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Omnia mutantur, nihil intrit.

Owidiusz, Metamorfozy, Księga XV, wers 165

Jest to bowiem sekret przyrody i polityki, że bezpiecznie jest zmieniać
nieraz wiele mniejszych rzeczy niż jedną wielką.

Francis Bacon

Th e trouble with change in human aff airs is that it is so hard to pin down.
It happens all the time. But while it happens it eludes our grasp, and once we 
feel able to come to grips with it, it has become past history.

Ralf Dahrendorf, Th e Europeanization of Europe [w:] Andrew J. Pierre (ed.), 
A Widening Atlantic? Domestic Change and Foreign Policy. 

New York: New York University Press, 1986, s. 5
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Wstęp

Th e fi rst step is to ask important questions. An indication that you know 
enough to ask the important questions is the recognition of how much you 
don’t know – that is, you have to know enough to be wrong.

Jon R. Bond1

Th e tendency for people to see what they want to see could well be called the 
First Law of Social Dynamics, a law repeatedly affi  rmed in history. Myriad 
are the occasions in the past when offi  cials and publics willfully interpreted 
evidence in ways that were consistent with the policies they were pursuing.

James N. Rosenau2

„Amerykańska polityka zagraniczna zmienia się niczym wahadło (...). Uznani ame-
rykańscy prezydenci zatrzymywali owo wahadło, aby wnieść istotny i trwały wkład 
w amerykańskie bezpieczeństwo i ideały”3. Taka konstatacja może budzić określo-
ną refl eksję, tym bardziej że, zdaniem autora powyższych słów, na miano uznanych 
prezydentów zasługują w XX wieku jedynie Franklin D. Roosevelt, Harry Truman 
oraz Ronald Reagan. Pozostawiając na boku trafność takiej tezy, warto zapytać: czy 
każdy kolejny, każdy nowo wybrany prezydent faktycznie oznacza automatyczną 
zmianę kursu polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych? Czy istotnie mamy 
do czynienia z balansowaniem pomiędzy skrajnościami wyznaczonymi przez 
diachroniczne stanowiska ideowe (izolacjonizm–interwencjonizm, idealizm–rea-
lizm)? Czy amerykańska polityka zagraniczna jest wynikiem szerszego konsensusu 
społecznego legitymizowanego poprzez mechanizm wyborczy? Czy – spoglądając 
na czasy niezbyt odległe – rację mieli krytycy prezydenta George’a Busha Jr., kie-

1 Jon R. Bond, „Th e Scientifi cation of the Study of Politics: Some Observations on the Behavio-
ral Evolution in Political Science”, Journal of Politics 69, no. 4 (2007), 905.

2 James N. Rosenau, Turbulence in World Politics: A Th eory of Change and Continuity (Prince-
ton, N.J.: Princeton University Press, 1990), 425–426.

3 Henry R. Nau, „Obama’s Foreign Policy. Th e Swing Away from Bush: How Far to Go?” Po-
licy Review 160, (2010), cyt. za: http://www.hoover.org/publications/policy-review/article/5287 
[14.03.2011].
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ęp dy opisywali założenia jego polityki zagranicznej wymownym akronimem ABC 
(Anything But Clinton), zaś krytycy prezydenta Baracka Obamy w konsekwencji 
piszą o polityce kierowanej pod szyldem ABB (Anything But Bush)? Czy polityka 
zagraniczna jest istotnie traktowana tak partykularnie jako przedmiot sporów po-
litycznych?

Celem pracy jest zatem próba skonfrontowania stanu rzeczy z powyższymi 
pytaniami. Odpowiedź twierdząca na choćby jedno z powyższych pytań stawia 
nas jednak przed kolejnym pytaniem: jak wobec tego należy spoglądać na wiary-
godność globalnego gracza na arenie międzynarodowej? Skoro polityka zmienia 
się niczym wahadło wraz z kolejnymi administracjami i kaprysami wyborców, to 
czy można traktować Stany Zjednoczone jako stabilnego, przewidywalnego part-
nera? Powyższe dylematy z całą pewnością nie należą do łatwych, zarówno w kon-
tekście praktyki politycznej, jak i w nas tutaj zajmującym wymiarze – naukowym. 
Co do pierwszego z tych aspektów (praktyki), którego domeną jest publicystyka, 
to mamy do dyspozycji niezliczoną liczbę tekstów i opinii4. Aby jedynie zarysować 
problem, wspomnijmy, że w cytowanym przed chwilą tekście wymienia się czte-
ry obszary, w ramach których owo wahadło amerykańskiej polityki zagranicznej 
wychyla się w sposób najbardziej widoczny: bezpieczeństwo–demokracja, siła–
–dyplomacja, wolny rynek–regulacja oraz unilateralizm–multilateralizm5.

Znacznie bardziej rygorystycznego potraktowania od strony formalnej wyma-
ga analiza naukowa. Aby odznaczała się ona należytą starannością, musi spełniać 
podstawowe kryteria: logicznej struktury, poprawności metodologicznej czy też 
odwołania się do realnych zjawisk, w tym wypadku – życia społecznego. Kolejne 
rozdziały odnoszą się w różnym stopniu do każdego z tych elementów w szczegó-
łach. A zatem struktura tekstu przedstawia się następująco.

Rozdział pierwszy dotyczy uwag defi nicyjnych. Analiza jakiegokolwiek zja-
wiska musi zostać poprzedzona rozważaniami defi nicyjnymi – wszakże skoro 
chcemy coś opisać i wyjaśnić, to musimy najpierw zaznaczyć, co jest przedmio-
tem samego badania. W przedmiotowym rozdziale odniesiono się kolejno do 
następujących pojęć: kontynuacja/zmiana, polityka zagraniczna, agenda i agenda 
setting, priming, framing oraz policy learning6. Jako że kluczowym pojęciem ni-
niejszej pracy jest koncepcja kontynuacji/zmiany w polityce zagranicznej, to siłą 
rzeczy stosowną część rozważań poświęcono kategorii czasu jako naturalnego 
kontekstu badawczego. Taka sytuacja jest niejako wymuszona zarówno w skali 

4 Od razu trzeba poczynić zastrzeżenie, że ich analiza nie jest przedmiotem niniejszego tekstu; 
będą one przytaczane tylko w wypadku przedstawiania poglądów, które mogą być ilustracją oma-
wianych zjawisk.

5 Henry R. Nau, „Obama’s Foreign Policy. Th e Swing Away from Bush: How Far to Go?”, op.cit.
6 Już w tym miejscu zasygnalizujmy, że w niniejszej pracy wielokrotnie będziemy stosować 

określenia anglojęzyczne. Jakkolwiek jest to decyzja, która autorowi pracy nie przyszła z łatwością, 
to jednak wydaje się, że jest to krok uzasadniony precyzją wywodu. Szersze uzasadnienie znajduje 
się właśnie w pierwszym rozdziale.
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(1) makro (szerokie, duże procesy przekształceń politycznych, społecznych i eko-
nomicznych), (2) mikro – na przykładzie konkretnych rodzajów polityki z ogra-
niczeniem temporalnym (jakiś wybrany do analizy okres), jak i w (3) wymiarze 
przestrzennym (jeden lub grupa podmiotów politycznych). Jak się wydaje, stosun-
kowo jasną ilustracją tej skali mikro może być wykres, który pierwotnie zamieś-
ciłem w referacie pt. „Czy polska politologia potrzebuje podejścia ilościowego?”7. 
Gwoli jasności wywodu, warto go tutaj przytoczyć. Ilustruje on zmianę wartości 
hipotetycznej zmiennej w jakimś czasie (wykres 1).

