

Cele środowiska naukowego mają również mieszany charakter� Chęć udziału 
w postępie naukowym, a przez to poprawie jakości życia ludzi, nie wyklucza 
występowania wspólnie działań nastawionych na kooperację i  rywalizację� 
Naukowcy rywalizują o środki na badania, prestiż, stanowiska itd� Przeczy to 
założeniu o neutralności kategorii, jaką jest nauka� Jest to szczególnie wyraźnie 
widoczne w naukach stosowanych, dyscyplinach wdrożeniowych, gdzie czynnik 
ekonomiczny jest jednym z ważniejszych determinantów, mających wpływ także 
na zachowania pojedynczych badaczy (Ruffini, 2017)�

Nie można również pominąć kwestii finansowania badań naukowych� Poza 
nielicznymi przykładami międzynarodowych projektów badawczo-rozwojowych 
finansowanych ze środków prywatnych – najczęściej przez korporacje transnaro-
dowe, organizacje filantropijne – zdecydowana większość inicjatyw naukowych 
jest utrzymywana ze środków budżetowych państw, np� programy ramowe UE 
(logika międzyrządowa przy ustalaniu budżetu ogólnego UE jest bardzo silna), 
Europejska Organizacja Badań Jądrowych (budżet organizacji pochodzi ze skła-
dek 22 państw członkowskich) czy projekty realizowane w ramach bilateralnych 
porozumień o współpracy naukowej (Skolnikoff, 1993)� 

Jakie instrumenty są wykorzystywane dla realizacji celów dyplomacji dla nauki?
Zakładając prawdziwość racji (zdania A1, A2), zadaniem będzie weryfikacja 

prawdziwości następstwa (zdanie B) zdania logicznego, które brzmi:
Dyplomacja dla nauki jest realizowana przy pomocy instrumentów tradycyjnej 

i nowej dyplomacji (A1), co stanowi konsekwencję ewolucji wymiaru podmioto-
wego i przedmiotowego dyplomacji (A2), a ich dobór zależy od kategorii podmiotu 
inicjującego, adresata oraz tego, jak definiują użyteczność dyplomacji dla nauki (B).
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Posiłkując się konwencyjną klasyfikacją funkcji misji dyplomatycznych 
(Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych, 1961), instrumenty 
dyplomacji dla nauki można podzielić na służące realizacji funkcji reprezentacyj-
nej, negocjacyjnej, promocyjnej, informacyjnej i konsularnej� Zaznaczyć trzeba, 
że ponieważ w rolę podmiotów dyplomacji wchodzą poza państwami również 
aktorzy niepaństwowi, a odbiorcą tych działań są m� in� społeczeństwa innych 
państw, aktorzy transnarodowi czy subpaństwowi, to również instrumenty 
ulegają ewolucji� 

Jak podkreśla B� Surmacz, przejawem ewolucji funkcji reprezentacyjnej 
jest rozszerzenie zakresu działań podejmowanych przez dyplomację o tematy 
zaliczane do tzw� lower agenda (m� in� współpraca naukowo-technologiczna) 
i skierowanie ich do rządu państwa przyjmującego – jak dotychczas – ale również 
do szerszego grona podmiotów pozapaństwowych (Surmacz, 2015)� Państwa 
posiadające i wdrażające strategię dyplomacji naukowej tworzą zaplecze insty-
tucjonalne, które ma odpowiadać za operacjonalizację celów strategii� Warto 
jednak zauważyć, że grono państw posiadających odrębną strategię dyplomacji 
naukowej jest niewielkie� Znacznie liczniejszą grupę tworzą państwa i aktorzy 
niepaństwowi faktycznie stosujący narzędzia dyplomacji naukowej, ale bez 
odniesienia do konkretnego dokumentu strategicznego (Langenhove, 2017)� 

Są to coraz liczniej tworzone stanowiska doradców ds� polityki naukowej 
i technologii czy attaché naukowi w placówkach dyplomatycznych (Francja, 
Niemcy, Holandia, Wielka Brytania, USA itd�)� Innym rozwiązaniem jest wysy-
łanie ekspertów w obszarze umiędzynarodowienia nauki czy współpracy badaw-
czo-rozwojowej jako wsparcia merytorycznego dla pracowników departamentów 
ds� dyplomacji kulturalnej, gospodarczej czy publicznej misji dyplomatycznych� 
Reprezentacją interesów państwa w obszarze zagranicznej polityki naukowej 
zajmują się też jednostki współpracy międzynarodowej innych resortów, biura 
regionalne czy zagraniczne przedstawicielstwa agencji rządowych odpowiada-
jących za badania naukowe, np� Biuro Promocji Nauki Polskiej Akademii Nauk 
‘PolSCA’ z siedzibą w Brukseli (PolSCA Polska Akademia Nauk, 2019)�

Kolejnym wymiarem realizacji funkcji reprezentacyjnej jest cyberprzestrzeń, 
oferująca inny katalog instrumentów dla osiągnięcia celów dyplomacji dla nauki� 
Aktywność w cyberprzestrzeni jest preferowana przez podmioty, które – z róż-
nych względów – nie posiadają tradycyjnych przedstawicielstw dyplomatycznych 
czy handlowych� Przykładem może być wirtualna wersja Centrum Dyplomacji 
Naukowej, które jest częścią Amerykańskiego Stowarzyszenia na Rzecz Postępu 
Nauk, Jednolity obszar elektronicznej wymiany danych Komisji Europejskiej czy 
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system krajowych punktów kontaktowych, działający m� in� w Polsce (Center for 
Science Diplomacy & American Association for Advancement in Science, 2019; 
European Commission, 2019; KPK, 2019)�

Niektóre państwa wykorzystują też mniej „oficjalne” formy reprezentacji, 
tworząc sieć złożoną z naukowców ekspatów, będących w kontakcie z urzędni-
kami odpowiadającymi za dyplomację naukową państwa� Taki instrument jest 
elementem operacjonalizacji dyplomacji naukowej Stanów Zjednoczonych czy 
Francji� We Francji praktyką jest, że również organizacje reprezentujące określone 
dyscypliny naukowe tworzą zagraniczne biura, zarówno w innych państwach, jak 
i przy organizacjach międzynarodowych (Le Centre national de la recherche 
scientifique [CNRS], 2019; L’Ecole française d’Extrême-Orient [EFEO], 2019; 
L’Institut de recherche pour le développement [IRD], 2019)�

Efektem realizacji funkcji negocjacyjnej są porozumienia o współpracy 
naukowo-technologicznej czy protokoły ustaleń, będące kolejnym instrumentem 
dyplomacji dla nauki� Stałe przedstawicielstwa dyplomatyczne państw są często 
podmiotem wspierającym właściwe ministerstwa w procesie negocjowania 
warunków umowy� W zależności od modelu dyplomacji dla nauki porozumie-
nia o współpracy są zawierane przez ministerstwa odpowiedzialne za naukę, 
edukację i politykę innowacyjną lub ministerstwa spraw zagranicznych� Umowy 
są zawierane pomiędzy państwami (dwustronne i wielostronne), pomiędzy akto-
rami subpaństowymi, pomiędzy organizacjami międzynarodowymi a państwami 
(np� UE-USA)� Stronami mogą być też inne podmioty pozarządowe (zinstytucjo-
nalizowane wspólnoty epistemiczne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa 
międzynarodowe, fundacje, instytuty badawcze, uczelnie wyższe) (Rüffin, 2017)�

Instrumenty funkcji promocyjnej dyplomacji dla nauki mają kształtować 
pozytywny wizerunek państwa i  jego społeczności naukowej na zewnątrz� 
Poprzez ich zastosowanie ma wzrosnąć atrakcyjność środowiska naukowo-
-technologicznego danego państwa jako wiarygodnego partnera do współpracy� 
Katalog narzędzi promocyjnych dyplomacji dla nauki jest bardzo bogaty i róż-
norodny, co jest konsekwencją zaangażowania wielorakich podmiotów (państw 
i aktorów niepaństwowych) oraz wykorzystania tradycyjnych i nowoczesnych 
kanałów komunikacji� Jednym z narzędzi jest promowanie rodzimych ekspertów 
i lobbowanie za ich obecnością w międzynarodowych gremiach, np� komitety/
grupy eksperckie organizacji międzynarodowych, międzynarodowe projekty 
badawczo-rozwojowe, międzynarodowe misje zarządzania pokonfliktowego, 
projekty rozwojowe itd� Jest to narzędzie sprzyjające lepszej rozpoznawalności 
rodzimych badaczy w międzynarodowej społeczności naukowej� Podmioty 
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inicjujące dyplomację dla nauki korzystają też z narzędzi typowych dla tzw� bro-
keringu innowacji, zarządzania innowacjami� Jest to szeroko pojęty networking 
i matchmaking� Organizacja międzynarodowych wydarzeń naukowych (konfe-
rencje, warsztaty, seminaria), webinariów (networking w cyberprzestrzeni), pro-
mowanie zaawansowania naukowo-technologicznego poprzez udział w targach 
czy wystawach� 

Instrumenty funkcji informacyjnej dyplomacji dla nauki w części pokrywają 
się z narzędziami służącymi realizacji funkcji promocyjnej� Korzysta się tu 
również z networkingu, matchmakingu, różnych kanałów rozpowszechniania 
informacji, np� Internet, radio, telewizja� Informacja ma trafić nie tylko do 
zewnętrznego odbiorcy, ale również do instytucji, organizacji i społeczności 
naukowej państwa, w którego interesie prowadzi się działania� Do kategorii 
instrumentów wspierających L� Van Langenhove zalicza szkolenia dla dyplo-
matów i naukowców poświęcone dyplomacji naukowej i jej typom, tworzenie 
platform wymiany informacji i  dialogu między podmiotami inicjującymi 
działania a adresatami dyplomacji dla nauki� Doświadczenie w tym obszarze 
posiadają Stany Zjednoczone, gdzie realizuje się kilka programów mających na 
celu podnoszenie świadomości i informowanie o celach dyplomacji naukowej 
przedstawicieli administracji rządowej oraz naukowców� Są to m� in� the Science 
& Technology Policy Fellowship program, the Embassy Science Fellows Program 
(AAAS Science & Technology Fellowship Program, 2019; U�S� Department of 
State, 2019)�

Dopełnieniem instrumentów informacyjnych dyplomacji dla nauki jest 
monitorowanie i gromadzenie informacji na temat międzynarodowej przestrzeni 
naukowej, specyfiki i potencjału naukowo-technologicznego poszczególnych 
państw czy aktywności na tym polu aktorów pozapaństwowych� Rolą dyplomacji 
jest pozyskiwanie wiedzy na temat stanu przestrzegania praw wyłącznych, wyni-
kających z prawa własności intelektualnej na rodzime innowacje, dostarczanie 
informacji na temat wymogów prawnych i administracyjnych obowiązujących 
w państwach przyjmujących�

Ostatnia kategoria instrumentów służy do realizacji funkcji konsularnych 
i polega przede wszystkim na pomocy w procedurze ubiegania się o wizę pań-
stwa przyjmującego� Jest to też w wielu przypadkach pomoc związana z zain-
stalowaniem się naukowca w nowym miejscu (zakwaterowanie, przeniesienie 
rodziny itp�)�
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PODSUMOWANIE

Dyplomacja dla nauki jako element praktyki politycznej jest konsekwencją 
zmiany rzeczywistości międzynarodowej, polegającej na wzroście znaczenia 
czynnika wiedzy, który stał się jednym z istotnych wyznaczników potęgi i prze-
wagi jednych aktorów stosunków międzynarodowych nad innymi� Procesy inter-
nacjonalizacji nauki oraz chęć udziału w międzynarodowym obrocie wiedzą, 
w dostępie do najnowszych technologii sprawia, że zagadnienia – dotąd należące 
do obszaru polityki wewnętrznej państwa – stają się częścią polityki zagranicznej, 
a nawet ulegają wyodrębnieniu jako zagraniczna polityka naukowa� Dochodzi 
do ewolucji instytucji dyplomacji w wymiarze przedmiotowym i podmiotowym� 
Nowa dyplomacja, której przykładem jest dyplomacja dla nauki, to również 
ewolucja funkcji dyplomacji oraz zmiana katalogu instrumentów, z których 
korzystają państwa i aktorzy niepaństwowi jako podmioty dyplomacji� 

W niniejszym artykule została podjęta próba stworzenia autorskiej propozycji 
pojęcia dyplomacji dla nauki i dostosowania siatki pojęciowej do zmieniającej się 
rzeczywistości międzynarodowej� Odwołując się do wytycznych teorii poznania 
i logiki formalnej w ujęciu T� Kotarbińskiego, zidentyfikowano komponenty treści 
i przedmiot pojęcia, takie jak podmioty inicjujące, adresatów, cel i instrumenty 
działań w ramach dyplomacji dla nauki� Na tej podstawie proponujemy nastę-
pującą definicję analizowanego pojęcia:

Dyplomacja dla nauki to działania podejmowane przez instytucje państwa 
w bilateralnych i multilateralnych relacjach międzynarodowych, jak również 
przez podmioty niepaństwowe i samych naukowców, mające na celu budowanie 
i poszerzanie sieci kontaktów międzynarodowych, zwiększenie rozpoznawalności 
i udziału środowiska naukowego państwa w międzynarodowych przedsięwzię-
ciach naukowych, gdzie cele mogą być zarówno celami polityki zagranicznej 
państwa, jak i instrumentami realizacji innych jej priorytetów i odzwierciedlać 
ich kooperacyjne lub rywalizacyjne intencje�
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ASERTYWNEJ KULTURY OBYWATELSKIEJ .  

