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Problemy metodologiczne w badaniu państw 
dysfunkcyjnych

Refl eksja nad procesami tworzenia i funkcjonowania państw niemal od zawsze 
pozostawała centralnym elementem wszelkich analiz z zakresu nauk o polityce, 
stosunkach międzynarodowych oraz bezpieczeństwie. Wielu badaczy szuka jej 
korzeni jeszcze w czasach antycznych, inni wskazują na wiek XVII i czasy później-
sze, co nie zmienia zasadniczego faktu, że to wraz z pojawieniem się w połowie 
XIX wieku podejścia instytucjonalnego, w którym zapytywano o formalne aspek-
ty funkcjonowania rządu, państwo stało się centralnym problemem rodzących 
się dyscyplin nauki obierających za przedmiot zjawiska polityczne1. Nie inaczej 
było w przypadku genezy badań w stosunkach międzynarodowych, gdzie pytanie 
o państwo, a zwłaszcza o jego miejsce w systemie międzynarodowym, wpływ na 
jego kształt oraz formy i zakres relacji z innymi państwami, ukonstytuowało pier-
wotny dla tego obszaru wiedzy spór między realistami i idealistami2. 

Bogactwo refl eksji teoretycznej nad pochodzeniem państwa, czynnikami 
kluczowymi dla procesów jego powstawania, elementami ważnymi z punktu 
widzenia spełniania określonych funkcji oraz nad warunkami jego przetrwania 
jest olbrzymie. Ostatnimi laty debata ta została wzbogacona nowym wątkiem. 
Wielu autorów wskazuje, że minione dziesięciolecia przyniosły wzrost zaintere-
sowania różnego rodzaju „słabościami” państwa, które istotnie rzutują na system 
bezpieczeństwa międzynarodowego i regionalnego. Można nawet powiedzieć, 
że upadek systemu dwubiegunowego, zgodnie z przewidywaniami neorealistycz-
nej teorii stabilności, doprowadził do głębokich przemian związanych z kształ-
towaniem się świata wielobiegunowego i wycofaniem się dotychczasowych mo-
carstw z wielu działań, co przyniosło w rezultacie narastanie zagrożenia różnego 

1  Zob. np.: G.A. Almond, Political Science: Th e History of the Discipline, [w:] R.E. Goodin, 

H.-D. Klingemann (red.), A New Handbook of Political Science, Oxford 1996, s. 61–64; K. von Beyme, 

Współczesne teorie polityczne, Warszawa 2005, s. 87–98, 160–162; V. Lowndes, Instytucjonalizm, 

[w:] Teorie i metody w naukach politycznych, Kraków 2006, s. 89–93; B.J. Nelson, Political Insti-

tutions: An Overview, [w:] R.E. Goodin, H.-D. Klingemann (red.), A New Handbook…, op. cit., 

s. 133–139.
2  Zob. np.: J. Czaputowicz, Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, 

Warszawa 2007, s. 50–53; R. Jackson, G. Sørensen, Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych. 

Teorie i kierunki badawcze, Kraków 2006, s. 42–46. 



Paweł Ścigaj38

rodzaju konfl iktami3. O ile analiza Johna Mearsheimera, który postawił taką tezę, 
rozwijając idee Kennetha Waltza, odnosiła się głównie do państw Europy Środko-
wej i Wschodniej4, o tyle można ją także, jak się zdaje, rozszerzyć na pozostałe 
części globu. Kontynentem szczególnie dotkniętym konsekwencjami nowej sytua-
cji okazała się Afryka Subsaharyjska, w której „słabe” państwa zostały wystawione 
na ciężką próbę. Można nawet powiedzieć, że badania nad „państwami upadłymi” 
(failed states) od początku koncentrowały się na problemach Afryki i nawet jeśli 
nie jest to zjawisko ani nowe, ani wyłącznie powiązane z epoką pozimnowojen-
ną5, to przyglądanie się historii upadłości państw w Afryce w świecie wielobiegu-
nowym jest bardzo pouczające – pozwala zrozumieć nowe zagrożenia6. 

Powszechna diagnoza bolączek wybranych państw afrykańskich, azjatyckich 
oraz południowoamerykańskich stała się trwałym elementem współczesnej deba-
ty nad stosunkami międzynarodowymi i bezpieczeństwem międzynarodowym. 
Coraz popularniejsze jest także przekonanie, że to właśnie państwa o różnym 
stopniu dysfunkcyjności („słabe”, „upadające” czy „upadłe”) są zjawiskiem ponie-
kąd normalnym i pospolitym w świecie współczesnym7. Wydaje się, że rosnące 
zainteresowanie tymi problemami ma dwa źródła, które Stewart Patrick określa 
następująco: 

(…) po pierwsze, (…) tradycyjne koncepcje bezpieczeństwa, takie jak przemoc między-

państwowa, powinny zostać rozszerzone, by objąć transgraniczne zagrożenia od niepań-

stwowych aktorów (takich jak organizacje terrorystyczne), działań (przestępczość) lub 

sił (pandemie lub degradacja środowiska naturalnego); po drugie, takie zagrożenia mają 

w dużym stopniu korzenie w słabości rządów (governance) w rozwijającym się świecie8. 

Innymi słowy, formułowane problemy badawcze w omawianej debacie mają 
postać zarówno teoretyczną, jak i praktyczną – wynikają z pewnych słabości teorii 
państwa, a także z pojawiania się rzeczywistych zjawisk, których nagromadzenie, 
stopień intensywności i konsekwencje nie mają precedensu w historii ludzkości. 
Szczególnie ta pierwsza sprawa wydaje się ważna, przypomina bowiem, że ba-
dania nad ograniczeniami i problemami państw nie są ani zupełnie nowe, ani 
wyjątkowe, dyskusja zaś nad „upadłością”, a przynajmniej „słabością” państwa 
przetaczała się już nieraz przez światową literaturę. Wskazywane wielokrotnie 
przez teoretyków i fi lozofów państwa bolączki, problemy, pułapki czy sprzeczno-

3  R. Jackson, G. Sørensen, Wprowadzenie…, op. cit., s. 92–94.
4  J. Mearsheimer, Back to the Future: Instability in Europe aft er the Cold War, [w:] S.M. Lynn-

-Jones, S.E. Miller (red.), Th e Cold War and Aft er. Prospects for Peace, Cambridge, MA 2001, s. 141–

–144.
5  Podobny pogląd jest bardzo powszechny w literaturze przedmiotu. Zob. np.: S. Patrick, Weak 

Links. Fragile States, Global Th reats, and International Security, Oxford 2011, s. 3–4.
6  I.W. Zartman, Introduction: Posing the Problem of State Collapse, [w:] I.W. Zartman (red.), 

Collapsed States. Th e Disintegration and Restoration of Legitimate Authority, London 1995, s. 1–4. 
7  R.E. Brooks, Failed States, or the State as Failure, „Th e University of Chicago Law Review” 

2005, vol. 74, nr 4, s. 1174. 
8  S. Patrick, Weak Links…, op. cit., s. 6. 
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ści są powszechnie znane i nie ma potrzeby ich tu przytaczać9. Dość wspomnieć, 
że ostatnimi czasy teza o upadku lub osłabieniu modelu nowoczesnej państwowo-
ści była stawiana choćby przy okazji problemów państwa opiekuńczego10, przej-
ścia od społeczeństwa nowoczesnego do ponowoczesnego i jego konsekwencji11 
czy kryzysu, jaki dotknął państwa wysoko rozwinięte pod koniec pierwszej deka-
dy XXI wieku12. Dawno temu przedstawiono też – opierając się na koncepcjach 
ekonomicznych – teoretyczne wyjaśnienia upadku państwa, stwierdzając, że tak 
jak rynek „upada”, gdy nie może zaspokoić potrzeb prywatnych, tak i państwo 
„upada” w sytuacji niemożności spełniania potrzeb grupowych, zwłaszcza jeśli 
ich jakość jest dużo niższa niż koszty13. 

Współcześnie sytuacja uległa jednak zmianie, dotychczasowe bowiem rozwa-
żania zyskały nowy wymiar. Obecne w debacie nad słabościami państwa wątki 
zostały wzmocnione i rozszerzone o zagadnienia nowe, związane z problemami 
krajów zaliczanych niegdyś do Trzeciego Świata. Sądzę, że to właśnie działania 
praktyczne związane z relacjami między owymi państwami a takimi zjawiskami 
jak terroryzm międzynarodowy, ludobójstwo, proliferacja broni masowej zagłady, 
transnarodowa przestępczość czy wzrastające zagrożenia epidemiologiczne stały 
się istotnym katalizatorem nowej fali dyskusji nad słabością, a nawet upadłością 
państw14. Debata ta pełna jest kontrowersji i polemik na temat możliwości bada-
nia nowych zjawisk. Obejmują one przynajmniej kilka spraw, rozpoczynając się 
na poziomie sporów pojęciowych i defi nicyjnych, które przekładają się na kłopoty 
ze wskazaniem granic przedmiotu badania, przez stosowane metody badawcze, 
a kończąc na ich trafności i rzetelności ze szczególnym uwzględnieniem proble-
mów obecnych przy próbach pomiaru zjawiska. W tym rozdziale postaram się 
nakreślić podstawowe trudności, ograniczenia i wyzwania związane z badaniami 
problemów państw, które będę później nazywał „dysfunkcyjnymi”, zachowując 
wskazaną kolejność omawianych zagadnień. 

9  Zob. np. wybór: A. Levine (red.), Th e State and Its Critics, vol. I, Aldershot–Brookfi eld 1992, 

s. 231–510. 
10  M. Jänicke, State Failure: Th e Impotence of Politics in Industrial Society, Cambridge 1990. 
11  Zob. np. M. Castells, Siła tożsamości, Warszawa 2008, s. 277–232; T. Łoś-Nowak, Państwo po-

nowoczesne: ile tradycji, ile ponowoczesności, [w:] A. Lisowska, A.W. Jabłońska (red.), Wizje dobrego 

państwa. Państwo w procesach przemian: teoria i praktyka, Toruń 2009, s. 17–41.
12  Literatura na temat skutków kryzysu fi nansowego w XXI wieku jest niezmiernie szeroka 

i obejmuje bardzo różnorodne zagadnienia. W tym kontekście warto wymienić chociażby: M. Ka-

linowski, M. Pronobis (red.), Gospodarka: nowe perspektywy po kryzysie, Warszawa 2010; W. Na-

wrot, Globalny kryzys fi nansowy XXI wieku. Przyczyny, przebieg, skutki, prognozy, Warszawa 2009; 

J. Oniszczuk (red.), Normalność i kryzys: jedność czy różnorodność, Warszawa 2010. 
13  M. Jänicke, State Failure…, op. cit., s. 31–33. 
14  S. Patrick, Weak Links…, op. cit., s. 18. 
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Problemy defi nicyjne w badaniach nad państwami upadłymi 
i ich znaczenie dla procesu badawczego 

Problemy pojęciowe i defi nicyjne są dla metodologii badań nad państwami dys-
funkcyjnymi niezmiernie ważne, one to bowiem wyznaczają punkt wyjścia każ-
dego procesu badawczego, zakreślając ramy możliwych analiz oraz wskazując 
przedmiot badania. W tym miejscu nie będę ich jednak szczegółowo opisywał 
– są one przedmiotem wieloaspektowej refl eksji w innych rozdziałach niniejszej 
książki – niemniej jednak krótki namysł nad nimi wydaje mi się niezbędny dla 
dalszego wywodu. 

Spory w badaniach nad państwami dysfunkcyjnymi dotyczą zarówno po-
jęć, jak i defi nicji. W tym pierwszym przypadku mamy do czynienia z obec-
nością w dyskursie naukowym wielu pojęć bliskoznacznych o nierzadko nie-
ostrych granicach i zachodzących na siebie zakresach. Do grupy tej należą 
przede wszystkim terminy: quasi-państwo (quasi-state), państwo upadłe (failed
state), państwo upadające (failing state), państwo słabe (weak state), pań-
stwo kruche (fragile state), państwo w stanie rozkładu (collapsed state) i inne. 
Relacje semantyczne między nimi nie są do końca jasne i one same podlegają  
rozlicznym interpretacjom w literaturze przedmiotu. Dość jednak powiedzieć, że 
pośród nich miejsce szczególne zajmuje pojęcie państwa upadłego, które jest naj-
częściej wykorzystywane w badaniach naukowych, i to ono, a dokładniej przypi-
sywane mu znaczenie, powinno być punktem wyjścia dalszych rozważań.