Biorąc pod uwagę powyższą ilustrację problemu, zasadne w tym miejscu py-
tanie brzmi: jeżeli uznamy, że owa zmienna może być potraktowana jako repre-
zentatywna, to czy mamy do czynienia ze zmianą polityki? Odpowiedź może być 
naturalnie dwojaka: „tak” i „nie”. Obie te odpowiedzi są bowiem poprawne w tym 
sensie, że zależą od interpretacji danych: dla opozycji będą wskazywały na status 
quo, zaś dla rządzących będą dowodem na uporanie się z przeciwnościami losu. 
Choćby dlatego wydaje się, że uzasadniona jest refl eksja nad kontynuacją/zmianą 
w polityce, ich istotą i istotnością. Temu właśnie jest poświęcona niniejsza praca.

7 Czy polska politologia potrzebuje podejścia ilościowego? Ogólnopolska konferencja naukowa 
Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych „Podejścia badawcze i metodologie w nauce o polityce”, 
Kraków, 16–17.09.2010.

Wykres 1. Problem interpretacji kontynuacji/zmiany

Źródło: opracowanie własne, dane umowne.

0 1
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ęp Potrzeba doprecyzowania pojęć, pomijając oczywiście względy fundamen-
talne dla jasności przekazu, wynika także choćby z konieczności odniesienia się 
do szeregu zagadnień konceptualnych. Dość wspomnieć, że jeżeli na przykład 
zmiana ma być rozumiana jako fenomen dotyczący strategii, to trzeba uwzględ-
nić w badaniu wybory w 1968 roku, ale jeśli dotyczy spraw zasadniczych – to 
już tak nie jest, gdyż zarówno kandydat republikanów, jak i demokratów pre-
zentowali w istocie dość zbliżone postulaty odnośnie do (zakończenia) wojny 
wietnamskiej. 

Rozdział drugi („Metodologiczne dylematy badań nad zmianą”) stanowi pró-
bę zmierzenia się z fundamentalnym pytaniem: jak zbadać interesujące nas zjawi-
sko? Wydaje się, że zalecenia praktyczne są tutaj dość mało kontrowersyjne. Otóż 
metoda naukowego dochodzenia do wniosków opiera się na rozróżnieniu faktów 
od wartościujących ocen, systematycznej (rzetelnej i umożliwiającej replikację) 
analizie empirycznych zjawisk, stawianiu i testowaniu hipotez przez empirycznie 
zagwarantowaną możliwość ich falsyfi kacji. Jak pisze jeden z amerykańskich po-
litologów, „W nauce bycie w błędzie zdecydowanie nie jest najgorszą możliwością 
(...) metoda naukowa nie polega na dowodzeniu, co jest prawdą, lecz raczej na 
eliminowaniu tego, co jest fałszem”8. Jednocześnie lektura wielu tekstów wskazu-
je, że stosowne zagadnienia są traktowane raczej po macoszemu; nierzadka jest 
praktyka umieszczania w odpowiednich fragmentach niektórych prac uwag do-
tyczących... wykorzystanej literatury. Autor niniejszego tekstu stoi zdecydowanie 
na stanowisku, że metodologia badań (politologicznych) jest osobnym obszarem 
poszukiwań intelektualnych. Nawet jeżeli zgodzimy się ze stanowiskiem mówią-
cym o niesamodzielności metodologicznej politologii, to i tak – biorąc pod uwagę 
różnorodność zapożyczonych z innych dyscyplin metod badawczych – zasługuje 
to na odrębne potraktowanie i wyraźne zaakcentowanie.

W przypadku niniejszej pracy autor zdecydował się sięgnąć po niezbyt po-
wszechnie wykorzystywane w rodzimej politologii metody ilościowe. Takie ich 
traktowanie przez wielu badaczy może budzić refl eksję co najmniej z dwóch po-
wodów. Po pierwsze, współczesna nauka dostarcza szeregu danych do wykorzy-
stania. Co więcej – dzięki użyciu komputerów dostępność do szeregu baz danych 
oraz ich analiza jest bez porównania łatwiejsza, niż było to jeszcze kilkanaście lat 
temu. Wykorzystane w tej pracy bazy danych są omówione w dalszej części tekstu.

Po drugie zaś, odwołanie się do badań ilościowych jest niejako koniecznoś-
cią wywołaną chęcią aktywnego uczestnictwa w dyskursie naukowym – szereg 
publikacji oraz referatów konferencyjnych wykorzystuje właśnie te różnorodne 
techniki analiz ilościowych.

8 Jon R. Bond, „Th e Scientifi cation of the Study of Politics: Some Observations on the Behavio-
ral Evolution in Political Science”, op. cit., 899–900.



W
st

ęp

13

Powyższy akapit „tłumaczący” określone stanowisko autora należy wszakże 
odczytywać w formie dopełnienia do także wykorzystanych – lecz nieco bardziej 
„tradycyjnych” – technik badawczych. W szczególności sięgnięto po analizę do-
kumentów źródłowych oraz danych pochodzących z ankiet. A zatem intencją au-
tora jest wpisanie się w nurt badań akcentujących wartość wykorzystania zarówno 
metod jakościowych, jak i ilościowych – nie są one traktowane zatem jako przeci-
wieństwa, lecz zgoła odwrotnie – jako dwa uprawnione sposoby dochodzenia do 
prawdy o otaczającym nas świecie. Wydaje się, że taki pluralizm metodologiczny
powinien być interesującym postulatem w toczonej dyskusji metodologicznej 
w ramach nauk społecznych.

Kolejne dwa rozdziały traktują odpowiednio o teoriach zmian polityki oraz 
o teoriach zmian polityki zagranicznej. Stanowi to próbę wyznaczenia – najpierw 
szerokich, a następnie zawężonych do interesującego nas tutaj obszaru – ram kon-
ceptualnych badania. Przywołano kilka najgłośniejszych teorii funkcjonujących 
w świecie naukowym – uzasadnienie takiego wyboru oraz bardziej szczegółowe 
tło teoretyczne są tematem właśnie tych dwóch rozdziałów.

Dotychczasowe rozważania nakreślały szerszy kontekst analizy. Kolejny bo-
wiem rozdział („Wybory a polityka zagraniczna – rola retoryki, opinii publicz-
nej oraz wydarzeń”) dotyczy kwestii wzajemnego powiązania wyborów i polityki 
zagranicznej, a tym samym – stanowi niezbędne wprowadzenie do zasadniczej 
analizy. W przywoływanym rozdziale naszkicowana została dwojaka możliwość 
wpływu tych kategorii na siebie. Z określonych względów w centrum naszego za-
interesowania jest głównie wpływ procesu wyborczego na realizowaną politykę 
zagraniczną. Aby jednak dokonać takiej analizy (co jest przedmiotem rozdzia-
łu szóstego pt. „Wybory, jako potencjalny czynnik sprawczy zmian?”), konieczne 
będzie odniesienie się do sytuacji przeciwnej, czyli roli polityki w mechanizmie 
wyborczym w USA. Krok taki ma na celu wyodrębnienie spośród wszystkich po-
wojennych elekcji tylko tych, które spełniają określone w omawianym rozdzia-
le kryteria selekcji. Aby jednak taka selekcja mogła zostać wykazana, posłużono 
się kilkoma – jak się wydaje – kluczowymi kategoriami. Są to: opinia publiczna, 
retoryka oraz wydarzenia. Szersze omówienie tych zagadnień znajduje się w sto-
sownym rozdziale, zaś w tym miejscu – tytułem wprowadzenia – uczyńmy kilka 
zasadniczych uwag dotyczących opinii publicznej.