PRZYPADEK OGÓLNOPOLSKIEGO STRAJKU KOBIET
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THE CASE OF POLISH WOMEN’S STRIKE
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— ABSTRAKT —

Kategoria kultury obywatelskiej stanowi jedno 
z pojęć służących do opisu współczesnej rze-
czywistości społeczno-politycznej� W  ujęciu 
klasycznym (civic culture) jest ona definiowana 
jako kombinacja trzech podstawowych typów 
kultury politycznej: parafialnej, poddańczej 
i  uczestniczącej (Almond, Verba, 1963)� Jako 
przeciwwagę dla „klasycznego” modelu kultury 
obywatelskiej (określanej jako „lojalna” – allegiant 
culture) w ostatnich latach wprowadzono kate-
gorię asertywnej kultury obywatelskiej (assertive 
culture, Dalton, Welzel, 2014)� Celem niniejszego 
artykułu jest odpowiedź na pytanie o możliwości 
opisania współczesnych ruchów protestu za 
pomocą kategorii asertywnej kultury obywatel-
skiej� Innymi słowy jest to pytanie o przydatność 
dotychczasowej definicji kultury obywatelskiej 
do zobrazowania przeobrażeń zachodzących we 
współczesnej sferze publicznej, a w szczególności, 

— ABSTRACT —

The “civic culture” is one of the concepts used to 
describe contemporary socio-political reality� The 
“classical” civic culture is defined as a combination 
of three basic types of political culture: parochial, 
subject and participant (Almond & Verba, 1963)� 
As a counterweight to this approach, the category 
of assertive civic culture has been introduced 
(Dalton & Welzel, 2014)� The aim of this article 
is to answer the question about the possibility 
of describing contemporary protest movements 
using the category of assertive civic culture�
In other words, it is a question of the usefulness of 
the current definition of civic culture in describ-
ing transformations taking place in the contem-
porary public sphere, and in the area of grassroots 
social activity in particular� The conducted 
analyses allow to agree with the thesis about 
the need to redefine the “classical” definition of 
civic culture towards an assertive model, with an 
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WPROWADZENIE

Kategoria kultury obywatelskiej stanowi jedno z pojęć służących do opisu 
współczesnej rzeczywistości społeczno-politycznej� W ujęciu klasycznym (civic 
culture) jest ona definiowana jako swego rodzaju kombinacja trzech podstawo-
wych typów kultury politycznej: parafialnej, poddańczej i uczestniczącej (Almond, 
Verba, 1963), ale także, co podkreśla m�in� Jerzy Wiatr, jako takie połączenie 
tych trzech typów kultury politycznej, w którym prymat wiedzie tzw� kultura 
uczestnicząca: „Kultura obywatelska (ang� civic culture) to kultura uczestnicząca, 
w której elementy parafialnej kultury politycznej i poddańczej kultury politycznej 
nie zostały całkowicie usunięte, ale włączone w kulturę polityczną� Obywatele 
zachowują bardziej tradycyjne ich cechy� Jest najbardziej charakterystyczna dla 
systemów demokratycznych (Wiatr, 1999)”1� 

W ostatnich latach mamy jednak do czynienia z próbami redefinicji tej kate-
gorii� Jako swoistą przeciwwagę dla „klasycznego” modelu kultury obywatelskiej 
(określanej jako „lojalna” – allegiant culture) wprowadzono kategorię asertywnej 
kultury obywatelskiej (assertive culture)� Charakteryzuje się ona m�in� niskim 

1 Kultura obywatelska bywa także określana mianem „wspólnoty obywatelskiej” – „civic commu-
nity” (Putnam, 1995), „cnót obywatelskich” – „civic virtues” (Kymlicka, 1998) lub też „cnót liberal-
nych”– „liberal virtues” (Galston 1999)� Celem artykułu nie jest jednak pełna rekonstrukcja istnieją-
cych w tym zakresie stanowisk badawczych, w związku z czym w tekście przywołane i opisane jest 
jedynie podejście, które staje się podstawą i punktem wyjścia do dalszych przeformułowań i analiz, 
czyli podejście „klasyczne”�

w  obszarze oddolnej aktywności społecznej� 
Przeprowadzone analizy pozwalają zgodzić się 
z tezą mówiącą o potrzebie redefinicji „klasycz-
nej” definicji kultury obywatelskiej w kierunku 
modelu asertywnego, z zastrzeżeniem dotyczą-
cym zaufania pomiędzy członkami opisywanych 
ruchów� Punktem odniesienia dla postawionego 
w artykule problemu są ruchy protestu, będące od 
kilku lat coraz częstszym „aktorem” w przestrzeni 
publicznej� 

Słowa kluczowe: asertywna kultura obywatelska; 
ruchy protestu; ruchy oddolne

exception regarding trust between the members 
of the described movements� The reference point 
are in the article the protest movements that have 
been an increasingly common “actor” in public 
space for several years�

Keywords: assertive civic culture; protest move-
ments; grassroots movements 
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zaufaniem do instytucji, a także silnym poparciem dla zasad demokracji libe-
ralnej przy jednoczesnej niskiej akceptacji dla jej praktyki (Dalton, Welzel, 2014)�

Jednocześnie w ostatnich latach jesteśmy świadkami coraz częstszych „wystą-
pień” społecznych: manifestacji, długotrwałych protestów, a także zajmowania 
i okupacji przestrzeni miejskich� Szczególna ich intensyfikacja miała miejsce 
w ostatnim dziesięcioleciu, m�in� pod postacią tzw� arabskiej wiosny w latach 
2010–2012, ruchu Occupy zainicjowanego w Stanach Zjednoczonych jesienią 
2011 r�, wystąpień w Grecji w latach 2010–2012, ruchu Indignados oraz fali 
społecznych protestów w Hiszpanii w latach 2011–12, wystąpień „oburzonych” 
we Włoszech i Londynie w 2011 r�, krwawych protestów na Ukrainie w 2013 r� 
czy masowych ruchów protestu wobec umowy ACTA w Polsce w 2012 r�2 Można 
zatem postawić pytanie, na ile zredefiniowana kategoria kultury obywatelskiej jest 
w stanie opisać i odzwierciedlić przemiany dokonujące się w ramach dzisiejszych 
społecznych aktywności i aktów niezadowolenia�

Celem niniejszego artykułu jest odpowiedź na pytanie o potencjał kategorii 
asertywnej kultury obywatelskiej w zakresie opisania współczesnych ruchów 
protestu� Postawiony problem główny dotyczy zatem eksplanacyjnej mocy ujęcia 
proponowanego przez Almonda i Verbę i koncentruje się na pytaniu o przy-
datność propozycji tych autorów do opisu omawianego zjawiska� Towarzyszy 
mu założenie o potrzebie redefinicji klasycznego modelu kultury obywatelskiej 
w kierunku modelu asertywnego, który lepiej oddaje kształt dzisiejszej aktyw-
ności obywatelskiej oraz procesów dokonujących się w jej ramach� Punktem 
odniesienia w prowadzonych analizach będą społeczne, oddolne ruchy pro-
testu, będące od kilku lat coraz częstszym „aktorem” w przestrzeni publicznej, 
a w szczególności przypadek Ogólnopolskiego Strajku Kobiet3� Artykuł składa 

2 Fale protestów mają także miejsce pod koniec drugiej dekady XXI w�, m�in� Wenezueli (od 2014 
roku), w Serbii (od 2018 roku), a także we Francji (od grudnia 2018 roku)�

3 Wybór tego przypadku podyktowany był kilkoma względami� Po pierwsze, była to pierwsza od 
wielu lat manifestacja w Polsce, która wzbudziła tak ogromne zainteresowanie – a co za tym idzie – 
udział przedstawicieli różnych grup społecznych (zob np� analizy opublikowane w pracy zbiorowej 
dotyczącej Strajku Kobiet: Korolczuk: Kowalska, Ramme, Snochowska-Gonzalez, 2018)� Po drugie, 
owa mobilizacja społeczna nie dotyczyła jedynie dużych miast� Protesty organizowane były także 
w małych miejscowościach, w których bardzo często były one pierwszą aktywnością obywatelską ich 
organizatorów i organizatorek (zob� np� Piotrowski, Muszel, 2019)� Po trzecie, dla osób zaangażowa-
nych w organizację protestów często był to pierwszy rodzaj obywatelskiej aktywności, który podjęły 
w swoim życiu (zob� np� Król, Pustułka, 2018)� Stąd wydaje się, iż ranga i znaczenie Ogólnopolskiego 
Strajku Kobiet znacznie przekraczają inne dotychczasowe protesty w Polsce, co wpływa na potrzebę 
analizy tego przypadku� W artykule korzystam z licznych zrealizowanych już badań empirycznych 
dotyczących tego ruchu, jak również z opracowań teoretycznych�
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się z czterech części� W pierwszej przypominam wybrane teoretyczne ujęcia 
współczesnych ruchów protestu� Część druga poświęcona jest rekonstrukcji 
propozycji Daltona i Welzela, czyli pojęcia asertywniej kultury obywatelskiej� 
W części trzeciej zaprezentowany został case study – przykład Ogólnopolskiego 
Strajku Kobiet – ruchu protestu o zasięgu krajowym i międzynarodowym� Część 
ostatnia, czwarta, stanowi podsumowanie i zaprezentowanie wniosków z prze-
prowadzonych analiz�

WSPÓŁCZESNE RUCHY PROTESTU

W 2015 r� redaktorzy książki O kulturze protestu jako rdzeniu tradycji europejskiej 
pisali: „W przeciwieństwie do wcześniejszych, historycznych kryzysów i upad-
ków systemów politycznych w Europie w tej chwili nie widać na horyzoncie 
masowych ruchów protestu, które wskazywałyby możliwą alternatywę i drogę 
do upragnionej Utopii� I to jest największy problem współczesności� (…) Bez 
pociągającej obietnicy lepszego świata, trudno wyzwolić ludzkie emocje i doko-
nać społecznej mobilizacji� Wtedy pozostaje tylko coraz bardziej pozbawiona 
wrażliwości, empatii i pomysłów na nowe wyzwania real politics�” (Żuk, 2015, 
s� 9)� Podobny sceptycyzm co do społecznej aktywności i zainteresowania sferą 
publiczną oraz decyzjami w jej ramach podejmowanymi pojawiał się także 
w pracach innych badaczy (np� Nowak i Nowosielski, 2006)� Nie jest on zresztą 
specyfiką wyłącznie polską� Istotną cezurę w sposobie postrzegania możliwości 
przekształceń systemu stanowiły w ubiegłym stuleciu wydarzenia roku 1968 
we Francji, efektem których było m�in� pojawienie się głosów o rozczarowa-
niu ideałami „rewolucyjnymi” i  niemożliwością zmiany coraz silniejszego 
i ugruntowującego swoją pozycję systemu kapitalistycznego (Baudrillard, 2006, 
s� 6)�4 Najbardziej skrajną ocenę wynikającą z rozczarowania nikłymi efektami 
studenckich protestów zaprezentował jeden z największych sceptyków XX w�, 
francuski filozof i socjolog Jean Baudrillard, pisząc m�in� o „społecznych masach” 
i „milczącej większości”. Bierność, czy nawet pewnego rodzaju bezwład, znie-
chęcenie, wycofanie, wydają się – wg Francuza – główną determinantą zachowań 
przedstawicieli współczesnych społeczeństw� Jednocześnie żadne formy oporu 
czy scenariusze rewolucji wobec dominującego systemu neoliberalnego nie są 

4 Por� np� Judt (2013)�
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już de facto możliwe do realizacji, każda z nich zostanie bowiem zawłaszczona 
przez opresyjny system�

Pojawia się jednak pytanie, czy – szczególnie w kontekście wspomnianych już 
„rewolucji” z lat 2010–2013 – te dość pesymistyczne opinie są nadal aktualne� 
Mimo wszystko znaczenie ruchów społecznych5, w tym także interesujący nas 
kontekst ruchów protestu, jest stale eksplorowany przez badaczy podejmujących 
tę tematykę zarówno na gruncie teoretycznym, jak i badań empirycznych� Do 
głównych cech tego rodzaju ruchów zaliczają oni m�in� decentralizację, brak 
struktur, hybrydowość i nieokreśloność, swoistą polifoniczność, a także etyczne 
i moralne pobudki działań, sytuowane ponad kwestiami legalności, oraz rezygna-
cję ze strategii i planu działań na rzecz elastyczności i spontaniczności (Nowo-
sielski, 2011, s� 18)� Badacze wskazują także na najczęściej stosowane techniki 
i strategie protestu, takie jak okupacja i zajmowanie przestrzeni publicznych 
(Chodak, 2016), główne źródła i motywy aktywności ruchów (Krastew, 2015), 
analizują ich przebieg i zróżnicowanie (Mason, 2013), a także pytają o ich ideolo-
giczność (Offe, 2014) lub relacje do innych ruchów społecznych (Castells, 2013)� 
Szczegółowego i wartego odnotowania przeglądu zjawiska w oparciu o istniejące 
teorie i badania ruchów protestu dokonuje Maciej Kowalewski, podnosząc m�in 
takie kwestie, jak: opór jako cecha dystynktywna ruchu protestu, konwencjo-
nalność podejmowanych działań, protest jako obszar konfliktu oraz realizacji 
stosunku władzy, dyskursywność protestów, ich hybrydowość, nietrwałość 
i amorficzność, a także usytuowanie pomiędzy racjonalnością a emocjonalnością, 
czy podmiotowość aktorów protestu (Kowalewski, 2016, s� 7–28)6�

W niniejszym artykule korzystam z definicji, która, jak sądzę, w najbardziej 
przejrzysty sposób prezentuje dystynktywne cechy ruchu protestu� Będzie to 

5 Do głównych ujęć teoretycznych ruchów społecznych badacze zjawiska zaliczają cztery podej-
ścia: strukturalny funkcjonalizm, interakcjonizm symboliczny, teorię racjonalnego wyboru oraz tzw� 
teorię nowych ruchów społecznych (zob np� Mandes, 2007, s� 2–4)� W związku z tym, iż celem artykułu 
nie jest rekonstrukcja przedstawionych podejść, nie dokonuję ich szczegółowego opisu� Warto jedynie 
zwrócić uwagę na czwarty, ostatni ze wskazanych paradygmatów, czyli na teorię nowych ruchów 
społecznych� Można bowiem zaryzykować tezę, iż jest ona obecnie najbardziej popularną i najczęściej 
wykorzystywaną perspektywą do badania omawianego tu zjawiska� Zob np� Touraine (1977), Offe 
(2005), Castells (1982, 2013)�

6 W kontekście omawianego problemu należy także podkreślić, iż ruchy protestu stanowią, 
szczególnie w ostatnich latach, istotną egzemplifikację wspomnianych nowych ruchów społecznych, 
m�in� ze względu na przyjętą formę działania� Tym samym protest staje się jednym z głównych wy-
znaczników i sposobów działania współczesnych ruchów społecznych: „Nie jest już możliwe opisy-
wanie polityki protestu, oddolnej partycypacji oraz symbolicznych wyzwań jako ‘niekonwencjonal-
nych’” (della Porta, Diani, 2009; Mandes, 2007)�
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zatem „forma aktywności politycznej obywateli, która (a) ma miejsce głównie 
poza zinstytucjonalizowanymi kanałami politycznymi; (b) obejmuje przedsta-
wianie decydentom politycznych roszczeń dotyczących różnych kwestii polityki 
publicznej, których częściowa lub całkowita realizacja wpłynie znacząco na 
rezultaty tej polityki oraz (c) z zasady wyklucza stosowanie skrajnych form 
przemocy” (Bajer, 2011, s� 70)� Dodatkowo ruch protestu będzie posługiwał się 
niekonwencjonalnymi formami działania, takimi jak bojkoty, demonstracje, 
blokady czy okupacje przestrzeni publicznych (Bajer, 2011, s� 66)�

ASERTYWNA KULTURA OBYWATELSKA

Pojęcie kultury obywatelskiej zostało rozpowszechnione w naukach społecznych 
w 1963 r� przez Gabriela Almonda i Sidney Verbę w pracy Civic Culture: Political 
Attitudes and Democracy in Five Nations, analizującej zjawisko kultury politycz-
nej (Almond, Verba, 1963)7� Była ona definiowana jako „Szczególna orientacja 
polityczna – postawy wobec systemu politycznego i jego różnych części i postawy 
wobec roli jednostki w systemie” (Almond, Verba, 1963, s� 12), czyli innymi słowy 
jest to „całokształt indywidualnych postaw i orientacji politycznych uczestników 
danego systemu” (Almond, Powell, 1966, s� 50)�

Autorzy wprowadzili trzy główne typy kultury politycznej, tj� kulturę zaścian-
kową, określaną także jako parafialna (parochial), kulturę podporządkowania 
(subject) oraz kulturę uczestnictwa (participant) (Almond, Verba, 1963, s� 16)� 

Niejako na „styku” tych trzech podstawowych typów kultury politycznej umie-
ścili Almond i Verba kulturę obywatelską (civic culture)� Jest ona definiowana 
jako swego rodzaju kombinacja trzech podstawowych typów kultury politycznej 
(parafialnej, podporządkowania i partycypacyjnej), w której dominującą rolę 
odgrywa kultura uczestnictwa� Nie oznacza to jednak, że pozostałe dwa typy, 
tj� kultury parafialna i podporządkowania, zostały z niej całkowicie usunięte: 
poszczególne ich elementy nadal mogą się w jej ramach pojawiać� Jednak naczelną 
rolę będzie tu odgrywała zaangażowana kultura uczestnictwa� W tak rozumianej 
kulturze obywatelskiej istotną rolę odgrywać będzie m�in� zaufanie – zarówno na 
poziomie indywidualnym/personalnym (zaufanie do przedstawicieli grupy), ale 

7 Na gruncie krajowym pojęcie to pojawiło się już na początku XX w� Zostało ono użyte przez 
Józefa Siemieńskiego w artykule pt� „Polska kultura polityczna wieku XVI” i było definiowane jako 
„najwyższa forma rządów” wytworzona przez określony naród (Siemieński, 1932)�
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także instytucjonalnym, czyli wiara w mechanizmy i reguły kierujące systemem 
politycznym (np� demokratyczne wybory czy zasada przedstawicielstwa/repre-
zentacji) oraz normy i zasady prawa regulujące ogół relacji społecznych oraz 
instytucjonalnych� Poza zaufaniem istotnym elementem kultury obywatelskiej 
jest również wiedza na temat działania mechanizmów systemu demokratycznego, 
a także chęć uczestnictwa w demokratycznych procedurach (przede wszytym 
wyborach powszechnych) (Almond, Verba, 1963)8�

Należy jednak zwrócić uwagę, że nie jest to jedyny możliwy „wektor” 
wyznaczony przez definicje kultury obywatelskiej� W drugiej dekadzie XXI w� 
Dalton i Welzel zaproponowali wyodrębnienie w ramach obywatelskiej kultury 
politycznej dwóch zasadniczych orientacji: lojalnej (allegiance) oraz asertywnej 
(assertive)� Głównym czynnikiem warunkującym wyodrębnienie tych dwóch 
podejść stała się koncepcja wartości postmaterialistycznych Ronalda Ingleharta� 
Wskazywał on na dokonujące się po drugiej wojnie światowej w demokracjach 
tzw� krajów zachodnich procesy społecznej modernizacji, prowadzące m�in do 
zwrotu w stronę tzw� wartości postmaterialistyczych� Szczególnie akcentował on 

8 Analizy podejmujące omawianą problematykę można także odnaleźć w pracach wspomnianych 
już Putnama, Kymlicki czy Galstona� Wśród podejmowanych w tym obszarze tematów wskazać 
można ponadto m�in� kwestie wzmacniania społecznego zaangażowania i kultury obywatelskiej 
przez władze lokalne (zob np� Andrews, Cowell, Downe, 2008); relacji pomiędzy określonymi 
wartościami „obywatelskimi” a decyzjami wyborczymi oraz rolą otoczenia instytucjonalnego w tym 
obszarze (zob np� Jackman, Miller, 2004); wzajemnych oddziaływań kultury obywatelskiej i religii 
(zob� np� Richard, Regan, 1988); analizujące kulturę obywatelską w odniesieniu do uwarunkowań 
historycznych i politycznych, w szczególności jej kondycji w krajach byłego „bloku socjalistycznego” 
(np� Janmaat, 2006; Webber, Liikanen, ed�, 2001); wpływu kultury obywatelskiej imigrantów na 
kulturę kraju „docelowego” (zob� Rice, Feldman, 1997)� W odróżnieniu od światowej literatury 
przedmiotu na gruncie krajowym kategoria kultury obywatelskiej wykorzystywana jest dość rzadko 
i ustępuje pola szerzej rozumianej kulturze politycznej lub też pojawia się jako jej element, zob� np� 
artykuły zamieszczone w publikacji „Kultura polityczna jako przedmiot badań” (Sarnacki red�, 2016)� 
W nielicznych wyjątkach odnoszona bywa także do kategorii obywatelstwa oraz do badań empi-
rycznych w tym zakresie (zob� Sekuła, 2009)� W drugiej połowie XX w� badania nad kulturą obywa-
telską kontynuowali w Polsce m�in� Jerzy Wiatr czy Edmund Wnuk-Lipiński� O ile Wiatr podkreślał 
rolę i prymat kultury uczestniczącej w tworzeniu kultury obywatelskiej (zob� Wiatr, 1999), o tyle 
Wnuk-Lipiński zaproponował odmienny model kultury obywatelskiej� W jego propozycji kultura 
obywatelska jest kategorią skupiającą w sobie „zarówno polityczne, jak i apolityczne aktywności 
obywatela”� A zatem jest to zarówno działanie stricte polityczne (udział w wyborach powszechnych, 
demonstrowanie poglądów i „sympatii” politycznych, inicjatywa obywatelska oraz wszelkie inne 
działania realizowane w obszarze polityki), jak też aktywności związane z tzw� „rolą obywatelską” 
(działalność w wolontariacie, organizacjach pozarządowych czy szeroko rozumiany aktywizm 
społeczny) (Wnuk-Lipiński, 2008, s� 160–162)�
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znaczenie: indywidualizmu, roli jakości życia, autoekspresji i poczucia przynależ-
ności, a także praw człowieka, wolności słowa czy dążenia do wpływu na władze 
oraz podejmowane przez nie decyzje, przejawiające się m�in� powstawaniem 
nowych ruchów społecznych (Inglehart, 1977, 2006, s� 334–348)�

Analizując wydarzenia z drugiej połowy XX w� (jak chociażby studenckie 
manifestacje we Francji pod koniec lat 60� czy liczne manifestacje lat 70� wymie-
rzone m�in� przeciwko wojnie w Wietnamie itp�), a także biorąc pod uwagę 
koncepcję wartości postmaterialistycznych Ingleharta, Dalton i Welzel analizują 
rosnące znaczenie ruchów społecznego protestu i kontestacji wymierzonych 
m�in w wąskie i elitarne kręgi sprawujące władzę oraz w sposób realizowania 
przez te grupy idei demokracji� Wskazują oni jednocześnie, że tego rodzaju 
działania (manifestacje, strajki, blokady czy okupowanie budynków użytecz-
ności publicznej – placów, uniwersytetów itp�) nie mają na celu podważania 
zasad demokracji� Stanowią one bowiem wyraz społecznego zaangażowania 
w rzeczywistą realizację jej idei, takich jak „obywatelska partycypacja, wolność 
ekspresji oraz zobowiązanie elit do odpowiadania na publiczne oczekiwania”� 
Stwierdzają także, iż „Protestujący z lat 60� i 70� zdawali się przewidywać nowy 
model asertywnego obywatela demokratycznego, który kontrastuje z lojalnym 
modelem kultury obywatelskiej” (Dalton, Welzel, 2014, s�7)�

W ujęciu proponowanym przez Daltona i Welzela „klasyczna” obywatelska 
kultura polityczna opisana przez Almonda i Verbę ma w rzeczywistości wymiar 
kultury lojalnej, co stwierdzili de facto sami autorzy koncepcji jeszcze w latach 
60�: „the civic culture is an allegiant participant culture” (Almond, Verba, 1963, 
s� 30; Dalton, Welzel, 2014, s� 6), czyli „kultura obywatelska jest lojalną kulturą 
uczestniczącą”� Lojalna kultura obywatelska odznacza się zatem takimi właściwo-
ściami, jak: szacunek i uznanie dla władzy przejawiający się w każdym obszarze 
życia, tj� w życiu rodzinnym (szacunek dla „głowy rodziny”), zawodowym 
oraz w sferze publicznej; respektowanie jej decyzji oraz podążanie w wyzna-
czonym przez nią kierunku zamiast obywatelskiego wytyczania nowych dróg 
i możliwości działania; zorientowanie na porządek oraz bezpieczeństwo, które 
wyznaczają (ale jednocześnie ograniczają) zakres wypowiedzi i uczestnictwa 
jednostek w sferze publicznej; wysoki poziom zaufania społecznego, zarówno 
na poziomie indywidualnym, ale także społecznym czy instytucjonalnym; 
wspieranie i umacnianie zasad i procesów demokratycznych; ograniczona 
akceptacja dla obywatelskiego nieposłuszeństwa, główna aktywność polityczna 
obywateli sprowadzona do głosowania oraz innych „konwencjonalnych form 
legitymacji” władzy; idea demokracji realizowana poprzez możliwość zabierania 
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głosu i wypowiedzi w sprawach społecznie istotnych oraz współuczestnictwo 
w procesach decyzyjnych (Dalton, Welzel, 2014, s� 7–11)9�

Opisywane przez Daltona i Welzela przekształcenia modelu kultury obywa-
telskiej będą zmierzały w kierunku orientacji asertywnej� Badacze stwierdzają, 
iż warunkiem zapewniającym względną trwałość i stabilność systemu demo-
kratycznego nie jest już (lojalna) kultura obywatelska definiowana w sposób 
zaproponowany przez Almonda i Verbę� Jej miejsce zajęła bowiem, będąca do 
pewnego stopnia jej zaprzeczeniem, kultura asertywna.� O ile w przypadku 
lojalnej kultury obywatelskiej główną ramą konstruującą i „utrzymującą” system 
był ład i bezpieczeństwo publiczne, o tyle dla asertywnie ukierunkowanej kultury 
obywatelskiej naczelne stają się kwestie związane z możliwością publicznego 
„zabrania głosu” oraz partycypacji – nawet kosztem priorytetów związanych 
z porządkiem i bezpieczeństwem� Mamy zatem do czynienia ze znacznym 
zwiększeniem dystansu społecznego w różnych obszarach funkcjonowania, 
zarówno w stosunku do władz, ale także na poziomie mikro i mezospołecznym 
(w miejscu pracy czy w ramach grup pierwotnych, jak np� rodzina)� Badacze 

wskazują również na cechujące asertywnie zorientowaną kulturę obywatelską 
silne poparcie dla idei oraz zasad demokracji, ale jednocześnie towarzyszący im 
sprzeciw wobec sposobów ich praktycznego urzeczywistniania (tzw� niezado-
woleni demokraci)� Podejście to podkreśla również dominującą rolę aktywnego 
uczestnictwa w sferze polityki oraz działań związanych z artykułowaniem 
potrzeb i proponowaniem rozwiązań, które miałyby zastąpić postawy oparte na 
biernym oczekiwaniu na wprowadzenie określonych rozstrzygnięć� Będzie to 
zatem czynny udział w szeroko rozumianej sferze polityki, przejawiający się nie 
tylko dążeniem do partycypacji oraz do realnego wpływu na procesy decyzyjne, 
zainicjowane przez władze (na poziomie lokalnym lub krajowym), ale także ich 
oddolne, społeczne aranżowanie� Będą to więc działania mieszczące się dotych-
czas w ramach lojalnej kultury obywatelskiej (na przykład udział w konsultacjach 
i panelach obywatelskich, debatach oraz spotkaniach z przedstawicielami władz, 
przekazywanie uwag oraz propozycji rozwiązań i rekomendacji, prowadzenie 
akcji społecznych w mediach społecznościowych czy działalność organizacji 
pozarządowych, oparta na przygotowywaniu i realizacji projektów)� Jednak takie 
formy działania coraz częściej uzupełniane są aktywną działalnością w zakresie 

9 Egzemplifikacją analiz dotyczących kultury obywatelskiej są zwykle dane ze Światowego i Eu-
ropejskiego Badania Wartości (World/European Values Survey), zob� Janmaat (2006)�
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organizowania akcji protestacyjnych, demonstracji bądź „okupacji” miejsc uży-
teczności publicznej (Jakobsen i Listhaug, 2014, s� 219–230)�

Asertywną kulturę obywatelską będą również charakteryzowały takie dzia-
łania, jak ujawnianie krytycznej postawy oraz dawanie wyrazu społecznym 
obawom i  niezadowoleniu z  decyzji politycznych bądź z  naruszania praw 
określonych grup społecznych, a także nacisk na udział obywateli (na różnych 
szczeblach) w podejmowaniu decyzji dotyczących wspólnoty� Innymi słowy, 
asertywna kultura obywatelska będzie wprowadzać do „głównego nurtu” kwestie 
dotychczas nieobecne lub podejmowane niezwykle rzadko, ukierunkowanie 
na wartości emancypacyjne, takie jak egalitaryzm, możliwość swobodnej 
ekspresji własnych poglądów i przekonań, podkreślanie znaczenia równych 
szans i możliwości oraz wolności i praw zarówno indywidualnych (np� zespół 
tzw� praw reprodukcyjnych), jak też wspólnotowych� Będzie to również silne 
przekonanie, że różnice pomiędzy poszczególnymi grupami społecznymi, w tym 
w szczególności różnice wynikające z płci, rasy, pochodzenia etnicznego czy 
orientacji seksualnej, nie uzasadniają nierównych szans w dostępie do edukacji, 
zatrudnienia czy w sferze polityki, a naruszenie zasady równych praw będzie 
skutkowało społeczną dezaprobatą oraz podejmowaniem działań zbiorowych 
(strajków, protestów etc�)�

RUCHY PROTESTU JAKO WYRAZICIELE  
ASERTYWNEJ KULTURY OBYWATELSKIEJ 

Wstępne ustalenia dotyczące ruchów protestu, jak również kategorii asertywnej 
kultury obywatelskiej wskazują na konieczność zadania pytania o jej użytecz-
ność do opisu omawianego zjawiska, czyli ruchów protestu� Jako case study 
do niniejszego artykułu wybrany został Ogólnopolski Strajk Kobiet – masowy 
ruch protestu z 2016 r10� Ogólnopolski Strajk Kobiet, a także leżące u źródeł jego 
powstania tzw� czarne protesty były reakcją na zapowiedź podjęcia przez Sejm 

10 Inne ruchy protestu w Polsce to m�in ruch przeciwko umowie ACTA, Komitet Obrony Demo-
kracji, jak również szereg lokalnych protestów i społecznych wystąpień, zob� np� Kowalewski (2016)� 
Narzędzie, jakim jest protest, nie jest przypisane wyłącznie ruchom społecznym, może ono również 
zostać wykorzystane przez innych uczestników debaty publicznej, np� organizacje pozarządowe, 
związki zawodowe czy partie polityczne� 
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RP prac nad projektem ustawy o całkowitym zakazie aborcji11 oraz jednoczesne 
odrzucenie tzw� projektu społecznego łagodzącego prawo antyaborcyjne� Był to 
zatem masowy, oddolny i społeczny protest będący głosem sprzeciwu wobec 
realnej perspektywy zaostrzenia prawa w tym zakresie12�

Główny masowy protest, będący swojego rodzaju „początkiem” ruchu, miał 
miejsce 3 października 2016 r� i spowodowany był odrzuceniem przez Sejm RP 
projektu obywatelskiego Ratujmy Kobiety13 oraz jednoczesnym skierowaniem 
do komisji projektu Ordo Iuris „Stop Aborcji”� Pod koniec września 2016 r� 
w dziewięciu miastach Polski odbyły się masowe demonstracje organizowane 
przez Partię Razem pod hasłem „czarny protest” (#czarnyprotest)� Pojawiła się 
także idea zorganizowania masowego, ogólnopolskiego „strajku” kobiet,14 który 
odbył się w poniedziałek 3 października 2016 r� (tzw� Czarny Poniedziałek)� 
W masowych protestach i marszach w 150 miastach Polski wzięło udział ok� 200 
tysięcy osób� Dodatkowym elementem protestu była jego strona symboliczna, tj� 
czarny ubiór oraz/lub absencja w miejscu pracy (strajk)� Efektem ogólnopolskiej 
fali protestów było zaprzestanie przez Sejm RP prac nad propozycją zaostrzenia 
prawa antyaborcyjnego, a także uformowanie się wspomnianego już ruchu 
Ogólnopolski Strajk Kobiet� O skali i zasięgu protestu świadczył jego masowy 
charakter� Jak zauważają badacze opisujący zjawisko: „Nie [jest to – A�Z] eksklu-
zywny ruch kobiet z klasy średniej, z wielkomiejskich elit, ale ogólnokrajowa, 
a następnie również międzynarodowa, mobilizacja kobiet w kilku krajach świata, 
na rzecz naszych praw” (Majewska, 2016)� „Ogromnym sukcesem, a jednocześnie 
owego sukcesu warunkiem, okazała się różnorodność ruchu� Choć największe 
manifestacje wiosną i jesienią odbyły się w dużych miastach (Kraków, Łódź, 
Warszawa i Wrocław), to lokalne protesty zorganizowano w ponad 140 miastach 
i wsiach w całej Polsce: w strajku wzięły udział m�in� pracownice Delikatesów 
w Łazach, sklepu odzieżowego w Wejherowie, studia paznokci na Pradze Północ 

11 Projekt ustawy został złożony do Sejmu RP jesienią 2016 r� przez Instytut na rzecz Kultury 
Prawnej Ordo Iuris�

12 Od wyborów parlamentarnych w 2015 r� większość w Sejmie posiadało Prawo i Sprawiedliwość, 
w związku z czym z dużym prawdopodobieństwem można było zakładać, iż prace nad ustawą mo-
głyby, przy braku społecznego sprzeciwu, zakończyć się uchwaleniem bardzo restrykcyjnego prawa 
w zakresie dopuszczalności przerywania ciąży�

13 Projekt złożony przez grupę aktywistek i działaczy społecznych, zob� https://www�dropbox�
com/s/y3m0j7fc9elzjmy/ProjektRatujmy2017final-2�pdf?dl=0 , data dostępu: 15 marca 2019�

14 Wzorem stał się islandzki „strajk kobiet” z 1975 roku, który polegał na powstrzymaniu się przez 
kobiety od pracy zawodowej i wykonywania obowiązków domowych, co miało na celu podkreślenie 
wartości pracy kobiet�
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czy starostwa w Kluczborku; demonstracje i pikiety pojawiły się też w wielu 
miastach na świecie (m�in� w Berlinie, Londynie, Nowym Jorku i Sztokholmie)�” 

(Korolczuk, 2017)�
„Czarny Poniedziałek”, a także będący jego pokłosiem Ogólnopolski Strajk 

Kobiet stanowiły masowy, społeczny, a przede wszystkim nieformalny ruch 
oddolny, którego głównym celem było zamanifestowanie i obrona fundamen-
talnych praw społecznych� Chodziło zatem o emancypacyjne zademonstrowanie 
poparcia dla określonych wartości istotnych dla uczestników protestów (wolność 
wyboru, prawo do samostanowienia), a także żądanie uwzględnienia zgłaszanych 
postulatów� 

Należałoby w tym miejscu postawić pytanie o adekwatność kategorii aser-
tywnej kultury obywatelskiej do przykładu, jakim jest Ogólnopolskie Strajk 
Kobiet� W  tym celu konieczne jest przywołanie poszczególnych aspektów 
kultury asertywnej wskazanej przez Daltona i Welzela, które oddają specyfikę 
omawianego ruchu� Można wskazać co najmniej trzy, będące istotą asertywnej 
kultury obywatelskiej� 

Po pierwsze, są to wspomniane wartości postmaterialistyczne, w szczegól-
ności te o charakterze emancypacyjnym (m�in� potrzeba „zabierania głosu”, 
wyartykułowania swojego stanowiska, „bycia usłyszanym” w ważnych sprawach, 
dotyczących samych zainteresowanych, a także egzekwowanie prawa do samo-
stanowienia, do samodzielnego decydowania m�in� w kwestii praw reprodukcyj-
nych, do zamanifestowania swoich poglądów, zaznaczenia odmiennego punktu 
widzenia)� Niewątpliwie są one widoczne w omawianych w artykule działaniach� 
Jak pisze jedna z uczestniczek i komentatorek Strajku: „Sprawy dotyczące kobiet 
przez ostatni rok weszły na łamy gazet i do telewizji� Ogromne i żywe grupy 
kobiece na Facebooku pokazały, jak bardzo tego brakowało: każdy news zaczął 
się roznosić z prędkością światła� Okazało się, że polskie kobiety mają dość 
czytania o wirtualnym kraju, w którym niemal wszyscy chodzą w garniturach 
i najbardziej martwią się cenami paliw� Media zaczęły się dostosowywać” 
(Czarnacka, 2017)� 