W literaturze przedmiotu podano wiele defi nicji państwa upadłego, wskazując 
rozmaite jego cechy. Spośród nich na plan pierwszy, jak powiada Charles T. Call, 
wybijają się dwie – efektywność i legitymizacja. To one są dwoma wymiarami, na 
których zazwyczaj koncentrują się defi nicje państw upadłych15. Pierwsza wyra-
ża się głównie w niezdolności państwa do przeciwdziałania i zapobiegania roz-
maitym zjawiskom o charakterze destruktywnym16. Druga odnosi się do braku 

15  Ch.T. Call, Beyond the “Failed State”: Toward Conceptual Alternatives, „European Journal of 

International Relations” 2010, nr 17 (2), s. 305.
16  Charakterystyczne dla państw upadłych, według Roberta I. Rotberga, jest istnienie takich 

zjawisk destruktywnych, jak: ostre i przewlekłe konfl ikty społeczne, polityczne i militarne na terenie 

państwa, obecność sił zbrojnych niekontrolowanych przez rząd, aktywność aktorów niepaństwo-

wych w zakresie działań antypaństwowych lub quasi-państwowych, brak kontroli nad granicami, 

niemożność realizacji podstawowych funkcji socjalnych wraz z zapewnieniem bezpieczeństwa, 

legalizacja przemocy i stosowanie jej jako środka kontroli społecznej, wzrost przestępczości i ak-

tów kryminalnych, ograniczenie praw politycznych, słabe lub nieobecne instytucje polityczne, co 

dotyczy zwłaszcza władzy ustawodawczej (w państwach upadłych władza trwa głównie w posta-

ci wykonawczej), słaba lub kompletnie zniszczona infrastruktura, niemożność spełniania funkcji 

socjalizacyjnej i edukacyjnej instytucji państwowych, powszechne praktyki korupcyjne i wzrost 

nierówności społecznych zwłaszcza w postaci grabieży majątków i nielegalnego wzbogacania się, 

spadek wartości produkcji gospodarczej. Zob. R.I. Rotberg, Failed States, Collapsed States, Weak 

States: Causes and Indicators, [w:] R.I. Rotberg (red.), State Failure and State Weakness in a Time 

of Terror, Washington 2003, s. 5–9.
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uprawomocnienia władzy politycznej i to zarówno na poziomie prawa stanowio-
nego, jak i świadomości społecznej. Jest to sprawa fundamentalna, ponieważ osta-
tecznie upadłość nie oznacza wyłącznie władzy nielegalnej, ale przede wszystkim 
brak społecznego przyzwolenia na jej sprawowanie i brak poparcia. „Upadłość” 
oznacza pewną – choć nie zawsze wiadomo jaką – niezdolność do sprawowania 
funkcji przez państwo. Państwa takie najczęściej nie zapewniają porządku na swo-
im terytorium, nie chronią obywateli przed nielegalną przemocą, istnieją na ich 
terytorium nielegalne grupy zbrojne nierzadko wyjęte spod prawa państwowego, 
nie strzegą one mechanizmów zapewniania dobrobytu i rozwoju gospodarczego. 
Wszystko to przekłada się na delegitymizację rządu, choć kierunek relacji nie jest 
tu jednostronny i jednoznacznie określony17. Trzeba także pamiętać, że wyliczanie 
cech państwa upadłego i toczone w związku z tym spory o to, jakie cechy są naj-
istotniejsze dla tego typu państw – ile ich powinno być i które z nich są konieczne, 
a które wystarczające – przesuwa nas w stronę zagadnienia pomiaru zjawiska. 

Oczywiście powyższe uwagi na temat defi niowania państwa upadłego mają 
charakter redukcjonistyczny i upraszczający, nie oddając złożoności tocznych de-
bat i sporów. Nie ma w nich na przykład mowy o stopniowalnym charakterze zja-
wiska, co prowadzi badaczy do propozycji rozmaitych typologizacji, mających na 
celu lepsze i precyzyjniejsze wskazanie cech państwa upadłego, jak i linii demar-
kacyjnej oddzielającej je od państw „słabych”, „wrażliwych”, „kruchych”, „w stanie 
rozpadu” itp. Zagadnienia te, jak już wspominałem, są przedmiotem analiz w in-
nych rozdziałach niniejszego opracowania i nie ma powodu, aby poświęcać im 
więcej uwagi. Dość powiedzieć, że analiza pola semantycznego terminu „państwo 
upadłe” (i innych pojęć bliskoznacznych) jednoznacznie wskazuje na brak zgody 
co do jego znaczenia. 

Nie jest to problem błahy – taki, którego ogłoszenie niewiele zmienia, nad któ-
rym można przejść bez strat i skupić się na dalszych analizach. Przecież kłopoty 
w badaniach nad państwami upadłymi rozpoczynają się już na samym początku, 
a mianowicie na etapach konceptualizacji i operacjonalizacji, a więc defi niowa-
nia pojęć i nasycania ich treścią empiryczną, umożliwiającą obserwację zjawiska 
w świecie społecznym. W przypadku etapu konceptualizacji są to bolączki zwią-
zane z niejednoznacznością terminu oraz występowaniem wielu innych – blisko-
znacznych, o podobnych, choć niejednolitych, polach semantycznych. W przy-
padku drugim – na etapie operacjonalizacji – są to problemy związane z budową 
odpowiednich narzędzi umożliwiających obserwację zjawiska, wraz z procedurą 
badawczą i doborem odpowiednich wskaźników, które często prowadzą do kom-
pletnie odmiennych wyników. W celach ilustracyjnych można tu wspomnieć, 
że różne rankingi podają czasem całkiem inne listy państw dysfunkcyjnych18. 

17  S. Patrick, Weak Links…, op. cit., s. 24–25. 
18  Na przykład Monika François i Inder Sud zestawiali czynniki dysfunkcyjności z dwóch ran-

kingów (Low Income Countries Under Stress – LICUS oraz indeks brytyjskiego Department for In-

ternational Development’s – DFID’s) oraz listę państw pozostających w okresie 1990–2004 w stag-

nacji gospodarczej. Uzyskane wyniki pozwoliły przedstawić listę 53 państw, które można nazwać 
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Pojęciowy i defi nicyjny wielogłos nie przyczynia się do lepszego zrozumienia 
fenomenu, mnożąc jedynie nieporozumienia, zaciemniając i tak nieprzejrzystą 
przestrzeń debaty. Oczywiście jest to zarzut tyleż trafny, co oczywisty i dający się 
odnieść do niemal każdego popularnego terminu w naukach społecznych. Można 
nawet powiedzieć, że pojęcie państwa upadłego spotyka taki sam los jak inne po-
jęcia, modne niegdyś w debacie zarówno politycznej, jak i naukowej, które często 
przestały już dziś cokolwiek znaczyć. Podobnie wobec terminu „państwo upadłe” 
wytacza się zarzut, że stał się on kategorią „wszystko mówiącą” (catch-all term)19. 
Pokazuje to nie tylko złożoność prowadzonej debaty i daleko idącą niepewność 
co do trafności stosowanych kategorii, ale także odsłania nieokreśloność samego 
zjawiska. Wszystko to otwiera pole do rozmaitych nadużyć (także politycznych), 
skutkujących instrumentalizacją języka badań nad państwami upadłymi. 

Można zatem powiedzieć, że o ile defi niowanie pojęć jest najważniejsze 
w pierwszych etapach procesu badawczego, o tyle rozliczne spory w tym zakresie 
mogą sugerować kłopoty dwojakiego rodzaju. Po pierwsze, brak zgody jest zwią-
zany z nieużytecznością terminu, który jest niewystarczający, aby opisać hetero-
geniczne i niezwykle złożone wewnętrznie zjawisko20. Po drugie, wielość znaczeń 
jest pokłosiem instrumentalizacji języka debaty o państwach upadłych i kon-
sekwencją jej upolitycznienia.

Problem nieużyteczności terminu „państwo upadłe” wydaje się ściśle splecio-
ny z nieadekwatnością współczesnych teorii państwa. Samo zjawisko upadłości 
– obok innych, takich jak globalizacja, polityka tożsamości, rewolucja informa-
cyjna czy wzrost znaczenia organizacji międzynarodowych i globalnych rynków 
fi nansowych – rzuca istotne wyzwanie teorii państwa zwłaszcza w zakresie idei 
i warunków suwerenności21. Jeśli bowiem przyjmiemy szeroką defi nicję państwa 
upadłego (na przykład taką, jaką operuje I. William Zartman), w której podkreś-
la się niezdolność do spełniania przez państwo jego funkcji22, to właściwie nie 
będziemy mogli wskazać takiego państwa, które nie byłoby państwem w jakimś 
stopniu dysfunkcyjnym23. Jeśli natomiast przyjmiemy węższą defi nicję państwa 

dysfunkcyjnymi, przy czym aż 18 rekordów pojawiło się tylko w jednym zestawieniu. Zob. M. Fran-

çois, I. Sud, Promoting Stability and Development in Fragile and Failed States, „Development Policy 

Review” 2006, nr 24 (2), s. 159–160.
19  P. Stewart, „Failed” States and Global Security: Empirical Questions and Political Dilemmas, 

„International Studies Review” 2007, nr 9, s. 647.
20  Wskazuje na to choćby Patrick Stewart, według którego pojęcie państwa upadłego jest sto-

sowane powszechnie w celu opisywania i wyjaśniania zjawisk niezmiernie heterogenicznych, odno-

szących się do różnych okresów, regionów, reżimów, struktur, doświadczeń kulturowych i historycz-

nych. P. Stewart, “Failed” States and Global Security…, op. cit., s. 646–648.
21  R. Baker, Challenges to Traditional Concepts of Sovereignty, „Public Organizations and Devel-

opment” 2000, nr 20, s. 2 oraz 6–11. 
22  I.W. Zartman, Introduction: Posing the Problem of State Collapse…, op. cit., s. 5–6. 
23  S.S. Eriksen, Th e Th eory of Failure and the Failure of Th eory: ‘State Failure’, the Idea of the State 

and the Practice of State Building, [w:] K.B. Harpviken (red.), Troubled Regions and Failing States: 

Th e Clustering and Contagion of Armed Confl icts, Bingley 2010, s. 29–32.



upadłego, redukując je do monopolu przymusu, gdzie upadłość oznacza pojawie-
nie się innych aniżeli państwowych aktorów dysponujących przymusem na okre-
ślonym terytorium24, to zawężamy zjawisko upadłości do grupy państw na tyle 
nielicznej, że stracimy możliwość prognozowania wielu zagrożeń współczesnego 
świata25. W konsekwencji Stein S. Eriksen postuluje, aby porzucić koncept państwa 
upadłego jako kategorii analitycznej na rzecz kategorii praktycznej. Autor uwa-
ża, że przecież sama idea państwa jest z gruntu praktyczna, zależna od momentu 
historycznego, okoliczności, determinantów państwowego bytu itp. W rezultacie 
porównywanie państw znajdujących się na różnych etapach rozwoju, a więc i ma-
jących różne możliwości praktycznego działania na podstawie przesłanek teore-
tycznych, jest niepoprawne. Użycie terminu „państwo” jako kategorii analitycznej 
wymaga bowiem oparcia w europocentrycznej perspektywie, która w żaden sposb 
nie odpowiada pojawiającym się na świecie różnym formom państwowości, tym 
bardziej że jeśli zakładamy, iż państwo jest weberowskim „typem idealnym”, to ów 
powstał w modernizującym się świecie zachodnim i jako taki wydaje się nieprzy-
stawalny do innych części świata znajdujących się na różnych etapach rozwoju26. 

Oczywiście nie jest to rozwiązanie jedyne. Niektórzy autorzy starają się zerwać 
z europocentrycznym modelem państwa i z dominacją weberowskiej perspekty-
wy. Przyjmując raczej za punkt wyjścia model genezy państwa Charlesa Tilly’ego, 
badacze wskazują na funkcjonowanie w Afryce specyfi cznych organizacji, w któ-
rych występuje „rządzenie hybrydowe” (hybrid governance). Zgodnie z koncepcją 
Tilly’ego państwa powstają jako formy zorganizowanej przemocy, w której są po-
dejmowane cztery rodzaje zadań: prowadzenie wojny (rozumiane jako eliminacja 
lub neutralizacja wrogów zewnętrznych), budowanie państwa (rozumiane jako 
eliminacja lub neutralizacja wrogów wewnętrznych), protekcja (rozumiana jako 
eliminacja lub neutralizacja wrogów klientów i sojuszników państwa) oraz eks-
trakcja (a więc nabywanie środków do prowadzenia pozostałych zadań)27. W swej 
początkowej fazie, a więc w okresie wczesnego średniowiecza, państwa są podob-
ne do zwykłych przestępców, motywowanych chęcią zdobycia przewagi, zysku, 
dominacji. Ich celem jest doprowadzenie do monopolizacji przemocy, napotykają 
oni jednakże innych aktorów, którzy pojawiają się wraz z organizacją nowożyt-
nych rynków ekonomicznych. Ostatecznie więc państwa nowożytne w Europie 
powstały wskutek wielowiekowego procesu negocjacji między „aktorami prze-

24  W tym ujęciu nie każda niemożność zapewniania odpowiednich usług na danym terytorium 

jest od razu upadłością. Jeśli system opieki socjalnej zawodzi albo dochodzi do gwałtownych migra-

cji lub pojawiają się głębokie, trudne do opanowania konfl ikty społeczne, to nie oznacza to jeszcze, 

według drugiego ujęcia, upadłości. Pojawia się ona dopiero, gdy państwo traci pozycję jedynego 

dysponenta legalnego przymusu na danym terytorium.
25  S.S. Eriksen, Th e Th eory of Failure and the Failure of Th eory…, op. cit., , s. 29–32.
26  Ibidem, s. 33–34. Więcej na temat Weberowskiego modelu państwowości w kontekście ba-

dań nad państwami dysfunkcyjnymi: R. Kłosowicz, J. Mormul, Pojęcie dysfunkcyjności państw – ge-

neza i defi nicje (w tym tomie). 
27  Ch. Tilly, Roads from Past to Future, Oxford 1997, s. 178–179.
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mocy” i „aktorami gospodarczymi” i są – paradoksalnie – produktem ubocznym 
zwiększających się możliwości wojennych. Takim produktem są także pokojowe 
rządy i polityka wewnętrzna28. 