Stosowne badania mają w Stanach Zjednoczonych dość długą – bo sięgającą 
jeszcze okresu między I a II wojną światową – tradycję. Zdecydowany rozkwit to 
lata zimnej wojny, kiedy w czasie dwóch pierwszych dekad po II wojnie światowej 
wykształcił się silny nurt badań opartych na tak zwanym konsensusie Lippmanna–
Almonda. Nazwa odnosi się oczywiście do znanych amerykańskich autorów: Wal-
tera Lippmanna oraz Gabriela Almonda. Ich pionierskie prace ukształtowały dość 
krytyczną wizję opinii publicznej. Miała się ona mianowicie odznaczać następują-
cymi cechami: (1) niestabilnością przekonań, (2) brakiem spójności oraz – w kon-
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ęp sekwencji powyższych – (3) brakiem możliwości wywierania wpływu na politykę 
i polityków9. Naturalną koleją rzeczy taki pogląd został zakwestionowany, zaś wyda-
rzeniem przełomowym był udział Stanów Zjednoczonych w wojnie wietnamskiej10.

Z powyższej debaty płynie dość oczywisty wniosek: wyniki badań opinii pub-
licznej nie są podstawą do analiz o idealnym, nieskazitelnym charakterze. Co 
więcej, fakt ich względnej dostępności bynajmniej nie jest argumentem na rzecz 
ich dowartościowania. Jest zgoła odwrotnie – nagminne wykorzystywanie sonda-
ży powinno budzić troskę u każdego znającego (choćby pobieżnie) metody ba-
dań społecznych. Jednocześnie nadużywanie wyników badań opinii publicznej 
do różnych celów nie jest argumentem przeciwko temu rodzajowi danych; taka 
działalność świadczy jak najgorzej o osobach zaangażowanych w przedstawianie 
naciąganych wniosków. Kwestia zasadnicza polega zatem nie na tym, aby depre-
cjonować czy też bezkrytycznie wykorzystywać raporty badań opinii publicznej11, 
ale na tym, aby wykorzystywać je poprawnie, to znaczy, aby było to uzasadnione 
szczegółami projektu badawczego. Wydaje się, że jednym z takich potencjalnie 
użytecznych obszarów może być badanie zjawisk, które nie są bezpośrednio ob-
serwowalne, a dzięki odpowiednio dobranym danym (pochodzącym na przykład 
z badań opinii publicznej) mogą być jednak zoperacjonalizowane.

W przypadku niniejszej analizy kluczowa rola przypada dwóm rodzajom ba-
dań. I tak, po pierwsze, uwzględniono prowadzone od końca lat czterdziestych 
XX wieku badania, które w wersji anglojęzycznej określa się zwyczajowo krótko 
the most important problem (często też stosuje się akronim MIP – tak też w dalszej 
części niniejszej pracy). Zależnie od podmiotu prowadzącego sondaż, ankieto-
wani są proszeni o wskazanie określonych kategorii, które uznają za najważniej-
sze wyzwania, przed którymi stoi kraj12. Po drugie, odwołano się do mających 

9 Zob. Walter Lippmann, Public Opinion (New York: Macmillan, 1920); Gabriel A. Almond,
Th e American People and Foreign Policy, 1st ed. (New York: Harcourt, Brace, 1950).

10 Analityczny przegląd literatury w: Ole R. Holsti, „Public Opinion and Foreign Policy: Chal-
lenges to the Almond-Lippmann Consensus”, International Studies Quarterly 36, no. 4 (1992), 
439–466. Na temat roli konfl iktu w Azji Południowo-Wschodniej w kształtowaniu nowego oblicza 
amerykańskiej opinii publicznej zob. Tom W. Smith, „America’s Most Important Problem: A Trend 
Analysis, 1946–1976”, Public Opinion Qarterly (1980), 164–180.

11 Na temat ograniczeń związanych ze stosowaniem sondaży w literaturze anglojęzycznej
zob.  Susan Herbst, Numbered Voices: How Opinion Polling Has Shaped American Politics (Chicago, 
Illinois: University of Chicago Press, 1993); Justin Lewis, Constructing Public Opinion: How Political 
Elites Do What Th ey Like and Why We Seem to Go Along with It (New York: Columbia Univer-
sity Press, 2001); czy też Christopher Wlezien, „On the Salience of Political Issues: Th e Problem 
with ‘Most Important Problem’”, Electoral Studies 24 (2005), 555–579. Na temat obrony sondaży
zob. Kenneth F. Warren, In Defense of Public Opinion Polling (Boulder, CO: Westview Press, 2001), 
Erik Voeten, Paul R. Brewer, „Public Opinion, the War in Iraq, and Presidential Accountability”, 
Journal of Confl ict Resolution 50, no. 6 (2006), 809–830.

12 Na temat użyteczności tychże badań zob. Tom W. Smith, „America’s Most Important Prob-
lem: A Trend Analysis, 1946–1976”. Public Opinion Quarterly (1980), 164–180, Tom W.  Smith,
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także stosunkowo długą tradycję cyklicznych badań prowadzonych pod egidą
Th e American National Election Studies (ANES). W obu wypadkach przyjęto od-
powiednio szeroką perspektywę czasową, co pozwala na zaobserwowanie zamian 
w ramach przekonań ankietowanych, a tym samym jest próbą uniknięcia zarzutu 
wykorzystania incydentalnych danych sondażowych pochodzących przykłado-
wo tylko z jednorazowego badania – w takim przypadku o nadużycie nie byłoby 
szczególnie trudno13. Trudne do zakwestionowania jest także zalecenie, aby za-
chować umiar w wyciąganiu wniosków – tak naprawdę dostępne są tylko wyni-
ki sondaży, badań opinii publicznej, czego nie należy traktować jako wyraziciela 
zdania całej opinii publicznej, a jedynie jako pewne jego możliwe przybliżenie. 
Z tego punktu widzenia bezpieczniejsze do analizy mogą być wyniki wyborów, 
które wobec ich powszechności odzwierciedlają lepiej – aczkolwiek przecież też 
nie doskonale – zdanie obywateli14. Co znamienne, wyniki prowadzonych ana-
liz wskazują, że prezydenci raczej nie są bezwolnymi wyrazicielami życzeń opinii 
publicznej; rola głowy państwa sprowadza się zwykle do kierowania opinią pub-
liczną, a nie do podążania za nią15.

„Th e Polls: America’s Most Important Problems Part I: National and International”, Public Opinion 
Quarterly 49 (1985), 264–274.

13 Zbliżonym przykładem wyciągania zbyt pochopnych wniosków jest sytuacja, gdy badacz ule-
ga pokusie określenia jako sytuacji modelowej dla systemu demokratycznego takiej, w której wy-
niki sondaży są zgodne z realizowaną polityką. Może to tworzyć wrażenie, że liderzy wsłuchują się 
w głos społeczeństwa, zaś obywatele akceptują działania władz. Tymczasem prawdopodobnie jest to 
wynik sięgnięcia właśnie po incydentalnie wybrany sondaż, zaś jego wersja przeprowadzona w in-
nym czasie może dostarczać dokładnie odwrotnych danych. Całkiem osobną kwestią jest to, że owa 
zbieżność może być wynikiem innych działań, jak na przykład manipulacji czy też braku rzetelnej 
informacji. Na ten problem zwraca uwagę Robert M. Entman, Projections of Power: Framing News, 
Public Opinion, and U.S. Foreign Policy (Chicago: University of Chicago Press, 2004).

14 Na marginesie wspomnijmy też o możliwości wyrażania swoich opinii poprzez protesty czy 
wypowiedzi, zwłaszcza te na forum publicznym, czemu szczególnie przysłużył się rozwój Internetu.