Po drugie, protesty podejmowane w  ramach Ogólnopolskiego Strajku 
Kobiet wypełniają przesłanki asertywnej kultury obywatelskiej także w zakresie 
krytycznej postawy wobec władzy, w tym także ograniczonego zaufania do 
podejmowanych przez nią decyzji i działań (tzw� orientacja wobec autorytetu 
oraz zaufanie instytucjonalne)� Podkreślały to same uczestniczki Strajku 
Kobiet, zarówno poprzez hasła rozpowszechniane na demonstracjach („Beata, 
niestety, Twój rząd obalą kobiety”), ale także w wygłaszanych przemówieniach: 
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„Obywatelki! (…) Mamy dość i powinnyśmy zacząć brać sprawy w swoje ręce, 
dlatego dzisiaj apeluję, proszę, zastanówcie się� Mamy rok wyborczy� Stulecie 
uzyskania praw wyborczych kobiet� Nie pozwólmy odebrać nam władzy� Nie 
pozwólmy, żeby ktoś decydował za nas� Czas najwyższy, abyście uwierzyły, 
uświadomiły sobie, że to wy wiecie, jak rozwiązywać problemy, że to wy szukacie 
rozwiązania konfliktów, bo to wy dajecie sobie ze wszystkim radę” (Nawojski, 
Ramme, 2019)� W przypadku Ogólnopolskiego Strajku Kobiet mamy także do 
czynienia z w pełni oddolnym, spontanicznym i społecznym ruchem, z dzia-
łaniem niezinstytucjonalizowanym, wykraczającym poza dotychczasowe ramy 
tzw� „trzeciego sektora”, co również uznać można za przejaw ograniczonego 
zaufania instytucjonalnego�

Jedna z cech podejścia proponowanego przez Daltona i Welzela dotyczy 
również sposobu rozumienia demokracji („poparcie demokratyczne” oraz 
„pojmowanie demokracji”)� Zgodnie z ideą asertywnej kultury obywatelskiej, 
w przypadku Strajku Kobiet mamy do czynienia z silnym poparciem dla zasad 
demokracji (rozumianej m�in� jako możliwość publicznego „zabierania” głosu, 
uczestnictwa w sferze publicznej, procesach decyzyjnych etc�) przy jednoczesnej 
krytyce sposobu jej praktycznej realizacji (wspomniany już brak zaufania do 
władz oraz podejmowanych przez nią działań i decyzji)� Strajkujące kobiety 
reprezentują zatem tzw� „niezadowolonych demokratów”, a zatem co do zasady 
popierają idee systemu demokratycznego, nie godzą się jednak z praktykami 
podejmowanymi przez rządzących, które zdaniem protestujących godzą i łamią 
podstawowe filary demokracji� 

WNIOSKI

Analizując aktywność obywatelską w pierwszych dwóch dekadach XXI w�, prze-
jawiającą się m�in� intensyfikacją działań ruchów protestu, można zgodzić się 
z tezą o konieczności redefinicji klasycznego rozumienia kultury obywatelskiej. 
Nie będzie to już zatem kultura w głównej mierze oparta na biernej akceptacji 
działań i decyzji podejmowanych przez władze (zarówno na poziomie lokalnym, 
jak i krajowym) oraz dostosowywaniu się do narzucanych odgórnie „zasad gry” 
i wzorów postępowania� Zasady te coraz częściej stają się bowiem obszarem 
społecznej „walki” o realizację potrzeb poszczególnych grup społecznych, przy 
jednoczesnym postrzeganiu sfery polityki jako wypaczenia i karykatury systemu 
demokracji liberalnej�
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Biorąc pod uwagę wyróżnione przez Daltona i Welzela determinanty asertyw-
nej kultury obywatelskiej oraz zestawiając je z Ogólnopolskim Strajkiem Kobiet, 
można stwierdzić, iż z jednej strony kategoria asertywnej kultury obywatelskiej 
oraz opisywane przez nią postawy (w tym przede wszystkim aktywnego i zwer-
balizowanego sprzeciwu wobec określonych praktyk rządzących, zanegowania 
i braku podporządkowania decyzjom podejmowanym przez władze, oporu, 
a nawet buntu wobec nieuwzględniania społecznych oczekiwań, a także egze-
kwowania prawa do artykułowania swoich potrzeb w przestrzeni publicznej) 
wydaje się być propozycją adekwatnie opisującą przekształcenia w ramach form 
społecznych aktywności oraz udziału w debacie publicznej� 

Z drugiej jednak strony liczne przykłady oddolnych ruchów protestu poka-
zują, że teza o ograniczonym zaufaniu na poziomie mikrospołecznym konsty-
tuującym asertywny wymiar kultury obywatelskiej wydaje się problematyczna� 
O ile bowiem nieformalna i niezinstytucjonalizowana forma działania dość 
często wybierana przez ruchy protestu (czy ruchy społeczne w ogóle) może 
stanowić przejaw szeroko rozumianego zanegowania prawnie usankcjonowa-
nych struktur i form działania, a także braku zaufania do „formalnych” ram 
funkcjonowania (zob� np� Lewicki, Rogaczewska, Ziętek, 2016), o tyle trudno 
zgodzić się ze stwierdzeniem15, że w ramach asertywnej kultury obywatelskiej 
mamy do czynienia z  zanikiem zaufania społecznego, także na poziomie 
relacji wewnątrzgrupowych� Jak bowiem wskazują badania, jest ono istotnym 
elementem stanowiącym podstawę do organizowania się jednostek, tworzenia 
oddolnych ruchów społecznych, jak również przygotowywania i podejmowa-
nia wspólnych działań, w tym także protestów� Innymi słowy zaufanie w tym 
wymiarze stanowi swego rodzaju spoiwo będące podstawą do wspólnych 
działań podejmowanych przez członków grupy16� 

Pomimo tej niezgodności (która stanowić może obszar dalszych dociekań 
badawczych) propozycja Daltona i Welzela wydaje się adekwatną odpowiedzią 
na przemiany zachodzące w sferze współczesnej aktywności obywatelskiej, w tym 
w szczególności w obszarze ruchów protestu� 

15 „Niezadowoleni demokraci różnią się jednak od usatysfakcjonowanych demokratów niższym 
zaufaniem do instytucji, niższym poziomem zaufania interpersonalnego (���)”, komentarz Klingeman-
na na temat asertywnej kultury obywatelskiej (Klingemann, 2014, s� 140)�

16 „Grupy nieformalne to sieci działające na zasadzie wzajemnego zaufania, w odróżnieniu od 
organizacji opartych na z góry określonej strukturze, z jej nieodłącznymi elementami: członkostwem, 
hierarchią, zasadami, nadzorem i sankcjami” (Polańska, 2015, s� 31); zob� także Bilewicz, Potkańska 
(2013, s� 37), Sztompka (2017)�
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