Konsekwencją płynącą z tej koncepcji dla refl eksji nad państwami upadłymi 
jest przekonanie, że mimo wieloletnich problemów procesy społeczno-polityczne 
na ich terytoriach nie zmierzają jednak w stronę kompletnego chaosu i anarchii, 
wykazując niekiedy daleko idącą stabilność, a nawet rozwój i postęp na kształt 
niegdysiejszego rozwoju państw europejskich. Co za tym idzie, przy ich ocenie po-
winny być brane pod uwagę inne aniżeli tylko formalne warunki upadłości wyni-
kające z Weberowskiego modelu państwowości. Ważne są także elementy niefor-
malne, związane z pojawianiem się lokalnych wspólnot, procesami negocjowania 
wzajemnych relacji między aktorami przemocy i innymi aktorami społecznymi, 
działającymi na podstawie norm kulturowych, struktur etnicznych i klanowych, 
tradycji29. Zmienia się tu więc sposób myślenia o procesach politycznych, ponie-
waż zamiast okrucieństwa i bezprawia pojawia się refl eksja nad nowymi formami 
społeczno-politycznymi wymuszanymi, ale i opartymi na pozapaństwowej prze-
mocy. Niekiedy twierdzi się wręcz, że te nowe formy mają swoje pozytywne stro-
ny, zaprowadzając swego rodzaju ład i porządek na poszczególnych terenach30. 

Trzeba podkreślić, że uwagi te dotykają także problemu instrumentalizacji ję-
zyka badań nad państwami upadłymi. Jest to również element powszechnie pod-
kreślany. Wspomina się często, że sama kategoria upadłości jest ściśle związana 
z potrzebą legitymizacji działań politycznych podejmowanych wobec dawnych 
sojuszników w okresie zimnej wojny (np. Irak, Afganistan) i jako taka stanowi 
krótkoterminową próbę wyjścia z pułapki lojalności wobec dawnych sprzymie-
rzeńców, którzy – z różnym względów – przestali być partnerami, a stali się wroga-
mi31. Instrumentalizacja pojęcia i jego funkcjonalność wobec polityki zagranicznej 
Stanów Zjednoczonych jest także powszechnie podnoszona. Wyraźnie wskazu-

28  Ch. Tilly, Coercion, Capital, and European States, AD 990–1990, Cambridge 1990, s. 206. 
29  V. Boege, A. Brown, K. Clements, A. Nolan, On Hybrid Political Orders and Emerging States: 

States Formation in the Context of “Fragility”, s. 6–7, za: http://edoc.vifapol.de/opus/volltexte/

2011/2595/pdf/boege_etal_handbook.pdf (dostęp: 9.04.2013). 
30  K. Meagher, Th e Strength of Weak States? Non-State Security Forces and Hybrid Governance in 

Africa, „Development and Change” 2012, nr 43 (5), 2012, s. 1076. Ujęcie hybrydowe otwiera możli-

wości analizowania państw upadłych bez problemów, przynajmniej w pewnym stopniu, uwarunko-

wanych klasycznymi koncepcjami, w których dominuje skrajne przywiązanie do europocentrycz-

nego modelu państwowości, jak i nacisk na konieczność istnienia silnej i legalnej władzy centralnej 

jako warunków stabilności. A nie musi być to przecież warunek konieczny istnienia względnie 

stabilnego państwa, co Tobias Hagmann i Markus V. Hoehne starają się wykazać, rysując różne 

linie rozwojowe Somalii po 1991 roku i pokazując, jak państwo kompletnie upadłe z perspektywy 

zachodniej terminologii potrafi  sobie całkiem nieźle radzić w niektórych dziedzinach dzięki oparciu 

się na strukturach klanowych i aktorach pozapaństwowych. T. Hagmann, M.V. Hoehne, Failures 

of the State Failure Debates: Evidence from the Somali Territory, „Journal of International Develop-

ment” 2009, nr 21, s. 42–57. 
31  P. Bilgin, A.D. Morton, From ‘Rogue’ to ‘Failed’ State? Th e Fallacy of Short-termism, „Politics” 

2004, vol. 24 (3), s. 169–180.



45Problemy metodologiczne w badaniu państw dysfunkcyjnych

je na to Charles T. Call, wprost zauważając, że Zachód, ze szczególnym wskaza-
niem na Stany Zjednoczone, celowo upowszechnił pojęcie państw upadłych lub 
terminy bliskoznaczne w celu legitymizacji interwencji politycznych, gospodar-
czych i militarnych32. Dodatkowo pojęcie państw upadłych jest problematyczne 
ze względu na swój normatywny wymiar, promujący określony sposób organi-
zacji państwa i rządów33. Pojawia się więc tu zarówno błąd uniwersalistycznych 
założeń, nieprzystający do prawdziwej złożoności problemu, jak i idące w ślad za 
tym zjawisko negatywnej moralnej kwalifi kacji zjawisk opisywanych w katego-
riach „upadłości” państw34. Powody te, jak i inne tu niewymienione, sprawiają, że 
państwo upadłe stało się rzeczywiście kategorią potrzebną i to niekoniecznie ze 
względu na przejrzystość i poprawność naukowego badania35. 

Podsumowując, można powiedzieć, że badacze państw upadłych są coraz bar-
dziej zgodni co do tego, że istniejące ramy teoretyczne oraz związane z nimi spory 
pojęciowe i defi nicyjne częstokroć zaciemniają czy wręcz utrudniają badanie tego 
zjawiska. Kłopoty wiążą się, po pierwsze, z luką teoretyczną wynikającą z prob-
lematyczności adaptacji teorii państwa nowożytnego, właściwej do opisu i wy-
jaśnień państw rozwiniętych powstających głównie w obszarze szeroko pojętego 
świata zachodniego, która to teoria zdaje się nieadekwatna do problemów państw 
innych regionów świata; po drugie – ze sporami pojęciowymi, w których jak w lu-
strze odbijają się zarówno trudności związane z niedookreśleniem przedmiotu 
badania, jak i z instrumentalizacją pojęć. Próbując znaleźć wyjście z owych kłopo-
tów, a przynajmniej z tego ostatniego, członkowie zespołu badawczego realizują-
cego projekt, którego wynikiem jest niniejsza publikacja, proponują, aby zastąpić 
stosowane w debacie pojęcia określeniem państwo dysfunkcyjne, które – będąc 
kategorią zbiorczą – pozwoliłoby na objęcie rozmaitych terminów i uporządko-
wanie ich ze względu na stopień intensywności dysfunkcyjności36. Propozycja ta 
ma na celu umożliwienie nie tylko systematyzacji badań nad państwami dysfunk-
cyjnymi, ale także wyrwanie ich z kontekstu ideologicznego i deinstrumentaliza-
cję pojęć. 

32  Ch.T. Call, Beyond the “Failed State”…, op. cit., s. 304.
33  S. Patrick, Weak Links…, op. cit., s. 21–22. W debacie nad państwami upadłymi uderza rów-

nież, co podkreśla wielu autorów, tendencja do spostrzegania elementów składowych systemu mię-

dzynarodowego w kategoriach normalności i patologii. Charles T. Call, słysząc w tym pobrzmiewa-

nie uniwersalistycznych ideologii neokonserwatywnych i neoliberalnych, zwraca uwagę, że wiążący 

się z tym proces poszukiwania i diagnozowania czynników upadłości jest z góry redukcjonistyczny 

i niepełny, określony ideowo, a przez to z konieczności niewystarczający do zmierzenia się z proble-

mami tych państw. Zob. Ch.T. Call, Beyond the “Failed State”…, op. cit., s. 303–304.
34  T. Hagmann, M.V. Hoehne, Failures of the State Failure Debates…, op. cit., s. 43.
35  R. Rybkowski, Komu potrzebne są państwa upadłe?, [w:] R. Kłosowicz, A. Mania (red.), Prob-

lem upadku państw w stosunkach międzynarodowych, Kraków 2012, s. 13–22.
36  R. Kłosowicz, J. Mormul, Pojęcie dysfunkcyjności… (w tym tomie).
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Pole badań państw dysfunkcyjnych

Przedstawione wcześniej problemy pojęciowe i defi nicyjne, wraz ze wskazaniem 
na istnienie „luki teoretycznej” w badaniach nad państwami dysfunkcyjnymi, 
wydają się niezmiernie ważne z metodologicznego punktu widzenia. Mimo że 
pewne próby adaptacji istniejących stanowisk teoretycznych do tego problemu 
są podejmowane37 oraz otwarta pozostaje sprawa przyszłości koncepcji rządzenia 
hybrydowego, właściwie nie ma teorii państw dysfunkcyjnych, co utrudnia lub 
wręcz uniemożliwia prognozowanie ich stanów, a także stawianie hipotez co do 
szczegółów, takich jak alternacja władzy lub warunki wystarczające i konieczne 
do rozpoczęcia procesu upadania lub wychodzenia z „upadłości” państwa. Mimo 
że wielu badaczy próbuje określić warunki dysfunkcyjności albo różnicować zja-
wisko ze względu na stopień jego intensywności38, w dalszym ciągu brakuje tu 
zgody i pewności co do roli i siły poszczególnych elementów. Zagadnienia te są 
istotne, defi nicje bowiem służą nie tylko temu, aby nadawać komunikacji walor 
precyzji i jasności, ale także – a może nawet przede wszystkim – aby ogniskować 
uwagę na wybranym, wskazanym w defi nicji zakresie zjawisk. Tym samym defi -
nicje, przez określenie klasy obiektów, do których odnosi się pojęcie, wyznaczają 
pole przedmiotu badania. To zaś w przypadku badań nad państwami dysfunkcyj-
nymi wydaje się niezmiernie szerokie i wewnętrznie złożone. 

Aby je nieco uporządkować, trzeba na początku sprecyzować, że badania 
nad państwami dysfunkcyjnymi pojawiają się w dwóch odsłonach – wzajemnie 
powiązanych i uzależnionych od siebie. Z jednej strony można mówić o bada-
niach, których celem jest poznanie mechanizmów funkcjonowania tych państw, 
a dokładniej: dysfunkcji państwa w zakresie ich uwarunkowań, determinantów, 
przebiegu i konsekwencji. Tak pojmowane badania państw dysfunkcyjnych kon-
centrują się więc przede wszystkim na teorii, próbując dostarczyć rozstrzygnięć 
dotyczących natury zjawiska wraz z uzasadnieniem empirycznym. Pojęcie dys-
funkcyjności (lub wyrażeń bliskoznacznych) jest w nich powszechnie stosowane, 
ukierunkowując badania, wyznaczając jego granice i ogniskując uwagę na mniej 
lub bardziej określonych problemach39. Obok tego jednak istnieją badania, w któ-

37  Jako przykład może posłużyć interesująca analiza państw upadłych przez pryzmat teorii 

neorealistycznej: A. Vinci, Anarchy, Failed States, and Armed Groups: Reconsidering Conventional 

Analysis, „International Studies Quarterly” 2008, nr 52, s. 295–314. 
38  Na przykład, zdaniem Stewarta Patricka, istnieją cztery czynniki wpływające na prawdopo-

dobieństwo upadłości państwa. Są to: zdolności do adaptacji instytucjonalnej i zmiany, obecności 

długotrwałych czynników destabilizujących, przyjaznego lub nieprzyjaznego środowiska zewnętrz-

nego oraz obecności „zapalników”, a więc wydarzeń aktywizujących procesy prowadzące do upad-

łości. S. Patrick, Weak Links…, op. cit., s. 8. Co zaś dotyczy zagadnienia stopniowalności zjawiska, to 

bodaj najpopularniejszą propozycją jest ta, którą przedstawił Robert I. Rotberg. Zob. R.I. Rotberg, 

Failed States, Collapsed States, Weak States…, op. cit., s. 2–5.
39  Wśród nich można wymienić m.in.: N. Akpinarli, Th e Fragility of the “Failed State” Para-

digm. A Diff erent International Law Perception of the Absence of Eff ective Government, Leiden 2010; 
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rych państwa dysfunkcyjne są przedmiotem, lecz bez odniesienia do samej kon-
cepcji państw dysfunkcyjnych. Można przecież stwierdzić, że gdy podejmujemy 
współcześnie zagadnienie wyzwań i problemów takich państw, jak Haiti, Somalia, 
Afganistan, Sudan Południowy i innych, to przedmiotem badania są państwa dys-
funkcyjne, nawet jeśli te analizy nie są osadzone w dyskursie wykorzystującym 
analizowane tu kategorie pojęciowe lub też są one wykorzystywane jedynie w ce-
lach porządkujących badanie. Obszar ten jest dużo rozleglejszy od pierwszego, 
obejmując w zasadzie niezliczoną liczbę publikacji40. 

Powyższe rozróżnienie jest o tyle istotne, że pozwala określić granice dalszego 
wywodu. Próbując bowiem przybliżyć pewne metodologiczne problemy w bada-
niach państw dysfunkcyjnych, będę się koncentrował na literaturze pierwszego 
rodzaju, w której zjawisko państw dysfunkcyjnych jest traktowane jako istotny 
problem teoretyczny i empiryczny. 