15 Zob. np. B. Dan Wood, Jeff rey S. Peake, „Th e Dynamics of Foreign Policy Agenda Setting”, 
American Political Science Review 92, no. 1 (1998), 173–184. Z kolei Kim Quaile Hill w tekście
„Th e Policy Agendas of the President and the Mass Public”. American Journal of Political Science 42,
no. 4 (1998), 1328–1334 zauważa, że w ramach polityki zagranicznej – podobnie jak i gospodar-
czej – wpływ prezydenta na opinię publiczną jest procesem obustronnym. Można to zilustrować 
następującym diagramem: 

wydarzenia

opinia publicznaprezydent

Oczywiście rola pośrednika pomiędzy wydarzeniami a opinią publiczną (i w mniejszym stopniu 
– prezydentem) należy do mediów.
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kontekstu w ramach prowadzonej polityki. Inne istotne składniki tego systemu 
to media oraz Kongres. Jeżeli zatem tak doprecyzujemy obszar konstruowania 
polityki, to okazuje się, że prezydencka aktywność w ramach polityki co praw-
da może skutkować konsolidacją poparcia ze strony opinii publicznej, ale tylko 
o tyle, o ile wiąże się to z odpowiednio szerokim przekazem w mediach16. Jeśli 
chodzi o rolę Kongresu, to wspomnijmy o silnym argumencie na rzecz tego, że 
wraz ze wzrostem roli spraw ekonomicznych w polityce zagranicznej (głównie 
wymiany handlowej), czyli od mniej więcej pierwszej połowy lat siedemdziesią-
tych XX wieku, mamy do czynienia z większą asertywnością ze strony Kongresu, 
a tym samym – los prezydenckich propozycji jest mniej oczywisty, niż to było 
przed tym okresem17. Jednym z wytłumaczeń takiego stanu rzeczy jest to, że mó-
wimy w tym miejscu o zagadnieniach dość wyraźnie polaryzujących amerykań-
ską scenę polityczną, co stanowi raczej naturalny stan rzeczy dla takiej instytucji 
jak parlament18. Co zaś tyczy się połączenia w ramach pola badawczego mediów 
i Kongresu, to okazuje się, że niezależnie od tego, czy mówimy o polityce zagra-
nicznej, czy też wewnętrznej, rola prezydenta w ustalaniu polityki jest dość ogra-
niczona19. Jest to wynikiem, po pierwsze, istnienia silnych czynników „bezwład-
nościowych” (inertial forces), takich jak na przykład rutyna czy też zobowiązania 
podjęte przez poprzednie administracje. Po drugie, czynnikiem osłabiającym 
pozycję prezydenta jest nieustanna konieczność walki o wpływ na politykę, co 
zazwyczaj sprowadza się do walki o zainteresowanie, głównie ze strony mediów20. 
Nie mniej interesujący jest kształt wzajemnych wpływów prezydenta, Kongresu 
i mediów. Otóż zarówno w wypadku polityki zagranicznej, jak i wewnętrznej 
wydaje się, że mamy do czynienia z procesem jednostronnym: to nie prezydent 
kształtuje zainteresowanie dziennikarzy, lecz vice versa21.

I w końcu rozdziały „Wybory jako potencjalny czynnik sprawczy zmian?” oraz 
„Wybory jako realny czynnik sprawczy zmian?” można potraktować jako zasad-
niczą analizę. Omówiono tam stosowne dane związane z interesującym nas zjawi-
skiem kontynuacji/zmiany w amerykańskiej polityce zagranicznej.

16 Za: Paul Brace, Barbara Hinckley, Follow the Leader (New York: Basic Books, 1992); B. Dan 
Wood, Jeff rey S. Peake, „Th e Dynamics of Foreign Policy Agenda Setting”, op.cit.

17 Bryan W.  Marshall, Brabdon C.  Prins, „Th e Pendulum of Congressional Power: Agenda 
Change, Partisanship and the Demise of the Post-World War II Foreign Policy Consensus”, Congress 
& Th e Presidency 29, no. 2 (2002), 195–212.

18 Zob. np. w Cecil V. Crabb, Pat M. Holt, Invitation to Struggle: Congress, the President, and 
Foreign Policy (Washington D.C.: CQ Press, 1992); Richard Fleisher et al., „Th e Demise of the Two 
Presidencies”, American Politics Quarterly 28 (2000), 3–25.

19 Za: George C. Edwards, Dan Wood, „Who Infl uences Whom? Th e President, Congress, and 
the Media”, American Political Science Review 93, no. 2 (1999), 327–344.

20 Ibidem, 341–342.
21 Przynajmniej takie wnioski płyną z powyższego tekstu.
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Jak zatem widać, układ treści jest wyznaczony przez następującą logikę: naj-
pierw doprecyzowano pojęcia funkcjonujące w pracy oraz omówiono założenia 
metodologiczne (odpowiednio – rozdziały pierwszy i drugi), a następnie nakre-
ślono kontekst analizy poprzez odwołanie się do kluczowych teorii zmiany poli-
tyki i polityki zagranicznej (rozdziały trzeci i czwarty). Powyższe partie tekstu sta-
nowią podstawę do zasadniczej analizy tytułowego zjawiska, co jest przedmiotem 
rozdziałów od piątego do siódmego. Ze względu na dość dużą liczbę szczegóło-
wych zestawień, kierując się dążeniem do czytelności wywodu, szereg materiałów 
umieszczono w aneksie pod koniec książki.

Impuls do przedmiotowego badania ma dwojaką genezę. I tak, po pierwsze, 
analiza kontynuacji/zmiany jako kategorii analitycznej ma na celu przybliżyć nas 
do zrozumienia mechanizmów rządzących polityką. Dzięki szczególnej sytuacji 
określonej przez kontekst wyborczy oraz politykę zagraniczną mamy możliwość 
odniesienia się – w ramach jednego badania – zarówno do polityki wewnętrznej, 
jak i zewnętrznej; szerzej mowa o tym w rozdziale dotyczącym uwag defi nicyj-
nych. Po drugie zaś, motywacja do przedmiotowej analizy płynie z nieustannych, 
dyżurnych pytań pojawiających się co cztery lata przy okazji wyborów prezyden-
ckich w USA: „co oznacza wybór prezydenta dla polityki (zagranicznej)?”, „co 
się zmieni?”, czy też w wersji najbardziej irytującej: „co oznacza wybór nowego 
prezydenta USA dla polityki Stanów Zjednoczonych wobec Polski?”. Kampania 
wyborcza w 2008 roku, kiedy hasło kontynuacji i zmiany było istotnym punktem 
odniesienia dla obu kandydatów, stanowiła okres szczególnie intensywnego zain-
teresowania przedmiotową kwestią.

Przywołując powyżej zasygnalizowany obszar badawczy, warto zauważyć, 
że ma on swoje odzwierciedlenie w stanie badań przedmiotu, gdzie można bez 
większego trudu wyodrębnić dwie szersze tradycje: stosunki międzynarodowe 
oraz badania amerykańskiego systemu politycznego. Część autorów z pierwszego 
nurtu stara się analizować, jak czynniki wewnętrzne przekładają się na politykę 
zagraniczną. Spośród takich elementów wymieńmy choćby opinię publiczną, wy-
bory, grupy interesu czy też mass media. Z kolei w dociekaniach poświęconych 
amerykańskiej polityce postrzega się politykę zagraniczną w kontekście przykła-
du jakiejś konkretnej polityki, swego rodzaju case study w ramach szerszej analizy 
dotyczącej na przykład badań nad prezydenturą22. Niniejsza praca ma stanowić 
próbę połączenia tego wymiaru „zewnętrznego” z „wewnętrznym”. Takie stanowi-
sko może być dodatkowo podkreślone faktem, że analizowane zjawisko kontynu-
acji/zmiany w polityce zagranicznej jest traktowane w istocie jako fragment szer-
szego nurtu badań dotyczących szeroko rozumianej polityki. Nieco wyprzedzając 

22 Douglas C. Foyle, Douglas Van Belle, „Domestic Politics and Foreign Policy Analysis: Public 
Opinion, Elections, Interest Groups, and the Media”, Th e International Studies Encyclopedia (Robert 
A. Blackwell Publishing, 2010), http://www.isacompendium.com/subscriber/tocnode? [23.09.2011].
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cyjne, wprowadzając następujące rozumienie polityki: „tworzenie, replikowanie 
i przekształcanie relacji społecznych”23. Jak zatem widać, zagadnienie modyfi kacji, 
transformacji, zmiany jest obecne w wielu obszarach badawczych już na poziomie 
defi nicyjnym.