Wydaje się, że spośród głównych problemów teoretycznych w badaniach 
państw dysfunkcyjnych na plan pierwszy wybijają się cztery zagadnienia: 

1) czynniki i determinanty dysfunkcyjności państwa, 
2) korelaty wewnętrzne dysfunkcyjności, a więc jak ona współwystępuje lub 

wpływa na inne zjawiska w zakresie funkcjonowania porządku społeczno-
-politycznego, 

3) korelaty zewnętrzne dysfunkcyjności, które odnoszą się do współwystępo-
wania lub wpływu państw dysfunkcyjnych na porządek międzynarodowy, 
zwłaszcza w zakresie jego destabilizacji, i to zarówno w ujęciu formalno-
prawnym, jak i realnym,

4) pomoc państwom dysfunkcyjnym i rozwiązywanie ich problemów. 
Mimo że początkowo lista ta może się wydać niekompletna, kategorie w niej 

wyróżnione nie zostały dobrane przypadkowo. Odpowiadają one bowiem podsta-
wowym pytaniom badawczym: co sprawia, że państwo staje się dysfunkcyjne, jak 
wpływa to na porządek wewnętrzny i zewnętrzny oraz jak temu przeciwdziałać 

Ch. Plummer, Failed States and Connection to Terrorist Activity, „International Criminal Justice Re-

view” 2012, vol. 22, nr 4, s. 416–449; I.W. Zartman (red.), Collapsed States…, op. cit.; S. Patrick, Weak 

Links…, op. cit.; R.I. Rotberg (red.), State Failure and State Weakness…, op. cit.; K.B. Harpviken 

(red.), Troubled Regions and Failing States…, op. cit.; R. Kłosowicz, A. Mania (red.), Problem upadku 

państw…, op. cit.
40  Literatura przedmiotu jest bardzo obszerna. Można wymienić m.in.: D. Kopiński, A. Żukow-

ski (red.), Afryka na progu XXI wieku, t. 1: Kultura i społeczeństwo, t. 2: Polityka, kwestie społeczne 

i gospodarcze, Warszawa 2009; B. Ndiaye, P. Letko (red.), Afryka w stosunkach międzynarodowych. 

Historia, stan obecny, perspektywy, Olsztyn 2011; P. Curtin, Afrykański opór i likwidacja europejskie-

go panowania w Afryce, [w:] P. Curtin, S. Feierman, L. Th ompson, J. Vansina, Historia Afryki. Narody 

i cywilizacje, Gdańsk 2003, s. 695–718; K. Czernichowski, Integracja afrykańska – uwarunkowania, 

formy współpracy, instytucje, Warszawa 2010; T.W. Kolasiński, Zarządzanie postkolonialne. Otocze-

nie biznesu w Afryce Subsaharyjskiej, Warszawa 2011, s. 189–219; A. Kosidło, Dekolonizacja Afryki. 

Kryzys formalnego imperium Wielkiej Brytanii (1939–1951), Gdańsk 1997, s. 173–292; A. Kosidło, 

Sahara Zachodnia. Fiasko dekolonizacji czy sukces podboju, Gdańsk 2012; A. Żukowski (red.), Prob-

lemy bogactwa i biedy we współczesnej Afryce, Olsztyn 2011; J. Mentel-Niećko, M. Ząbek (red.), Róg 

Afryki. Historia i współczesność, Warszawa 1999. 
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lub zmienić istniejący stan rzeczy. Używając kategorii systemowych, można zatem 
powiedzieć, że badacze skupiają się na zagadnieniach związanych z „wejściem”, 
a więc na elementach prowadzących do dysfunkcyjności, na „systemie”, czyli na 
procesach zachodzących w środowisku wewnętrznym państwa dysfunkcyjnego, 
na „wyjściu” – na konsekwencjach dla otoczenia, oraz na „sprzężeniu zwrotnym”, 
któremu odpowiada cała seria działań podejmowanych przez społeczność między-
narodową w celu poprawy sytuacji państw dysfunkcyjnych i ich otocznia we-
wnętrznego i zewnętrznego. W tym też sensie można uznać ten obszar badań za 
złożony, wieloaspektowy i skomplikowany. 

Tak przedstawione pole badań nad państwami dysfunkcyjnymi jest rozległe 
i wewnętrznie złożone, pozwalając na wyróżnienie dalszych podziałów. Można 
powiedzieć, że pytanie o to, jakie procesy i zjawiska przyczyniają się do pojawia-
nia się państw dysfunkcyjnych, prowadzi do udzielania dwóch – co najmniej – ro-
dzajów odpowiedzi. Pierwsze odsyłają do zagadnień związanych z szeroko pojęty-
mi procesami z poziomu zbiorowości, a należą do nich przede wszystkim: 

– czynniki polityczne, w tym między innymi: niezdolność do zapewnienia 
odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego w rozmaitych wy-
miarach, erozja systemu politycznego, w tym skłócenie elit politycznych, 
obecność antypaństwowych ideologii i świadomości, dysfunkcje instytu-
cji publicznych i nieefektywność rządów, niezdolność do podtrzymywania 
kontaktów międzynarodowych, upadek systemu ochrony praw człowieka, 
erozja legalnej władzy i brak jej uprawomocnienia w świadomości społecz-
nej, 

– czynniki społeczno-kulturowe, w tym: procesy prowadzące do utraty 
kondycji i spójności grup społecznych, niespójność wzorów kulturowych 
i postaw, przeciwstawne wartości i normy społeczne, nierówności rozwo-
ju społecznego, obecność pomocy społecznej, społeczno-psychologiczne 
podstawy konfl iktów, procesy migracyjne i polityki ludnościowe, 

– czynniki gospodarcze, takie jak: nierówności rozwoju gospodarczego, dłu-
gotrwała recesja gospodarcza, niezdolność państwa do pełnienia funkcji 
regulatora procesów gospodarczych i fi nansowych, obecność pomocy go-
spodarczej, 

– czynniki międzynarodowe, odnoszące się do: interwencji militarnych, 
proliferacji broni, wpływu międzynarodowej przestępczości, obecności 
zewnętrznych grup militarnych na terytorium (np. organizacje terrory-
styczne), wpływu państw ościennych zwłaszcza w zakresie „zarażania” 
dysfunkcyjnością, polityk mocarstw światowych, konsekwencji procesów 
polityczno-gospodarczych na poziomie globalnym41. 

Odpowiedzi drugiego rodzaju przesuwają refl eksję badaczy raczej w stronę 
procesów z poziomu indywidualnego. Wskazuje się tu więc na wpływ cech oso-

41  Problemy te są w różnym stopniu obecne w publikacjach, które zostały podane w innych 

przypisach w tym rozdziale. 
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bowościowych na erozję systemu państwowego, profi le przywódców, motywacje, 
wzajemne niechęci i antypatie indywidualne42, a także wpływ cech zinternalizo-
wanych sprawowania władzy na funkcjonowanie quasi-państw, które wyznaczają 
niekiedy granice postępowania „władcy”43. 

Jak wspomniałem wcześniej, przez korelaty dysfunkcyjności rozumiem zja-
wiska i procesy powiązane z dysfunkcyjnością, z którymi ona współwystępuje, 
na które wpływa i które są wystawiane na mniejsze lub większe próby wraz z jej 
pojawieniem się. Można tu wyróżnić korelaty wewnętrzne i zewnętrzne, a więc 
– zjawiska i procesy występujące zarówno w środowisku wewnętrznym państwa, 
jak i w środowisku zewnętrznym. Ich lista, podobnie jak w przypadku czynników 
i determinantów dysfunkcyjności, jest niezmiernie szeroka i, w zasadzie, bardzo 
do niej podobna, by nie powiedzieć zbieżna. Przegląd literatury przedmiotu po-
zwala uznać, że dysfunkcyjność wpływa na sprawy polityczne, społeczno-kul-
turowe, gospodarcze oraz międzynarodowe, które są zasadniczo zbieżne z listą 
czynników i determinantów dysfunkcyjności. 

Trudno jest wskazać, które z wyżej wymienionych procesów i zjawisk są czyn-
nikiem dysfunkcyjności, a które jego korelatem. Nie mamy obecnie twardych 
dowodów empirycznych na rzecz kierunku związków przyczynowych między 
poszczególnymi zjawiskami, a co za tym idzie – nie wiemy naprawdę, co jest 
prawdziwą przyczyną, a co konsekwencją dysfunkcyjności. Widać to na poziomie 
pomiaru dysfunkcyjności (o czym powiem później), gdzie nierzadko dokonuje 
się zupełnie niefrasobliwego pomieszania zmiennych zależnych i niezależnych. 
Ma to swoje ważne konsekwencje metodologiczne. Stewart Patrick wprost powia-
da, że brakuje wyraźnych dowodów empirycznych dla większości twierdzeń na 
temat państw dysfunkcyjnych i ich konsekwencji dla bezpieczeństwa międzyna-
rodowego44. Można by w tym kontekście uznać, że o ile bardzo liczne są analizy 
i wypowiedzi na temat czynników i korelatów dysfunkcyjności oraz ich wpływu 
na stosunki międzynarodowe, o tyle baza empiryczna pozwalająca na potwierdze-
nie tych uwag jest w dalszym ciągu niedoskonała i pełna luk, utrudniając, a nawet 
uniemożliwiając konkluzywne wnioski. 

Zainteresowanie zagadnieniem pomocy państwom dysfunkcyjnym nie może 
dziwić, zważywszy na okoliczności wprowadzenia pojęcia państwa upadłego do 
dyskursu naukowego. Przypomnijmy, że od początku miało ono wyraźny rys in-

42  Zob. np.: R.I. Rotberg, Failed States, Collapsed States, Weak States…, op. cit., s. 22–24; 

M. Różalska, Słabość przywództwa jako jeden z głównych czynników upadku państwowości w Afryce 

Subsaharyjskiej, [w:] R. Kłosowicz, A. Mania (red.), Problem upadku państw…, op. cit., s. 87–102; 

R.H. Jackson, C.G. Rosberg, Personal Rule: Th eory and Practice in Africa, „Comparative Politics” 

1984, nr 16 (4), s. 421–442.
43  R.H. Jackson, Quasi-States, Dual Regimes, and Neoclassical Th eory: International Jurispru-

dence in Th ird World, „International Organization” 1987, nr 41 (4), s. 527–528.
44  W szczególności, powiada Patrick, nie ma wcale jasnych dowodów na wyraźne związki upad-

łości państw z takimi procesami, jak terroryzm, proliferacja broni ABC, przestępczość międzynaro-

dowa (wyjąwszy produkcję i handel narkotykami) czy zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego. 

P. Stewart, “Failed” States and Global Security…, op. cit., s. 644, 652–658.
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strumentalny i praktyczny – miało służyć nie tylko wyjaśnieniu zjawisk względ-
nie nowych, ale także uzasadnieniu wyboru takich czy innych sposobów postę-
powania z tymi „niedoskonałymi” aktorami systemu międzynarodowego. O ile 
same badania nad pomocą państwom Trzeciego Świata są starej daty, zawierając 
w sobie mnogość problemów i zagadnień, o tyle ich wprowadzenie do debaty nad 
państwami dysfunkcyjnymi było konieczne, wieńczyło bowiem proces poprze-
dzany przez pytania, co to jest państwo dysfunkcyjne oraz jak wpływa na otocze-
nie wewnętrzne i zewnętrzne. W tym też sensie dopełnienie pola badawczego nad 
państwami dysfunkcyjnymi o zagadnienie kierunku i zakresu pomocy owym ak-
torom wskazuje w istocie na pragmatyczny charakter omawianej problematyki45. 

Co do szczegółowych zagadnień obecnych na tym polu zainteresowań moż-
na powiedzieć, że są one odbiciem wcześniejszej problematyki, lecz o odwróco-
nym kierunku. Bada się więc to, jak rozmaite działania na polach politycznym, 
społeczno-kulturowym, ekonomicznym i międzynarodowym zmieniają pozycję 
i kondycję państw dysfunkcyjnych. Próbuje się określić skuteczność poszczegól-
nych form pomocy i zasadność przyjętych kierunków politycznych oraz trafność 
podjętych decyzji. Badania takie znajdują się w strefi e szczególnego zaintereso-
wania rozmaitych instytucji międzynarodowych, zwłaszcza wchodzących w skład 
systemu ONZ. Przy omawianiu tego zagadnienia należy wyraźnie stwierdzić,
że powyższa lista problemów w badaniach państw dysfunkcyjnych nie jest kom-
pletna, zawiera jednak – jak się zdaje – najistotniejsze elementy. 

Źródła danych w badaniach państw dysfunkcyjnych 

W badaniach państw dysfunkcyjnych wykorzystuje się zróżnicowane i rozpro-
szone dane. Należą do nich zarówno dane wywołane, jak i zastane. Przypomnij-
my, że te pierwsze pojawiają się wraz z procesem badawczym, nie będąc wcześ-
niej obecne (np. dane wywołane dzięki użyciu kwestionariusza ankiety, wywiadu 
pogłębionego itp.), te drugie zaś są dostępne przed przystąpieniem do badań 
(np. dane aktuarialne odnoszące się do statystyk małżeństw, urodzeń czy zgo-
nów)46. 

Tym, co zdaje się szczególnie ważne z perspektywy metodologii badań nad 
państwami dysfunkcyjnymi, jest nie tyle sam podział danych – ten bowiem nie 

45  Przegląd badań dotyczących pomocy państwom dysfunkcyjnym zob.: C. Mcloughlin, Topic 

Guide of Fragile States, Governance and Social Development Resource Centre, University of Bir-

mingham, 2012, s. 35–47, http://www.gsdrc.org/docs/open/CON86.pdf (dostęp: 28.04.2013); 

D. Sogge, Remarks on Assessing Infl uences over Development / Aid Policy, [w:] J.M. Pureza, M. Duf-

fi eld, R. Matthews, S. Woodward, D. Sogge, Peacebulding and Failed States. Some Th eoretical Notes, 

s. 31–38, tekst dostępny na stronie: http://www.ces.uc.pt/publicacoes/ofi cina/256/256.pdf (dostęp: 

29.04.2013). 
46  G. Babiński, Wybrane zagadnienia z metodologii socjologicznych badań empirycznych, Kra-

ków 1980.
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odbiega (bo nie może odbiegać) od standardowych podziałów stosowanych 
w metodologii nauk społecznych – ile kłopoty związane z ich pozyskiwaniem, 
co jest powszechnie podkreślane w literaturze przedmiotu. 

Problemy z organizacją badań w państwach dysfunkcyjnych, zwłaszcza gdy do-
tyczą wywoływania i pozyskiwania danych, są olbrzymie. Nie może to dziwić, gdyż 
przeprowadzenie badań sondażowych albo obserwacji jawnej w sytuacji trwające-
go konfl iktu i braku instytucji państwowych zapewniających bezpieczeństwo jest 
w zasadzie niemożliwe. To z tego powodu badania w państwach dysfunkcyjnych 
ograniczają się najczęściej do przeprowadzenia badań etnografi cznych, niekiedy 
przy użyciu wywiadów pogłębionych. Ze względów bezpieczeństwa badacze nie-
rzadko wykorzystują także techniki obserwacji niejawnej. Poza tym w badaniach 
etnografi cznych niezwykle cennym źródłem informacji, poza ludnością rodzimą, 
są przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz misjonarze, którzy często cie-
szą się zaufaniem i autorytetem wśród lokalnej społeczności. 

Trudności z dotarciem do respondentów i niemożność organizacji badań zna-
cząco osłabiają jakość danych. Najczęściej mówią one wiele na temat okoliczności 
życia w takich państwach, postawach ludności, zachowaniach w sytuacjach eks-
tremalnych. Są one niezwykle cenne, ale zwykle nie pozwalają na wyciągnięcie 
wniosków na temat kondycji społeczeństwa państw dysfunkcyjnych czy jego in-
stytucji w zakresie przekraczającym osobiste doświadczenie badacza, choć – jak 
twierdzą niektórzy metodolodzy – nie jest to wykluczone47. W rezultacie na pod-
stawie takich danych nie znamy szczegółowo rzeczywistej kondycji społeczeństw 
państw dysfunkcyjnych, pozostając na poziomie danych wyrywkowych, pod róż-
nymi względami ograniczonych.

Komplikacje z pozyskiwaniem danych nie ograniczają się tylko do danych 
wywoływanych. Dysfunkcyjność państwa odnosi się przecież także do procesu 
organizacji zbierania podstawowych informacji na temat procesów politycznych, 
społecznych i gospodarczych. Dane źródłowe wytworzone przez instytucje takie-
go państwa są albo nieobecne, albo pod wieloma względami obciążone i ograni-
czone, co czyni je mało wiarygodnymi i sprawia, że wielu badaczy podkreśla ich 
niepewność oraz kłopoty związane z ich pozyskiwaniem48. Zamiast tego więc wy-
korzystuje się często w badaniach państw dysfunkcyjnych dane zbierane i publi-

47  Na ten temat zob. A. Fontana, J.H. Frey, Wywiad. Od neutralności do politycznego zaanga-

żowania, [w:] N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych, t. II, Warszawa 2009, 

s. 106–109; A.N. Oppenheim, Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw, Poznań 2004, s. 84–85; 

S. Kvale, Prowadzenie wywiadów, Warszawa 2010, s. 194–196.
48  Zob. np.: T.O. Howard, Th e Tragedy of Failure. Evaluating State Failure and Its Impact on 

the Spread of Refugees, Terrorism, and War, Santa Barbara 2010, passim; K. Hendry, Innovative Tech-

nology for Confl ict Assessment, [w:] Failed States Index 2012, Fund for Peace, Washington, DC 2012, 

s. 9, tekst dostępny na stronie: http://www.fundforpeace.org/global/library/cfsir1210-failedstatesin-

dex2012-06p.pdf (dostęp: 28.03.2013); S. Patrick, Weak Links…, op. cit., s. 137, passim; E. Newman, 

Failed States and International Order: Constructing a Post-Westphalian World, „Contemporary Se-

curity Politics” 2009, vol. 30, nr 3, s. 428, tekst dostępny na stronie: http://www.contemporarysecu-

ritypolicy.org/assets/CSP-30-3-Newman.pdf (dostęp: 28.04.2013); L. Sun Wyler, Weak and Failing 
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kowane przez inne państwa lub instytucje międzynarodowe, z których wiele służy 
później do budowy rozmaitych indeksów mierzących poziom dysfunkcyjności49. 

Mając na względzie wskazane wyżej problemy z pozyskiwaniem danych 
w badaniach państw dysfunkcyjnych, należy z wielką ostrożnością podchodzić 
do wszelkich wniosków na nich opartych. Istnieje bowiem ryzyko, że w przypad-
ku danych niekompletnych, wadliwych czy wręcz nieprawdziwych poszczególne 
analizy mogą wprowadzać w błąd i skutkować wadliwymi koncepcjami teoretycz-
nymi. Mogą także prowadzić do pomyłek w procesie decyzyjnym, dotyczącym na 
przykład celu i zakresu pomocy, adresatów działań itp. Warto jednak podkreślić, 
że przestroga ta nie jest niczym nadzwyczajnym w metodologii nauk społecznych. 
Krytycyzm i ostrożność w zakresie formułowanych wniosków, nawet jeśli są one 
oparte na danych zaufanych i sprawdzonych, jest przecież fundamentalnym i nie-
zbywalnym aspektem pracy badawczej. W przypadku badań nad państwami dys-
funkcyjnymi należy wszakże zwracać na te sprawy szczególną uwagę. 

Przegląd metod w badaniach państw dysfunkcyjnych 

W badaniach nad państwami dysfunkcyjnymi przeplata się wiele rozmaitych me-
tod i technik badawczych. To zróżnicowanie dotyka zarówno apragmatycznego, 
jak i pragmatycznego poziomu metodologii. W przypadku pierwszym mówimy 
głównie o wykorzystaniu odmiennych ujęć badawczych wraz z ich założeniami 
ontologicznymi i epistemologicznymi, które ukształtowały się z historii nauki 
o stosunkach międzynarodowych (należą do nich przede wszystkim: neorealizm, 
neoliberalizm, neomarksizm oraz konstruktywizm).

Przypadek drugi dotyczy zastosowania wielu mniej lub bardziej szczegóło-
wych metod i technik badawczych, do których należą: (a) badania etnografi czne,
(b) metody historyczno-genetyczne, (c) studia przypadków, (d) metody porów-
nawcze, (e) analiza danych zastanych. Nie mają one statusu równorzędnego i alter-
natywnego, często współwystępując w procesie badawczym. 

Metodą powszechnie stosowaną przez badaczy państw dysfunkcyjnych – 
zwłaszcza poszukujących nowych danych próbujących je wytworzyć – jest etno-
grafi a rozumiana jako pewna postać obserwacji, w ramach której dokonuje się 
opisu wybranych grup społecznych50. Etnografi a jest metodą złożoną, obejmują-
cą najczęściej kilka technik badawczych (np. różnych form obserwacji i wywia-
dów51), w której szczególną rolę odgrywa próba obiektywizacji stanów subiektyw-

States: Evolving Security and U.S. Policy (updated), CRS Report for Congress, s. 2–3, tekst dostępny 

na stronie: http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL34253.pdf (dostęp: 28.04.2013).
49  Więcej na ten temat pisze Joanna Mormul w rozdziale Czołowe instytucje międzynarodowe 

zajmujące się dysfunkcyjnością państw (w tym tomie).
50  D. Silverman, Interpretacja danych jakościowych, Warszawa 2007, s. 74–76.
51  U. Flick, Projektowanie badania jakościowego, Warszawa 2010, s. 154–155.



53Problemy metodologiczne w badaniu państw dysfunkcyjnych

nych – etnografi a polega więc na oswojeniu i zaadaptowaniu obcości52. Innymi 
słowy, metoda etnografi czna jest często wykorzystywana przez badaczy, którzy 
mają możliwość przebywania w państwach dysfunkcyjnych – by obserwować 
zjawiska i procesy w nich występujące. Jest to zatem metoda stosowana głównie 
w celu zdobycia informacji na temat kondycji społeczeństw państw dysfunkcyj-
nych, zachowań wobec instytucji władzy i postaw społecznych. 

Posługiwanie się metodą etnografi czną wiąże się z rozlicznymi problemami, 
ponieważ zderzenie z odmiennością kulturową państw dysfunkcyjnych – szcze-
gólnie w przypadku badaczy z kręgu kultury zachodniej – znacząco utrudnia 
wgląd w procesy społeczne i prowadzenie badań. Nawet w przypadku posiada-
nia zdolności komunikacji językowej badaczy cechuje najczęściej nieznajomość 
wielu mniej lub bardziej subtelnych kodów kulturowych, zwyczajów, nakazów 
i zakazów społecznych, znaczeń i symboli, które nie tylko utrudniają, ale mogą 
wręcz uniemożliwiać przeprowadzenie poznawczo wartościowego badania53. 
W naukach społecznych dość późno rozumiano rolę i wagę czynnika kulturowe-
go w wiarygodności wyników, obecnie jednak „wrażliwość na kulturę” wydaje się 
fundamentalnym elementem refl eksji metodologicznej w zakresie badań jakoś-
ciowych54. W przypadku badań nad państwami dysfunkcyjnymi kwestia ta ulega, 
jak sądzę, spotęgowaniu. 

Mając to na względzie, podczas stosowania metody etnografi cznej w bada-
niach nad państwami dysfunkcyjnymi powinno się brać pod uwagę trzy sprawy. 
Po pierwsze, ze względu na barierę kulturową przedmiot badań jest zazwyczaj 
w mniejszym lub większym stopniu oddzielony od badacza. Istotnym zagad-
nieniem staje się więc uzyskanie dostępu do badanych, co może być dodatkowo 
utrudnione przez stereotypy i uprzedzenia wobec kręgu kulturowego pochodze-
nia badacza. I o ile metodologia nauk społecznych dość szczegółowo przedstawia 
sposoby uzyskiwania dostępu w badaniach etnografi cznych55, o tyle mogą one 
być nieużyteczne w państwach dysfunkcyjnych, niekiedy wręcz uniemożliwiając 
przeprowadzenie badania. Wiąże się to, po drugie, z istnieniem różnego rodza-
ju barier kulturowych, zwłaszcza z nieznajomością kodów symbolicznych, któ-
re mogą istotnie wpływać na jakość uzyskanego materiału badawczego. Zebrane 
dane mogą być wybiórcze i pomijać elementy, które są ważne z perspektywy ba-
danych, acz nierozpoznane przez badacza56. Po trzecie wreszcie, pozyskane dane 
mogą zostać poddane interpretacji z pominięciem kontekstu kulturowego i pro-
wadzić do wniosków nieprawdziwych, pisanych bowiem z perspektywy badacza 

52  D.R. Holmes, G.E. Marcus, Przeformułowanie etnografi i. Wyzwanie dla antropologii współ-

czesności, [w:] N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych, t. II, op. cit., s. 646.
53  Na temat problemów prowadzenia wywiadów w innym kontekście kulturowym zob. m.in. 

S. Kvale, Prowadzenie wywiadów, op. cit., s. 120–121.
54  R. Bishop, Kaupapa Māori. Przezwyciężyć neokolonializm w badaniach społecznych, 

[w:] N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych, op. cit., s. 167–180.
55  D. Silverman, Prowadzenie badań jakościowych, Warszawa 2008, s. 306–308. 
56  U. Flick, Projektowanie badania jakościowego…, op. cit., s. 160–161.
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zanurzonego w odmiennym uniwersum symbolicznym bez możliwości należyte-
go rozpoznania znaczeń i wartości. A przecież podstawowym celem badań etno-
grafi cznych jest zapewnienie „dostępu do świata uczestników badania”57. 

Warto także nadmienić, że literatura metodologiczna zawiera wiele wskazó-
wek na temat prowadzenia wartościowo poznawczych badań z użyciem metody 
etnografi cznej58. Nie zawsze jednak w przypadku państw dysfunkcyjnych są one 
możliwe do zastosowania. Brak możliwości sporządzania notatek, wykonywania 
zdjęć czy zapisywania rozmów to tylko niektóre przykłady dodatkowych utrud-
nień, jakie napotykają badacze w państwach dysfunkcyjnych. 

Kolejne trzy metody – historyczno-genetyczne, studia przypadków i metody 
porównawcze – często są wykorzystywane przez badaczy jako uzupełniające się 
wzajemnie. Literatura przedmiotu pełna jest opracowań, w których opisuje się 
proces historyczno-polityczny prowadzący do stanu dysfunkcyjności, gdzie nie-
rzadko państwa takie zestawia się z innymi. Można powiedzieć, że bodaj najbar-
dziej rozpowszechnione w badaniach państw dysfunkcyjnych jest wykorzystanie 
metod historycznych do opisu poszczególnych przypadków. Prace posługujące 
się tego rodzaju metodami należą do najbardziej klasycznych dzieł z tego zakre-
su59. Na przykład Jeff rey Herbst podjął się historycznych analiz porównawczych 
krajów afrykańskich, wskazując na rozmaite determinanty ich dysfunkcyjności, 
w szczególności na specyfi kę wzorców władzy i jej sprawowania, rolę liderów po-
litycznych, wpływ wytyczonych odgórnie granic, przeszłą i obecną rolę europej-
skich kolonizatorów, przecinające się granice etniczne i klanowe. Sama analiza 
imponująco prezentuje skomplikowaną mozaikę afrykańskiego kontynentu60.