Warto odnotować, że spośród ponad dwustu tekstów będących podstawą 
niniejszej książki dla analizy dotyczącej amerykańskiego systemu politycznego 
szczególnie cenne okazały się prace autorstwa Franka R. Baumgartnera, Bryana 
D.  Jonesa czy też Johna Kingdona. Kontekst kontynuacji/zmiany w środowisku 
międzynarodowym jest w szczególności tematem książek: Jamesa N.  Rosenau, 
Turbulence in World Politics: A Th eory of Change and Continuity (Princeton, N.J.: 
Princeton University Press, 1990) i Kjella Goldmanna, Change and Stability in 
Foreign Policy: Th e Problems and Possibilities of Dé tente (Princeton, N.J.: Princeton 
University Press, 1988) oraz tekstów zebranych w tomach redagowanych przez 
Jerela Rosatiego, Joe D. Hagana i Martina W. Sampsona Foreign Policy Restruc-
turing: Th e Politics of Continuity and Change in U.S.  Foreign Policy (Columbia, 
SC: University of South Carolina Press, 1994) oraz K.J. Holstiego Why Nations 
Realign: Foreign Policy Restructuring in the Postwar World (London, Boston:
Allen & Unwin, 1982). Cennym uzupełnieniem były także następujące artykuły: 
Charles F.  Hermann, „Changing Course: When Governments Choose to Redi-
rect Foreign Policy”, International Studies Quarterly 34, no. 1 (1990), 3–21; Walter 
Carlsnaes, „On Analysing the Dynamics of Foreign Policy Change: A Critique 
and Reconceptualization”, Cooperation and Confl ict 28, no. 1 (1993), 5–30; Jakob 
Gustavsson, „How Should We Study Foreign Policy Change?”, Cooperation and 
Confl ict 34, no. 1 (1999): 73–95, zaś na gruncie polskim – Teresa Łoś-Nowak, 
„Zmiana jako przedmiot badań w nauce o stosunkach międzynarodowych” [w:] 
Teoretyczne i metodologiczne wyzwania badań politologicznych w Polsce, Andrzej 
Antoszewski et al. (red.) (Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2009), 263–288, czy też 
Ziemowit J. Pietraś, „Koncepcje adaptacji politycznej” [w:] Mechanizmy adaptacji 
politycznej państwa, Ziemowit J. Pietraś i Andrzej Dumała (red.) (Lublin: Wydaw-
nictwo UMCS, 1990), 123–158.

Zagadnienia metodologiczne są przedmiotem licznych prac, spośród których 
na szczególne podkreślenie zasługują opracowania o charakterze wprowadzająco-
-przeglądowym: Donald P. Hartmann et al., „Interrupted Time-Series Analysis 
and Its Application to Behavioral Data”, Journal of Applied Behavior Analysis 13, 
no. 4 (1980): 543–559; George E.P.  Box, Gwilym M.  Jenkins, Analiza szeregów 
czasowych: Prognozowanie i sterowanie (Warszawa: Państwowe Wydawnictwo 

23 Ernesto Laclau, Chantal Mouff e, Hegemony and Socialist Strategy. Towards a Radical
Democratic Politics (London: Verso, 1985).
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Naukowe, 1983); Gene V. Glass, Victor L. Willson, John M. Gottman, Design and 
Analysis of Time-series Experiments (Charlotte, NC: Information Age Publ., 2008) 
czy też David L. Weakliem, „Time Series Analysis of Political Change” [w:] Hand-
book of Politics: State and Society in Global Perspective, J.  Craig Jenkins, Kevin 
T. Leicht (eds.) (London: Springer Science+Business Media, 2010), 637–651.

Sposoby analizy danych budżetowych oparto głównie na następujących 
pracach: James L.  True, Bryan D.  Jones, Frank R.  Baumgartner, „Punctuated-
equilibrium Th eory: Explaining Stability and Change in American Policymaking, 
[w:] Th eories of the Policy Process, Paul A. Sabatier (red.) (Boulder, CO: Westview 
Press, 1999), Peter John, Helen Margetts, „Policy Punctuations in the UK: Fluc-
tuations and Equilibria in Central Government Expenditure Since 1951”, Public 
Administration 81, no. 3 (2003), 411–433 oraz Bryan D. Jones, Tracy Sulkin, Heat-
her A. Larsen, „Policy Punctuations in American Political Institutions”, American 
Political Science Review 97, no. 1 (2003), 151–169.

Spośród wykorzystanych stron internetowych na szczególne uznanie zasłu-
gują dwa serwisy: ofi cjalna strona Offi  ce of Management and Budget (http://
www.whitehouse.gov/omb/budget) oraz Policy Agendas Project (http://www.
policyagendas.org). Są to bogate źródła danych do analizy. Dodatkowo godny 
polecenia jest popularny serwis Th e American Presidency Project (http://www.
presidency.ucsb.edu/index.php) zawierający – w wolnym dostępie – ponad
100 tysięcy dokumentów dotyczących amerykańskiej prezydentury. Ze wzglę-
dów praktycznych zdecydowano się nie wydzielać stosownych części w ramach 
bibliografi i (np. archiwaliów/dokumentów źródłowych, opracowań, monogra-
fi i, artykułów, źródeł internetowych), lecz zastosowano układ alfabetyczny jako 
najczytelniejszy, a zarazem najprostszy. Zdaniem autora, w niniejszej pracy 
rodzaj wykorzystanych źródeł nie wymaga szczególnego podkreślenia; równie 
istotne dla rozważań teksty zostały opublikowane zarówno w periodykach, jak 
i w formie książkowej.

W tekście kilkukrotnie pojawia się adnotacja, że stosowne zestawienia, tabe-
le i wykresy przedstawiono w „zmodyfi kowanej wersji”. Taka formuła językowa 
oznacza, że tłumacząc daną treść, dokonano zmian o charakterze językowym, 
stylistycznym lub też poczyniono pewne zabiegi edycyjne (np. uproszczenie ory-
ginalnej struktury). O tym, która z tych sytuacji ma miejsce, informuję Czytelnika 
każdorazowo w razie zaistnienia takiej okoliczności.

Jak wspomniano, w niniejszej pracy sięgnięto po szereg danych o charakterze 
ilościowym. Ich analiza byłaby znacznie utrudniona bez stosownego oprogramo-
wania. Poza jednym z wykorzystanych pakietów komercyjnych na uwagę zasługu-
je program GRETL. Pomijając jego użyteczność wynikającą z oferowanych moż-
liwości prezentacji i analizy danych, warto podkreślić także przyjazny interfejs 
grafi czny oraz to, że jest to program w wolnym dostępie. Niestety dla autora, zbyt 
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ny tylko w minimalnym stopniu, niewspółmiernie do oferowanych możliwości. 
Jest to bowiem przebogate źródło składające się z wielu pakietów służących do 
analiz danych ilościowych. Warto podkreślić, że i tym razem mamy do czynienia 
z oprogramowaniem bezpłatnym i posiadającym nakładkę do „okienkowej” ko-
munikacji z komputerem24.

Już w początkowej fazie realizowania projektu badawczego zostało przyjęte 
założenie mówiące o tym, aby przed wydaniem niniejszej książki nie publiko-
wać wcześniej fragmentów pracy. Jednocześnie, chcąc uczynić zadość wymogowi 
zmierzenia się z opiniami środowiska naukowego, wybrane części stały się przed-
miotem wielu wystąpień konferencyjnych autora. W naturalny sposób cenne 
uwagi poczynione przez badaczy zarówno na forum krajowym, jak i zagranicz-
nym stały się istotnym impulsem motywującym do kontynuowania badań w sto-
sownym kierunku. Można zatem powiedzieć, że praca jest wynikiem zarówno 
przemyśleń własnych autora, jak i cennych uwag licznych osób wymienionych 
poniżej w podziękowaniach. Naturalną koleją rzeczy wszelkie błędy i potknięcia 
są wynikiem wyłącznie moich niedopatrzeń.

Wydaje się, że takie praktyczne zmierzenie się z wymagającym audytorium 
i towarzysząca konferencjom atmosfera dyskusji szczególnie mobilizują do pod-
jęcia odpowiedniego wysiłku badawczego, a jednocześnie jest to element konsty-
tuujący merytoryczną krytykę. Stosowne zestawienie wystąpień konferencyjnych 
obejmuje m.in. następujące referaty: 

– Continuity and Change: Doctrines in the United States Foreign Policy.
Międzynarodowa konferencja naukowa „American Politics Forum”, Łódź 
12–14.11.2003;

– Patterns of Continuity and Change: A Doctrinal Facet of the U.S. Foreign Po-
licy. Międzynarodowa konferencja naukowa „U.S. Foreign Policy: Th eory, 
Mechanisms and Practice”, Kraków, 25–27.05.2007;

– Doctrinal Flux and the U.S.  Foreign Policy: Ideological Patterns Revised. 
European Consortium for Political Research (ECPR) general conference, 
Piza, 6–8.09.2007;

– Kontynuacja i zmiana w polityce zagranicznej: studium przypadku na pod-
stawie polityki zagranicznej USA. Ogólnopolska konferencja naukowa Pol-
skiego Towarzystwa Nauk Politycznych „Metodologia badań politologicz-
nych w Polsce”, Lublin 17–18.06.2008;

24 Szerzej na temat GRETL oraz R w literaturze polskojęzycznej zob. odpowiednio Tadeusz Ku-
fel, Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, wydanie 3 (War-
szawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2011) oraz Przemysław Biecek, Przewodnik po pakiecie 
R, wydanie 2 (Wrocław: Ofi cyna Wydawnicza Gewert i Skoczylas, 2011).
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– Th e Past, the Present, and the Future: Th e Logic of Continuity in US Foreign 
Policy. Doroczna konferencja Polish Association for American Studies „Th e 
Past in the Present: Th e American Uses of History”, Warszawa 22–24.10.2008;

– What Do We Really Need Elections for? Th e Question of U.S. Foreign Policy 
and Its Relative Stability since WWII. European Consortium for Political 
Research (ECPR) general conference, Berlin (Poczdam) 10–12.09.2009;

– Mechanizmy kontynuacji i zmiany w polityce zagranicznej: analiza krytyczno-
-teoretyczna. I Ogólnopolski Kongres Politologii, Warszawa 22–24.09.2009;

– Interrupted Time Series, Elections, and Change in the U.S. Foreign Policy since 
1945: Revealing Complex Nature of Foreign Policy Change. Midwest Political 
Science Association general conference, Chicago, Illinois, 22–25.04.2010;

– Analiza i modelowanie szeregów czasowych: czas jako kategoria badawcza 
na przykładzie analizy polityki zagranicznej. XIV kongres Polskiego Towa-
rzystwa Socjologicznego, Kraków, 8–10.09.2010;

– Czy polska politologia potrzebuje podejścia ilościowego? Ogólnopolska kon-
ferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych „Podejścia 
badawcze i metodologie w nauce o polityce”, Kraków, 16–17.09.2010; 

–  Is Th ere any Connection between Events and Foreign Policy Course and Why 
Not that Much? Międzynarodowa konferencja International Political Scien-
ce Association (IPSA) oraz European Consortium for Political Research 
(ECPR), Sao Paulo, 16–19.02.2011;

– Elections, Casualties, and ‘Stability’ in the U.S.  Foreign Policy in the post-
WWII period. International Studies Association annual congress, Montreal,
16–19.03.2011;

– Does a New President Matter? Elections, Electoral Cycles, and ‘Pendulum 
Swings’ in the U.S. foreign Policy since WWII. International Studies Associa-
tion annual congress, San Diego, 1–4.04.2012;

– On Diff erent Faces of Stability and Change in Foreign Policy Analysis: the 
Case of the United States since WWII. Central and Eastern European Inter-
national Studies Association congress, Kraków, 20–22.09.2012.

Powyższe wystąpienia stały się okazją do zmierzenia się z przemyśleniami ta-
kich osób, jak choćby – w kolejności alfabetycznej – prof. Barry Buzan, prof. Hen-
ryk Domański, prof. Christopher Gelpi, prof. Ted Robert Gurr, prof. Patrick Haney, 
prof. Bruce W. Jentleson, prof. David A. Lake, prof. Teresa Łoś-Nowak, prof. James 
M. McCormick, prof. John Mearsheimer, prof. Joseph Nye Jr., prof. Marek Pietraś, 
prof. Jerel Rosati, prof. Beth Simmons, czy też prof. Cameron Th eis.

Niniejsza praca jest także wynikiem szeregu konsultacji. Spośród wielu – zbyt 
wielu, aby wszystkich tutaj wymienić – pragnę głównie podziękować prof. An-
drzejowi Mani za wieloletnią współpracę oraz nieustanny impuls do prowadzenia 
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W
st

ęp badań. Analogicznie, uwagi śp. prof. Krzysztofa Michałka były zawsze dla mnie 
wskazówką o szczególnej wartości.

Osobna kategoria podziękowań dotyczy osób, które podzieliły się ze mną 
swoimi danymi lub służyły mi wiedzą na etapie konsultacji szczegółowych za-
gadnień. Są to w kolejności alfabetycznej: prof. Cristian A. Cantir (Department 
of Political Science, Oakland University), Virginia A. Chanley, PhD (obecnie – 
Applied Research Methods, US Government Accountability Offi  ce), prof. Klaus 
Brummer (FAU Erlangen-Nürnberg, Institut für Politische Wissenschaft ), prof. 
Chiara de Franco (Department of War Studies, King’s College London), prof. 
Scott Sigmund Gartner (Department of Political Science, Th e University of Ca-
lifornia, Davis), prof. Christopher Gelpi (Department of Political Science, Duke 
University, Durham, NC), prof. Anna Grzymała-Busse (Department of Political 
Science, University of Michigan), prof. Michael T. Koch (Department of Politi-
cal Science, Texas A&M University), dr Dominik Kwietniak (Instytut Matema-
tyki UJ), prof. Bethany Lacina (Center on Democracy, Development and Rule of 
Law, Stanford University), prof. Timothy J. Lynch (Institute for the Study of the 
Americas, University of London), prof. Trevor McCrisken (Department of Poli-
tics & International Studies, University of Warwick), prof. Dirk Nabers (Institute 
of Social Sciences, University of Kiel), prof. Henry R. Nau (Elliott School of Inter-
national Aff airs, George Washington University), dr Francis X. Shen (MacArthur 
Foundation Law and Neuroscience Project, Vanderbilt University Law School, 
Nashville), prof. Randall Stone (Department of Political Science, University of 
Rochester), prof. Tracy E. Sulkin (Department of Political Science, University of 
Illinois), prof. David A. Welch (Balsillie School of International Aff airs, Univer-
sity of Waterloo, Canada), dr Justyna Wróblewska (Katedra Ekonometrii i Badań 
Operacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie).