Zastosowanie w badaniach państw dysfunkcyjnych metody historyczno-gene-
tycznej umożliwia badaczom przyjrzenie się genezie i procesom narastania zja-
wiska. Cechą bowiem tej metody jest oparcie się na genetycznym modelu wyjaś-
niania, w którym przyjmuje się, że aby wyjaśnić jakieś zjawisko, należy wskazać 
na sekwencję zdarzeń prowadzących do jego pojawienia się61. Nie tylko wszakże 
te powody wydają się ważne z perspektywy popularności metody genetyczno-
-historycznej. Ze względu na problemy z pozyskiwaniem danych oraz dostępem 
do przedmiotu badania stosowanie innych metod bywa często znacznie utrud-
nione, a nawet niemożliwe. Tym, co pozostaje badaczom pragnącym odkryć me-
chanizmy tworzenia się, podtrzymywania i wreszcie przezwyciężania dysfunkcyj-

57  B. Glassner, J. Loughlin, Drugs in Adolescent Worlds: Burnouts to Straights, New York 1987, 

za: D. Silverman, Prowadzenie badań jakościowych…, op. cit., s. 271. 
58  D. Silverman, Interpretacja danych jakościowych, op. cit., s. 245–252.
59  Zob. np. M.R. Beissinger, C. Young (red.), Beyond State Crisis? Postcolonial Africa and Post-

-Soviet Eurasia in Comparative Perspective, Washington, DC 2002; I.W. Zartman (red.), Collapsed 

States…, op. cit.; R.I. Rotberg (red.), State Failure and State Weakness…, op. cit.
60  J. Herbst, States and Power in Africa. Comparative Lessons in Authority and Control, Prin-

ceton 2000; J. Herbst, Responding to State Failure in Africa, „International Security” 1996–1997, 

nr 21 (3), s. 120–144. 
61  B. Krauz-Mozer, Teorie polityki. Założenia metodologiczne, Warszawa 2005, s. 128–129.
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ności, jest spoglądanie na nie w perspektywie diachronicznej, gdzie narastanie 
pewnych tendencji pozwala wykrywać zależności, czynniki czy linie rozwojowe 
prowadzące do aktualnej sytuacji. 

Widać to zwłaszcza w studiach przypadków, gdzie często stosuje się meto-
dę historyczno-genetyczną. Trzeba pamiętać, że studia przypadku są stosowane 
w badaniach naukowych z dwojakich powodów. Po pierwsze, uzyskuje się dzięki 
nim szczegółowy obraz jakiegoś zjawiska – są to więc badania pogłębione, po-
zwalające na przedstawienie skrupulatnego opisu przedmiotu badań. Po drugie, 
są podejmowane, aby pokazać zjawisko dotychczas niezbadane – są to więc często 
badania o charakterze eksploracyjnym, przybliżającym jedynie fakt istnienia zja-
wiska, a nie wyjaśniającym jego determinanty i uwarunkowania62. Cechuje je, jak 
stwierdza David Silverman, dążenie do uzyskania możliwie kompletnego i inte-
gralnego obrazu jakiegoś zjawiska o względnie zamkniętych granicach, choć wy-
stępującego w otoczeniu innych zjawisk63. W rezultacie badacze państw dysfunk-
cyjnych, skupiając się najczęściej na jednym, wybranym państwie lub aspekcie 
dysfunkcyjności, kreślą bogate poznawczo, pełne szczegółowych informacji obra-
zy tych państw. Lista takich badań jest w zasadzie nieograniczona i niemal każdy 
tom poświęcony dysfunkcyjności państw zawiera opracowania koncentrujące się 
na wybranych przypadkach64. 

Trzeba pamiętać, że studia przypadków, jeśli zaczynają obejmować większą 
liczbę państw dysfunkcyjnych, przekształcają się najczęściej w badania porównaw-
cze65. Nie ulega wątpliwości, że w badaniach państw dysfunkcyjnych powszechnie 
stosuje się także metody porównawcze i to zarówno w ujęciu diachronicznym,
jak i synchronicznym. Warto przypomnieć, że w tym pierwszym przypadku po-
równuje się ten sam obiekt, choć w różnych przedziałach czasu. W przypadku 
drugim porównuje się dwa lub więcej obiekty w tym samym momencie66. Obok 
tego wykorzystuje się także badania ilościowe (na wielu przypadkach) oraz jakoś-
ciowe (na niewielu przypadkach)67. Należy również pamiętać, że metody porów-

62  J. Buttolph Johnson, H.T. Reynolds, J.D. Mycoff , Metody badawcze w naukach politycznych, 

Warszawa 2010, s. 165–168; E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2006, s. 320–321. 
63  D. Silverman, Prowadzenie badań jakościowych…, op. cit., s. 168. 
64  Na przykład: N. Akpinarli, Th e Fragility of the “Failed State” Paradigm…, op. cit., s. 31–70 

(studia przypadków poświęcone Somalii i Afganistanowi); I.W. Zartman (red.), Collapsed States…, 

op. cit. (tom niemal w całości zawierający studia przypadków); R.I. Rotberg (red.), State Failure 

and State Weakness…, op. cit. (tom niemal w całości zawierający studia przypadków); R. Kłoso-

wicz, A. Mania (red.), Problem upadku państw w stosunkach międzynarodowych, op. cit., s. 105–170;

K. Hryćko, Sudan po uzyskaniu niepodległości. Przyczyny i przebieg konfl iktu Północ–Południe,

[w:] D. Kopiński, A. Żukowski (red.), Afryka na progu XXI wieku, t. 2, op. cit., s. 75–88. 
65  J. Buttolph Johnson, H.T. Reynolds, J.D. Mycoff , Metody badawcze w naukach politycznych, 

op. cit., s. 165–168.
66  G. Babiński, Metodologia a rzeczywistość społeczna. Dylematy badań etnicznych, Kraków 

2004, s. 41.
67  Na temat strategii prowadzenia badań porównawczych zob. J. Hopkin, Metody porównawcze, 

[w:] D. Marsh, G. Stoker (red.), Teorie i metody w naukach politycznych, Kraków 2006, s. 257–268.
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nawcze są niezwykle użyteczne w badaniach społecznych, gdyż ich zastosowa-
nie ułatwia konstruowanie typologii i klasyfi kacji68, obecnych także powszechnie 
w badaniach państw dysfunkcyjnych i to zarówno w zakresie rozstrzygnięć i po-
działów pojęciowych, jak i pozwalających na wskazanie odmiennych charaktery-
styk poszczególnych państw oraz stopnia dysfunkcyjności69. 

Zastosowanie metod porównawczych niesie z sobą wiele możliwości i ogra-
niczeń, które są właściwe nie tylko badaniom nad państwami dysfunkcyjnymi, 
ale też stanowią immanentną cechę tych badań w ogóle. Pozwalają one prze-
cież na wyjście badacza poza dobrze znany kontekst badań, a także na ustalenie, 
czy zjawisko jest jedynie lokalne, czy powszechne, a nawet uniwersalne. Przede 
wszystkim jednak główną zaletą badań porównawczych jest weryfi kowanie usta-
leń teoretycznych oraz tworzenie nowych teorii70. Doskonale znanym problemem 
jest, że specyfi ka ontologiczna przedmiotu badania nauk społecznych utrudnia, 
a według wielu nawet uniemożliwia, replikację eksperymentów, niekiedy także 
ich organizację, zwłaszcza gdy dotyczy to zjawisk zbiorowych71. Metody porów-
nawcze dają nam jednak możliwość – także w badaniach nad państwami dys-
funkcyjnymi – empirycznego testowania teorii oraz określania kierunku i stopnia 
wpływu zjawisk na siebie. W tym też sensie badania porównawcze odgrywają nie-
zmiernie ważną rolę w tworzeniu teorii państw dysfunkcyjnych. 

Rzecz jasna mają one wszakże swoje ograniczenia, o których także już wspo-
minałem. Te najważniejsze dotyczą ograniczeń danych, ich wiarygodności oraz 
niewielkiej liczby obiektów nadających się do porównań72. Dobrym przykładem 
może być właśnie konstrukcja wielu narzędzi służących do pomiaru państw 
dysfunkcyjnych (o czym napiszę szczegółowo w dalszej części tego rozdziału).
Do ich budowy używa się często bardzo rozproszonych danych, o niejednakowym 
stopniu wiarygodności, różnym pochodzeniu, uzyskanym nierzadko za pomocą 
rozmaitych metod. Zgromadzona baza informacji jest najczęściej niezwykle roz-
legła i może dawać badaczom poczucie pewnego rodzaju spokoju co do trafności 
wyboru narzędzi. Niemniej jednak zestawianie w jednym miejscu tak różnorod-
nych danych i wyciąganie wniosków na ich podstawie jest co najmniej kłopotliwe, 
prowadzi bowiem do błędów polegających na porównywaniu danych w istocie 
nieporównywalnych. 

Chyba najczęściej stosowanymi metodami pomocniczymi, szczególnie w po-
równawczych badaniach państw dysfunkcyjnych, są metody i techniki analizy 
statystycznej. Pozwalają one rzecz jasna na porównywanie wielu przypadków, po-
szukiwanie długotrwałych trendów czy testowanie teorii. Te zalety są powszech-

68  K. von Beyme, Współczesne teorie…, op. cit., s. 140–145.
69  Jako przykład można tu podać rozważania Roberta I. Rotberga oraz popularne mierniki dys-

funkcyjności; R.I. Rotberg, Failed States, Collapsed States, Weak States…, op. cit., s. 5–10, za: http://

ff p.statesindex.org/indicators (dostęp: 28.03.2013). 
70  J. Hopkin, Metody porównawcze…, op. cit., s. 251–254.
71  Na ten temat zob. m.in. K.R. Popper, Nędza historycyzmu, Warszawa 1999, s. 20. 
72  J. Hopkin, Metody porównawcze…, op. cit., s. 260–263.



57Problemy metodologiczne w badaniu państw dysfunkcyjnych

nie znane i nie ma potrzeby ich tu przywoływać. Dość wspomnieć o kilku ilu-
stracjach. Jako przykład może tu posłużyć poddanie weryfi kacji przez Zaryaba 
Iqbala i Harveya Starra hipotezy o wpływie państw dysfunkcyjnych na państwa 
ościenne. Przeprowadzone przez nich analizy objęły lata 1946–1999 i wykazały, 
że o ile sama dysfunkcyjność wcale nie jest „zaraźliwa”, o tyle jej konsekwencje już 
tak, zwłaszcza w postaci eksportowania problemów w wybranych obszarach życia 
publicznego73. 

Imponującym pod względem skali i trudności metodologicznych projektem 
badawczym był powołany w 1994 roku przy wiceprezydencie Stanów Zjednoczo-
nych Alu Gorze zespół State Failure Task Force składający się z wielu autorytetów 
badań społecznych. Zespół ten, zgromadziwszy rozproszone dane z lat 1955–
–1998 obejmujące 1231 zmiennych odnoszących się do 195 krajów, podjął pró-
bę przedstawienia modelu prognostycznego dla państw dysfunkcyjnych. Projekt 
ten zakończył się częściowym sukcesem, ponieważ z jednej strony udało się dla 
wielu przypadków przewidzieć zagrożenia prowadzące do dysfunkcyjności (owo 
przewidywanie miało charakter postfaktyczny, a więc zgodnie z wyliczeniami 
przewidywano prawdopodobieństwo dysfunkcyjności państwa w odpowiednim 
roku, model zaś uznawano za właściwy, jeśli taka upadłość nastąpiła), z drugiej 
jednakże strony liczne były także przypadki, w których zdolności prognostyczne 
zawodziły74. Poza tym w dokumencie z 2000 roku wskazano, że dla wyjaśnienia 
procesów dysfunkcyjności państw z poziomu globalnego najważniejsze są trzy 
zmienne: niski poziom życia, otwartość gospodarki oraz obecność wyraźnych 
konfl iktów w dwóch lub większej liczbie państw ościennych. Jednocześnie zauwa-
żono, że dysfunkcyjność jest skorelowana z systemem politycznym o tyle, o ile 
stabilne demokracje są siedem razy mniej zagrożone dysfunkcyjnością aniżeli de-
mokracje niedojrzałe75.

Wyzwania i problemy pomiaru państw dysfunkcyjnych

Jak już wielokrotnie wskazywałem, bardzo ważnym elementem badań nad pań-
stwami dysfunkcyjnymi są próby oszacowania wielkości zjawiska w postaci roz-
maitych rankingów. Przynoszą one niezmiernie ważne informacje na temat liczby 
państw dysfunkcyjnych, stopnia dysfunkcyjności czy rozmieszczenia geografi cz-
nego takich państw. Często są one także punktem wyjścia drobiazgowych analiz 
poszczególnych przypadków, organizują plan badawczy, pozwalają na porów-

73  Z. Iqbal, H. Starr, Bad Neighbors: Failed States and Th eir Consequences, „Confl ict Manage-

ment and Peace Science” 2008, nr 25, s. 315–331. 
74  G. King, L. Zeng, Improving Forecasts of State Failure, „World Politics” 2001, nr 53 (4), 

s. 623–658. 
75  State Failure Task Force Report: Phase III Findings, Science Applications International Corpo-

ration, McLean, VA, cyt. za: M. Nuruzzaman, Revisiting the Category of Fragile and Failed States in 

International Relations, „International Studies” 2009, nr 46 (3), s. 275–276. 
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nywalność wyników i wniosków, stanowią niezmiernie cenną pomoc w proce-
sie badawczym. Rankingi mają zazwyczaj zbliżoną konstrukcję, obejmując serię 
wskaźników pogrupowanych najczęściej według określonych wymiarów. Miano-
wicie do wymiarów dysfunkcyjności Failed States Index (FSI) zalicza się wskaźniki 
społeczne, ekonomiczne oraz polityczne i militarne76. W ramach listy Low Income 
Countries Under Stress (LICUS) wymienia się następujące wymiary: zarządzanie 
gospodarką, polityki strukturalne, polityki na rzecz integracji europejskiej oraz 
zarządzanie sektorem publicznym i instytucjami77. W Index of State Weakness in 
the Developing World Susan E. Rice i Stewart Patrick koncentrują się na wymia-
rach: gospodarczym, politycznym, bezpieczeństwa oraz dobrobytu społecznego78. 
Przykłady takich list można mnożyć i zostaną one zaprezentowane i wnikliwie 
omówione w osobnym rozdziale niniejszej publikacji79. Tu wystarczy podkreślić, 
że składowe owych list są najczęściej pokłosiem defi nicyjnych sporów toczonych 
wokół terminu „państwo upadłe” i pojęć bliskoznacznych, będąc elementem ope-
racjonalizacji przyjętych defi nicji nominalnych. 