Stosowną pomoc i duże pokłady życzliwości uzyskałem od władz Wydziału 
Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ oraz Instytutu Amerykanisty-
ki i Studiów Polonijnych UJ. Stąd też podziękowania kieruję do prof. Bogdana 
Szlachty, prof. Marka Bankowicza oraz prof. Adama Walaszka. Dziękuję tak-
że Członkom Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ 
za wsparcie przy realizacji projektu, dodatkowo zaś prof. Andrzejowi Ziębie za 
wieloletnią współpracę dydaktyczną oraz ukształtowanie we mnie przekonania 
o wartości analizy problemów ustrojowych.

Dziękuję także tym, którzy służyli pomocą w zbieraniu materiałów do pracy; 
szczególnie ciepłe słowa kieruję do dr Magdaleny Modrzejewskiej, dra Łukasza 
Kamieńskiego, dra Radosława Rybkowskiego oraz wszystkich pozostałych Kole-
żanek i Kolegów z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych oraz Instytutu 
Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ.

Pragnę także wspomnieć o tych, których praca jest przeze mnie zawsze doce-
niana, choć niekoniecznie zawsze jest to wystarczająco podkreślane – bez pomocy 
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ępszeregu pracowników administracji UJ fi nał moich dociekań naukowych byłby 
co najmniej utrudniony, jeśli nie niemożliwy. Stąd proszę o przyjęcie wyrazów 
podziękowania pracownicom sekretariatu i biblioteki Instytutu Amerykanisty-
ki i Studiów Polonijnych UJ oraz dziekanatu Wydziału Studiów Międzynarodo-
wych i Politycznych UJ.

Zaś na koniec, last but not least, dziękuję moim Bliskim – tak naprawdę tylko 
oni wiedzą, z jakimi kosztami wiąże się praca naukowa...
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I.  Uwagi definicyjne 

Had not Cervantes, in that too true tale
Of Quixote, shown how all such eff orts fail?

lord Byron, Don Juan, Pieśń XII

History ever repeats itself and never repeats itself; both seemingly contra-
dictory statements are true and are not contradictory at all, when properly 
understood.

Pitirim Sorokin1

Z rozważaniami dotyczącymi defi nicji kontynuacji/zmiany politycznej ściśle wią-
żą się także kwestie teoretyczne i metodologiczne – te jednak zostały omówione 
w kolejnych częściach pracy. W tym miejscu głównym punktem zainteresowania 
będzie próba odpowiedzi na pytania: „co jest przedmiotem analizy?”, „co podlega 
procesowi opisu i wyjaśnienia?”, czy też po prostu „jak można zdefi niować zmianę 
polityczną?”. Decydując się na takie – konieczne wszakże – rozważania, stawiamy 
się jednak w roli wspomnianego w pierwszym motcie bohatera literackiego i jego 
idée fi xe – walki z wiatrakami. Zawsze bowiem można zaproponować inną defi -
nicję i podważyć uczynione konstatacje. Nie zmienia to wszakże faktu, że takie 
rozważania i tak muszą być immanentną częścią analizy – ostatecznie debata na-
ukowa polega także na krytyce czyichś dokonań i proponowaniu własnych. Tym 
samym, nawet przy świadomości umowności i ułomności własnych propozycji, 
wydaje się, że są spełnione określone przesłanki warsztatowe umożliwiające po-
czynienie pewnych konstatacji2.

1 Pitirim Aleksandrovich Sorokin, Social & Cultural Dynamics: A Study of Change in Major Sys-
tems of Art, Truth, Ethics, Law, and Social Relationships (Boston: Extending Horizons Books, 1957), 
674 cyt. w: Jerel A. Rosati, „Cycles in Foreign Policy Restructuring: Th e Politics of Continuity and 
Change in U.S. Foreign Policy” [w:] Jerel A. Rosati, Joe D. Hagan, Martin W. Sampson (eds.), For-
eign Policy Restructuring: How Governments Respond to Global Change (Columbia, SC: University of 
South Carolina Press, 1994), 236.

2 Podkreślona rezerwa ze strony autora pracy nie powinna być jednak traktowana jako próba 
asekuracyjnego potraktowania problemu uściślenia defi nicyjnego, a jedynie dowód świadomości 
określonego charakteru takich dociekań.
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Kontynuacja/zmiana jako problem badawczy

Zacznijmy od zagadnienia semantycznego, czyli rozróżnienia pomiędzy zmianą 
polityczną i zmianą polityki. W powszechnym użyciu oba terminy bywają stoso-
wane zamiennie, co nie oznacza, że nad taką praktyką możemy w tym miejscu 
bezrefl eksyjnie przejść do porządku dziennego. I tak, na użytek niniejszej pra-
cy, zmiana polityczna oznacza fakt wyboru prezydenta pochodzącego z innej – 
w praktyce Stanów Zjednoczonych: z drugiej – partii politycznej, co pociąga za 
sobą w dalszej perspektywie zazwyczaj także i zmianę składu personalnego na 
najwyższych stanowiskach państwowych w ramach władzy wykonawczej, a nie-
rzadko i sądowniczej3. Dla zarysowania możliwie pełnego obrazu sytuacji, warto 
w tym miejscu przywołać typologię możliwych zmian władz. Opierając się na uję-
ciu Joe D. Hagana4, możemy podać następujące przykłady:

1)  zmiana przywódców w ramach tej samej partii politycznej (np. w wyniku 
śmierci urzędującego prezydenta); przykład: objecie urzędu przez Lyndona 
B. Johnsona;

2)  zmiana oblicza politycznego władz (np. zmiana koalicji rządowej w syste-
mach parlamentarnych); przykłady: liczne w wielu państwach, z Polską 
włącznie;

3)  zmiana władz w wyniku zgodnego z przyjętymi normami współzawod-
nictwa pomiędzy legalnie działającymi organizacjami (obejmuje w szcze-
gólności mechanizm wyborczy); przykłady: liczne w typowych sytuacjach 
w państwach demokratycznych, choćby zwycięstwo Baracka Obamy 4 lis-
topada 2008 roku;

4)  zmiana jest następstwem rewolucji wynoszącej do władz ugrupowania
„antysystemowe”; przykład: w różnym stopniu większość krajów Europy 
Środkowej i Wschodniej w latach 1989–1991.

Oczywiście w interesującym nas przypadku mamy do czynienia z typem nr 3, 
czyli akcentującym rolę wyborów jako kreatora nowej sytuacji politycznej. Sze-
rzej na temat szczegółów dotyczących znaczenia instytucji wyborów dla niniejszej 
analizy autor pisze w rozdziale „Wybory jako potencjalny czynnik sprawczy?”.

O ile kwestia zmiany politycznej jest relatywnie zwięzła, o tyle zgoła inaczej 
przedstawia się pojęcie „zmiana polityki”. Próbę zmierzenia się z tym zagadnie-

3 Na frapujący temat wpływu polityki na sądownictwo w Stanach Zjednoczonych zob. w lite-
raturze polskojęzycznej choćby: Paweł Laidler, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych Ameryki: Od 
prawa do polityki (Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011).