Jak już wspomniałem, rankingi państw dysfunkcyjnych mają dość podobną 
konstrukcję. Z tego względu skoncentruję się na metodologicznych aspektach tyl-
ko jednego z nich – Failed States Index (FSI), mając na względzie fakt, że więk-
szość jego zalet i wad jest widoczna także w innych miernikach. 

FSI jest projektem pomiaru dysfunkcyjności państw realizowanym przez Fun-
dusz na rzecz Pokoju (Fund for Peace – FFP) we współpracy z magazynem „Fo-
reign Policy”80, w którym – zgodnie z powszechnym przekonaniem o koniecz-
ności uznania, iż dysfunkcyjność nie jest zmienną dychotomiczną – prezentuje 
się listę pastw pogrupowaną od najbardziej do najmniej dysfunkcyjnych, przy 
czym liczba zdefi niowanych grup państw według stopnia dysfunkcyjności ulegała 
w ostatnich latach zmianie. Sam indeks przyjmuje wartość od 0 do 120 i skła-
da się z dwunastu wskaźników będących konsekwencją operacjonalizacji trzech 
wymiarów dysfunkcyjności – społecznego, ekonomicznego oraz polityczno-
-militarnego. Poszczególne wskaźniki dla wymiaru społecznego to: (1) presja de-
mografi czna, (2) uchodźcy i osoby wewnętrznie wysiedlone, (3) grupowe poczucie 
krzywdy, (4) odpływ ludzi i tzw. drenaż mózgów. Dla wymiaru ekonomicznego: 
(5) nierównomierny rozwój gospodarczy, (6) ubóstwo i recesja gospodarcza. Dla 
wymiaru polityczno-militarnego: (7) legitymizacja państwa, (8) usługi publiczne, 
(9) prawa człowieka i rządy prawa, (10) aparat bezpieczeństwa, (11) podzielone 

76  Zob. http://ff p.statesindex.org/indicators (dostęp: 28.03.2013).
77  Zob. http://www.cigionline.org/project/lower-income-countries-under-stress-licus (dostęp: 

9.04.2013). 
78  S.E. Rice, S. Patrick, Index of State Weakness in the Developing World, Washington 2008, s. 9.
79  J. Mormul, Czołowe instytucje międzynarodowe… (w tym tomie), op. cit.
80  Szczegółowy opis FSI zob. http://ff p.statesindex.org/ (dostęp: 28.03.2013), http://www.

foreignpolicy.com/failed_states_index_2012_interactive (dostęp: 28.03.2013).
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elity, (12) interwencje zewnętrzne81. Każdy z tych wskaźników składa się jeszcze 
z podwskaźników (sub-idicators), których jest od 4 do 1182. Są one niezmiernie 
zróżnicowane w zakresie źródeł danych i poziom pomiaru, co nie może dziwić, 
zważywszy na skalę zadania i wielość analizowanych czynników. 

Zaletą indeksu, jak wskazuje się na stronach FFP, jest wykorzystywanie do 
oszacowania stopnia dysfunkcyjności państw rozmaitych, złożonych i rozpro-
szonych danych, zbieranych i analizowanych codziennie w trakcie stosowania 
metody analizy zawartości, w której oznacza się napływające informacje według 
poziomu istotności, separując ważne od nieważnych. Rozproszone i zróżnicowa-
ne dane są zbierane, gdy używamy metod ilościowych i jakościowych, koncentru-
jących się na analizie poszczególnych przypadków w danych krajach, uważanych 
za szczególnie istotne dla indeksu; szacuje się także ich poprawność przez porów-
nania z innymi danymi83. 

Miejsce państwa w FSI jest określone sumą punktów przypisanych poszcze-
gólnym wskaźnikom. W zależności od wyniku końcowego państwo jest ozna-
czane jako będące w sytuacji: (a) alarmującej, (b) zagrożenia, (c) stabilności oraz 
(d) zrównoważenia. Te cztery grupy są podzielone na jeszcze mniejsze (zawiera-
jące po trzy podgrupy, z wyjątkiem państw zrównoważonych, gdzie wymienia się 
jedynie dwie podgrupy, co daje łącznie 11 podgrup), które oznacza się kolorami 
o różnej intensywności. Mianowicie państwom w sytuacji alarmującej przypisane 
są różne odcienie koloru czerwonego, państwom zagrożonym – pomarańczowe-
go, państwom stabilnym – żółtego, i wreszcie państwom zrównoważonym – zielo-
nego. Ostatecznie o przypisaniu do którejś z 11 podgrup decyduje wynik punkto-
wy – granicę ustalono na poziomie kolejnych 10 punktów. Oznacza to, że państwa 
uzyskujące wynik w przedziale od 0 do 20,00 mieszczą się w pierwszej podgrupie 
państw zrównoważonych, państwa uzyskujące wynik w przedziale od 20,01 do 
30,00 mieszczą się w drugiej podgrupie państw zrównoważonych itd. Ostatecznie 
państwa uzyskujące wynik w przedziale od 110,00 do 120,00 to państwa znajdują-
ce się w trzeciej podgrupie państw będących w sytuacji alarmującej. 

Zalety tego indeksu są powszechnie podnoszone. FSI należy do jednych z naj-
bardziej znanych i cenionych mierników stanu państw na świecie, będąc ważnym 
narzędziem opisu istniejącego stanu rzeczy i szacowania zagrożeń84. Niemniej 
jednak to właśnie te zalety są kłopotliwe z punktu widzenia jego metodologicz-
nych słabości, które wyrażają się w rozlicznych problemach. 

81  Dla jasności i spójności wywodu przyjmuję tu tłumaczenie nazw wskaźników zapropono-

wane przez Joannę Mormul w tekście Czołowe instytucje międzynarodowe…, op. cit. (w tym tomie).
82  Zob. http://ff p.statesindex.org/indicators (dostęp: 28.03.2013). 
83  Zob. http://ff p.statesindex.org/methodology (dostęp: 28.03.2013). Jak wskazują badacze, wy-

niki dla państw w ramach FSI zasadniczo są zbieżne z innymi rankingami prowadzonymi m.in. 

przez takie instytucje, jak Freedom House (indeks Civil Liberities), „Th e Economist” (Democracy 

Index), World Bank (np. indeksy: Government Eff ectivness, Political Stability). Failed States Index 

2012, op. cit., s. 42.
84  Zob. http://ff p.statesindex.org/faq#12 (dostęp: 29.03.2013). 
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Po pierwsze, wątpliwe wydają się decyzje metodologiczne podejmowane na po-
ziomie organizacji indeksu. Konstruując go, uznano, że stopień dysfunkcyjności 
przyrasta liniowo i że granica pomiędzy poszczególnymi podgrupami wypada co 
dziesięć punktów. Trzeba mocno podkreślić, że nie ma żadnych twardych danych 
empirycznych, które uprawniałyby do podjęcia takich rozstrzygnięć. Granice te są 
arbitralne i bardzo mylące, ponieważ państwa, które uzyskały w FSI 2012 odpo-
wiednio 109,4 (Sudan) oraz 111,2 (Demokratyczna Republika Konga) punktów, 
są zaliczone do osobnych podgrup, mimo że różnica między nimi jest mniejsza 
aniżeli między państwami, które uzyskały odpowiednio 101,1 (Nigeria) oraz 109,4 
(Sudan) punktów. Oczywiście nie jest to argument istotny, pod warunkiem że wie-
my, iż różnica dzieląca wyniki 109,4 oraz 111,2 oznacza prawdziwą jakościową 
zmianę funkcjonowania państwa i istotną różnicę w natężeniu zjawiska, różnica 
zaś dzieląca wyniki 101,4 oraz 109,4 podstawy do takiego wniosku nie daje i stąd 
bierze się przyporządkowanie tych państw do innych grup. W przypadku FSI ta-
kiej pewności jednak mieć nie można. Dodatkowo wydaje się prawdopodobne,
że arbitralność przyporządkowania pełni raczej funkcje informacyjne i publicy-
styczne, pozwalając na lepszą orientację w skomplikowanej przestrzeni dysfunk-
cyjności państw, aniżeli ma rzeczywistą wartość poznawczą. W rezultacie należy 
mocno podkreślić, że FSI nie daje żadnych informacji na temat prawdziwych róż-
nić w zakresie stopnia dysfunkcyjności państw, sprawiając wszakże takie wrażenie. 

Po drugie, powyższe argumenty są tyleż istotne, co oczywiste dla każdego, kto 
zna różnice między budową skal i indeksów w metodologii nauk społecznych. 
Oba te narzędzia służą do pomiaru zmiennych wielowymiarowych (taką właśnie 
są państwa dysfunkcyjne), ich odmienności jednakże są ważne dla opracowy-
wania wyników oraz ich analizy. Indeksy bowiem, podobnie jak skale, składają 
się z wielu elementów, które służą do pomiaru któregoś z wymiarów pojęcia, ale 
w przeciwieństwie do skal nie mamy nigdy pewności, czy wszystkie wchodzące 
w skład indeksu elementy rzeczywiście pozwalają na pomiar zjawiska, a więc czy 
są trafne. Istnieje taka możliwość, że arbitralna decyzja badacza zaliczająca do 
indeksu szereg składowych jest błędna i któraś z nich (lub kilka) jest nieistot-
na dla badanego zjawiska. Niemniej jednak stanowią one niezbywalną część in-
deksu, zaburzając i zaciemniając końcowy wynik85. Warto podkreślić, że autorzy 
FSI nie wyjaśniają, dlaczego takie a nie inne wskaźniki są brane pod uwagę przy 
konstrukcji indeksu i jaki jest związek między nimi. W rezultacie nie wiemy, czy 
istotnie wszystkie są równie dobrymi predyktorami dysfunkcyjności, czy też są 
wśród nich takie, które mogą być nawet błędne, zawyżając niepotrzebnie wynik. 
Wyobraźmy sobie bowiem, że choćby dwa ze wskaźników FSI nie są trafne. Uzy-
skana w ten sposób lista państw dysfunkcyjnych mogłaby się okazać zasadniczo 
różna od pierwotnie prezentowanej. Poza tym, nie znając rzeczywistego związku 

85  J. Buttolph Johnson, H.T. Reynolds, J.D. Mycoff , Metody badawcze w naukach politycznych, 

op. cit., s. 124–132; R. Mayntz, K. Holm, P. Hübner, Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej, 

Warszawa 1985, s. 60. 
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między składowymi miernika, nie wiemy, czy któryś z nich nie jest istotniejszy 
dla badanego zjawiska i nie jest silniejszym predyktorem dysfunkcyjności aniżeli 
inne. Ostatecznie przecież FSI przypisuje równą wartość każdemu wskaźnikowi, 
co może być błędne. Zakłada się tu równy udział w procesie „upadania” pań-
stwa tak różnorodnych zjawisk jak migracje ludności i interwencje zewnętrzne!
Zestawia się więc i porównuje dane z gruntu nieporównywalne i o zupełnie innym 
ładunku teoretycznym, gdy dotyczą warunków, jakie państwo winno spełniać, aby 
uznać je za dobrze funkcjonujące. A przecież nie jest wykluczone, że ten pierwszy 
wskaźnik jest relatywnie dużo mniej istotny dla oszacowania zjawiska86. 

Na rzecz tej krytyki można także podać racje analityczne. Próbując określić 
relacje zachodzące pomiędzy składowymi indeksu, C.S.C. Sekhar wykazał, że po-
szczególne pozycje FSI są związane, choć kierunki zależności wcale nie są iden-
tyczne. Autor utworzył z poszczególnych wskaźników trzy wymiary – społeczny 
(SV), ekonomiczny (EV) i polityczny (PV), zgodnie zresztą z intencjami twórców 
FSI, i poddał je analizom statystycznym, w wyniku których okazało się, że o ile 
wszystkie wymiary wysoko korelują pozytywnie (EV-SV na poziomie 0,77, SV-PV 
na poziomie 0,85, PV-EV na poziomie 0,78), o tyle słabość w wymiarze społecz-
nym rzeczywiście wpływa na słabość w wymiarach politycznym i ekonomicznym, 
słabość w wymiarze politycznym wpływa na słabość w wymiarze społecznym, ale 
niekoniecznie na słabość w wymiarze ekonomicznym, słabość zaś w wymiarze 
ekonomicznym wpływa niejednolicie na pozostałe wymiary, to znaczy na poziom 
przychodów wpływa na wymiar polityczny, a poziom nierówności na wymiar 
społeczny87. Tego rodzaju analiz nie ma jednak zbyt wielu i ciągle niewiele wiemy 
na temat rzeczywistej trafności narzędzia. 

Ważne argumenty na powyższą krytykę płyną także z badań Charlesa T. Calla, 
który kwestionując użyteczność aktualnych defi nicji państwa dysfunkcyjnego, za-
uważa, że na badane zjawisko składają się trzy (być może skorelowane, ale jednak 
odrębne) wymiary, które nazywa odpowiednio wymiarem zdolności (capacity), 
bezpieczeństwa (security) i legitymizacji (legitimacy). Pierwszy z nich odnosi się 
do zdolności państwa do dostarczania lub regulowania procesów zaopatrywania 
obywateli w podstawowe dobra, drugi dotyczy możliwości zapewnienia minimal-
nego poziomu bezpieczeństwa obywatelom, trzeci zaś obejmuje podporządkowa-
nie regułom leżącym u podstaw legalnej władzy88. Brak lub osłabienie któregoś 
z tych wymiarów powoduje szczególną lukę, która czyni z państw organizacje 
dysfunkcyjne. Owe luki są jednak zjawiskami różnymi, co badacz uzasadnia, od-
wołując się między innymi do danych publikowanych w ramach FSI. Call przypo-

86  Na problematyczność doboru wskaźników zwraca także uwagę M. Nuruzzaman, Revisiting 

the Category of Fragile…, op. cit., s. 276. 
87  Co trzeba podkreślić, analizy Sekhara koncentrowały się tylko na danych FSI z 2007 roku. 

C.S.C. Sekhar, Fragile States: Th e Role of Social, Political, and Economic Factors, „Journal of Devel-

oping Societies” 2010, nr 26 (3), s. 273 oraz 282. 
88  Ch.T. Call, Beyond the “Failed State”…, op. cit., s. 306–308.
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rządkował poszczególne wskaźniki zdefi niowanym przez siebie lukom, w rezulta-
cie czego uzyskał trzy istotnie odmienne listy państw dysfunkcyjnych!89 

Po trzecie, problematyczne wydaje się także sumowanie wyników poszcze-
gólnych składowych indeksu i posługiwanie się nimi jako wynikami liczbowymi. 
Nie jest to wszakże zarzut skierowany do twórców FSI, a raczej przestroga dla 
wszystkich, którzy indeks ten wykorzystują, opierając na nim swoje badania, ana-
lizy i komentarze. Należy bowiem pamiętać, że w przypadku budowy indeksów 
złożonych, a takim niewątpliwie jest FSI, opartych na różnorodnych źródłach, 
o różnym stopniu pewności, różnym sposobie gromadzenia danych i zapisywa-
nia, uzyskiwanych za pomocą narzędzi operujących na różnych poziomach po-
miaru (tj. nominalnym, porządkowym, interwałowym i ilorazowym), zestawienie 
danych w końcowy wynik ma najczęściej charakter porządkowy. Trzeba to mocno 
podkreślić, gdyż dzieje się tak także w przypadku FSI. Oznacza to, że zarówno 
cząstkowe wyniki przyporządkowane poszczególnym wskaźnikom, jak i wynik 
końcowy trzeba interpretować w kategoriach liczb porządkowych, a nie natural-
nych. Innymi słowy wyniki liczbowe przypisane państwu w FSI nie pozwalają na 
określenie różnicy w stopniu dysfunkcyjności, lecz jedynie tego, że jedno państwo 
jest bardziej dysfunkcyjne od innego. Oznacza to, że Somalia (wynik 114,9 w 2012 
roku) wcale nie jest dwa razy bardziej dysfunkcyjna niż Bułgaria (wynik 56,3 
w 2012 roku). Znając te dwie wartości, wiemy tylko tyle, że Somalia jest państwem 
bardziej dysfunkcyjnym, ale w jakim stopniu, jaka jest prawdziwa różnica między 
obydwoma państwami – tego już nie wiemy. W rezultacie warto pamiętać o tym, 
że FSI prezentuje państwa w porządku rangowym, a przypisane im wartości licz-
bowe nie mają własności liczb naturalnych i nie powinno się ich stosować do wy-
konywania bardziej zaawansowanych obliczeń matematycznych i statystycznych.

Po czwarte wreszcie (i chyba najważniejsze), Indeksowi Państw Upadłych pub-
likowanemu przez FFP można zarzucić błąd kolistości polegający na utożsamie-
niu zmiennych zależnych i niezależnych. Zaryab Iqbal i Harvey Starr, opisując 
słabości „debaty nad upadłością”, wzmiankują o tym następująco: 

Niektóre z tych defi nicji koncentrują się na utracie kontroli rządu, inne są mocniej sku-

pione na warunkach socjoekonomicznych i ubóstwie. I choć odnoszą się one do ważnych 

zagadnień, to zawodzą, gdy dotyczą stworzenia ostatecznej i mierzalnej konceptualizacji 

państwa upadłego. Więcej jeszcze, te defi nicje skażone są zasadniczym błędem koncepcyj-

89  Poza tym autor argumentuje także, że historia interwencji międzynarodowych w drugiej 

połowie XX wieku uzasadnia wyróżnienie owych trzech luk. Jego zdaniem pojawieniu się słabości 

państwa w jednym z wyżej wymienionych wymiarów (a więc wystąpieniu pewnej luki) powinna 

odpowiadać różnie adresowana pomoc. Mianowicie wraz z taką luką zdolności państwa powinny 

wspierać rząd. W przypadku pojawienia się luki bezpieczeństwa pomoc powinna trafi ać i do rzą-

du, i do opozycji, gdy zaś zaczyna być widoczna luka legitymizacji (właściwa głównie państwom 

autorytarnym i totalitarnym), wówczas należy wzmacniać siły przeciwstawne do rządu. Pomoc 

nieuwzględniająca różnic wynikających z występowania innych luk może być błędnie adresowana 

i zakończyć się porażką, tak jak to się stało w przypadku Liberii i Haiti. Ibidem, s. 310–316.
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nym, we wszystkich bowiem używa się wyników analiz (opartych na zmiennych niezależ-

nych), aby opisać badane zjawisko, to jest zmienną zależną90.

Warto zauważyć, że państwo dysfunkcyjne jest tu defi niowane przez posia-
danie pewnych cech, takich jak brak kontroli nad terytorium, utrata monopolu 
przymusu, delegitymizacja, niezdolność do pełnienia funkcji socjalnych itp. Ce-
chy te zostały zoperacjonalizowane za pomocą 12 wskaźników składających się na 
FSI91. Jeśli więc potraktujemy „upadłość” jako zmienną zależną mierzoną przez 
12 wskaźników, to powstaje pytanie, co na nią wpływa. Co jest źródłem upadłości, 
jej przyczyną? Jakie procesy doprowadzają do wystąpienia dysfunkcji państwa? 
Stawiamy wówczas pytanie o zmienne niezależne. Odpowiedź na nie odsyła naj-
częściej do tego samego katalogu zjawisk, a więc do szeroko pojętych dysfunkcji 
państwa. Dochodzimy więc do wniosku, że za dysfunkcje państwa są odpowie-
dzialne procesy wzrastającej dysfunkcji państwa. Pojawia się błąd kolistości, gdzie 
zjawisko dysfunkcyjności jest wyjaśniane przez cechy jego samego. Od podobnej 
wady nie są wolne także inne propozycje pomiaru dysfunkcji państwa92.

Problem kolistości wiąże się – paradoksalnie – z rozległością miernika, jakim 
jest FSI. Jeżeli bowiem na wskaźnik „aparat bezpieczeństwa” składają się takie 
podwskaźniki, jak: „konfl ikty wewnętrzne”, „proliferacja broni ręcznej”, „bunty 
i protesty”, „śmiertelne ofi ary konfl iktów”, „przewroty wojskowe”, „aktywność 
rebeliancka”, „istnienie bojówek”, „zamachy bombowe” oraz „więźniowie poli-
tyczni”, to mamy tu listę zjawisk, z których niemal wszystkie mogą być trakto-
wane jako zmienne zależne lub niezależne dla dysfunkcyjności. Na przykład jeśli 
w państwie możliwy jest przewrót wojskowy, to najpewniej nie świadczy to naj-
lepiej o skuteczności aparatu bezpieczeństwa tego państwa, sam przewrót może 
być jednak niekiedy przyczyną prowadzącą do upadłości, a nie jej konsekwencją. 
Mamy tu więc do czynienia z pomieszaniem zmiennych zależnych i niezależnych. 
Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy może być brak rozstrzygnięć teoretycznych 
na temat właściwych cech państwa, które następnie zostałyby tak zoperacjona-
lizowane, że możliwe byłoby odróżnienie wskaźników dysfunkcyjności od jej 
przyczyn. W obecnej sytuacji nie wydaje się to możliwe. FSI, podobnie jak wie-
le innych mierników tego rodzaju, jest tak wewnętrznie złożony, że nie pozwala 
na przejście z poziomu opisowego na poziom eksplanacyjny, stając się w dużym 
stopniu nieprzydatny teoretycznie i to pomimo znaczącej wartości informacyjnej. 
W rezultacie samo pojęcie upadłości staje się w dużym stopniu nieprzydatnie na-
ukowo, choć ważne politycznie. Stanowi to kolejny argument na rzecz odstąpienia 
od niego i przyjęcia określenia „państwa dysfunkcyjne” wraz z próbą podjęcia od 
nowa podstawowych rozstrzygnięć defi nicyjnych. W tym kontekście wydaje się 
także, że jakkolwiek wskazane wyżej słabości pomiaru dysfunkcyjności państwa 

90  Z. Iqbal, H. Starr, Bad Neighbors…, op. cit., s. 317. 
91  Zob. http://ff p.statesindex.org/faq#12 (dostęp: 29.03.2013). 
92  P. Stewart, “Failed” States and Global Security: Empirical Questions and Political Dilemmas, 

„International Studies Review” 2007, nr 9, s. 648–654.
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są znaczące, to nie powinno się ich traktować jako przesłanek do porzucenia ist-
niejących mierników. Przeciwnie, powinny one wzmóc jeszcze wysiłki zmierzają-
ce do opracowania narzędzi wolnych od wymienionych wyżej problemów. 

Podsumowanie 

Celem tego rozdziału było przybliżenie najistotniejszych problemów, wyzwań 
i ograniczeń metodologicznych w badaniach nad państwami dysfunkcyjnymi. 
Mając na względzie dotychczasowe rozważania, należy podkreślić następujące 
kwestie: 

Po pierwsze, spory pojęciowe i defi nicyjne toczone w „debacie nad upad-
łością” w istotny sposób zaciemniają przestrzeń dyskusji, znacząco utrudniając 
znalezienie wspólnej płaszczyzny. Są one także ważne dla zakreślania granic pola 
badawczego, które stają się – w wyniku owych sporów – niejasne, rozciągliwe, 
przepuszczalne i nieokreślone. Z tego też względu warto rozważyć, co zostało peł-
niej uzasadnione we wcześniejszych rozdziałach, wprowadzenie i konsekwentne 
stosowanie pojęcia państw dysfunkcyjnych jako terminu zbiorczego dla rozmai-
tych form państw niespełniających warunków stawianych przez uznane w litera-
turze naukowej modele państwowości. 

Po drugie, pole badań państw dysfunkcyjnych jest niezmiernie złożone i wie-
lowątkowe, da się tu jednakże wyróżnić cztery główne problemy, do których za-
liczam: (1) czynniki i determinanty dysfunkcyjności państwa, (2) korelaty we-
wnętrzne dysfunkcyjności, (3) korelaty zewnętrzne dysfunkcyjności, (4) pomoc 
państwom dysfunkcyjnym. 

Po trzecie, w badaniach państw dysfunkcyjnych stosuje się różne źródła da-
nych oraz różne metody badawcze. Ich wykorzystanie jest jednakże często obar-
czone problemami związanymi z ograniczeniami dostępności danych i ich wiary-
godności. Istotnie rzutuje to na badania państw dysfunkcyjnych i to bez względu 
na to, jakimi metodami i technikami się posługują. 

Po czwarte, rozległość pola badawczego, jak i wspomniane problemy metodo-
logiczne sprawiają, że obecne narzędzia pomiaru dysfunkcyjności (ze szczegól-
nym wskazaniem na Failed States Index) są obarczone licznymi błędami i wydają 
się przynajmniej pod pewnym względem nie do końca precyzyjne.

Wszystko to, co trzeba podkreślić, nie powinno być w żadnym wypadku od-
czytywane jako argumenty za porzuceniem refl eksji nad państwami dysfunkcyj-
nymi. Nie jest to bowiem ani potrzebne, ani możliwe, zwłaszcza gdy weźmiemy 
pod uwagę rolę owych państw we współczesnych stosunkach międzynarodowych 
oraz zagrożenia z tego płynące. Badania nad państwami dysfunkcyjnymi muszą 
być prowadzone! Warto jednak zadbać w nich o większą spójność językową oraz 
– co najważniejsze – podjęcie prób rozstrzygnięć teoretycznych, które odpowia-
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dałyby nowym wyzwaniom, nie powielając błędów i niedoskonałości istniejących 
teorii naukowych. 

The methodological problems in research on dysfunctional states

Research on dysfunctional states has become one of the most important elements in the debate on security and 
stability of international relations. Recently, growing threats from states called ”weak”, ”rough” or ”failed”, have 
been frequently diagnosed, which has brought an enormous increase in research and publications. Due to this 
fact, the question of methods used in the research on dysfunctional states has become particularly important. 
This paper presents the main problems of dysfunctional states research, such as: conceptual and defi nitional 
disputes, which seem to be crucial for the delimitation of the phenomenon, sources of data and methods used 
in dysfunctional states research, especially ethnographic methods, historical methods, case studies, compara-
tive method and analysis of secondary data. In its concluding remarks the article presents critique of popular 
indicators of state dysfunction, discussing the problem of their validity and reliability.
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