4 Joe D. Hagan, „Domestic Political Regime Change and Foreign Policy Restructuring: A Frame-
work for Comparative Analysis” [w:] Jerel A. Rosati, Joe D. Hagan, Martin W. Sampson (eds.), For-
eign Policy Restructuring: How Governments Respond to Global Change (Columbia, SC: University of 
South Carolina Press, 1994), 138–163.
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niem rozpocznijmy od problemu najbardziej fundamentalnego – defi nicji samej 
kontynuacji i zmiany; rozważania dotyczące terminu „zmiana polityki” są przed-
miotem uwag w kolejnym rozdziale.

Oczywiście tak jak w użyciu codziennym, tak i tutaj zmiana jest tożsama 
z zaistnieniem pewnej różnicy, która to różnica jest widoczna w określonej per-
spektywie czasowej. A zatem obserwujemy różnicę zachodzącą pomiędzy tym, 
co było, a tym, co jest, czyli między t-1 a t. Jest to stanowisko tyleż elementarne, 
co i nieprecyzyjne. Każdy dociekliwy obserwator bez trudu bowiem zada szereg 
istotnych pytań o charakter danej zmiany5. Będzie zresztą o tym szerzej mowa 
poniżej. Niemniej już teraz warto zaznaczyć, że rozumienie każdej zmiany w ra-
mach jakiejkolwiek dyscypliny wiedzy musi być obwarowane dodatkowym za-
strzeżeniem – zarówno defi nicyjnym, jak i metodologicznym. Otóż istotny jest 
szerszy kontekst czasowy, to znaczy, aby zmiana zaistniała, musi być nam do-
stępny jakiś stan wyjściowy oraz docelowy6. Stosując przyjętą notację, ważna jest 
nie tylko sekwencja t-1, t, ale w istocie cały szereg wydarzeń: t-k, … , t-2, t-1, 
t, t+1, t+2, … , t+k7. Z tego stanowiska wynikają dwa podstawowe wnioski.

Po pierwsze, co jest uwidocznione w tytule książki, zmiana jest nierozerwal-
nie związana z kontynuacją. Są to dwa stany, które w różnych konfi guracjach do-
pełniają się w ramach danego procesu, danej polityki, są jej przejawami, które 
mogą współwystępować – zależnie od przyjętej optyki. Inaczej mówiąc, „Nie ma 
mowy o zmianach bez odniesienia się do ciągłości, która je uwypukla (Th ere are 
no discontinuities without continuities to highlight them)”8. Wydaje się zatem, że 
defi niowanie polityki przez pryzmat „kontynuacji” lub „zmiany” jako stanów roz-

5 Mówiąc ogólnie, status ontologiczny samej zmiany jest dość kłopotliwy do określenia. Jest to 
do pewnego stopnia stan, z jakim mamy do czynienia w niektórych ujęciach państwa, które bywa 
traktowane jako byt w stanie nieustannego tworzenia się, modyfi kowania, stawania się; szerzej
zob. David Campbell, Writing Security: United States Foreign Policy and the Politics of Identity
(Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, 1998).

6 Określenie punktu wyjściowego jest naturalnie najistotniejsze. Przypomnijmy w tym miejscu 
anegdotyczne poszukiwania takiego stanu „0” w badaniach transformacji ustrojowej Polski: „Bez-
robocia nie ma, ale nikt nie pracuje. Nikt nie pracuje, ale produkcja wzrasta. Produkcja wzrasta, ale 
w sklepach są pustki. W sklepach są pustki, ale nikt nie umiera z głodu. Nikt nie umiera z głodu, 
ale wszyscy są niezadowoleni. Wszyscy są niezadowoleni, ale wszyscy głosują za” w: Jan Wiktor 
Tkaczyński, „Transformacja. Prolegomena do teorii i praktyki na przykładzie Polski po 1989 roku”, 
Politeja 6, no. 2 (2006), 369–380.

7 Jest to zasadniczo rozszerzone podejście stosowane we wcześniejszych analizach, gdzie pro-
ponowano metodę statycznego, „fotografi cznego” odtworzenia stanu „przed” i „po” zajściu zmiany; 
zob. w: Kalevi J. Holsti (ed.), Why Nations Realign: Foreign Policy Restructuring in the Postwar World 
(London, Boston: Allen & Unwin, 1982), 2. Zgoda na takie stanowisko w zasadzie oznacza wyłącze-
nie z obszaru zainteresowania dociekań dotyczących tego, dlaczego dochodzi do zmian.

8 James N.  Rosenau, „Restlessness, Change, and Foreign Policy Analisis”, op.cit., 369–376.
Por. James N. Rosenau, Turbulence in World Politics: A Th eory of Change and Continuity (Princeton, 
N.J.: Princeton University Press, 1990).



M
ec

ha
ni

zm
y 

ko
nt

yn
ua

cj
i/z

m
ia

ny
 p

ol
ity

ki 
za

gr
an

ic
zn

ej
 n

a 
pr

zy
kła

dz
ie

 U
SA

 p
o 

II 
w

oj
ni

e 
św

ia
to

w
ej

28

łącznych jest dość brutalnym potraktowaniem złożoności problemu. Geneza in-
telektualna przyjętego tutaj stanowiska jest zaczerpnięta z klasycznego już tekstu 
Teda Roberta Gurra „Persistence and Change in Political Systems, 1800–1971”. 
Jego autor defi niuje trwałość (durability) jakiegoś systemu politycznego jako po-
łączenie dwóch elementów: stałości (persistence) oraz zdolności adaptacyjnych 
(adaptability)9. Powyższa logika opiera się zatem na założeniu, że „trwałość” sy-
stemu nie powinna być rozumiana w sposób ścisły, jako jego absolutna niezmien-
ność, odporność na zmiany, lecz raczej jako umiejętność trwania – zwłaszcza wo-
bec zmieniających się okoliczności10.

Jakkolwiek może to brzmieć stylistycznie karkołomnie, to analiza zmiany z ko-
nieczności jest także analizą stabilności11. Posiłkując się cytatem z Jamesa N. Ro-
senau, możemy założyć, że „Zmiana i kontynuacja są (...) przeciwnymi stronami 
tej samej monety”12. Co więcej, „powinniśmy zostawić na boku nostalgię odnoś-
nie do przeszłości i krótkowzroczność odnośnie do teraźniejszości. To, czego po-
trzebujemy, to trzecia droga w rozumieniu historii (a third conception of histo-
ry) – taka, która znajduje się pomiędzy tymi skrajnościami i która pozwala na 
uwzględnienie zarówno zmiany, jak i ciągłości”13.

Prezentowane tutaj rozważania są także zbieżne z konstatacją Ziemowita 
J. Pietrasia, który zauważył, że „państwo, jako element systemu stosunków mię-
dzynarodowych, winno stale reagować na zmieniające się środowisko zewnętrzne 
(...). W podobny sposób przejawiają się interakcje systemu państwowego z jego 
wewnętrznym środowiskiem społecznym, które także nie jest stabilne, ale podle-
ga stałym przemianom”14.

Można też w tym miejscu strawestować drugie z mott niniejszego rozdziału: 
kontynuacja i zmiana mogą być zarówno pojęciami przeciwstawnymi, jak i nie-
przeciwstawnymi; wszystko zależy od odpowiedniego zrozumienia ich znaczenia. 
Takie stanowisko jest konsekwencją dążenia do spełnienia postulatu odrzucają-
cego perspektywę normatywną (dążenie do uzasadnienia stabilności lub zmia-

9 Za: Ted Robert Gurr, „Persistence and Change in Political Systems, 1800–1971”, American 
Political Science Review 68, no. 4 (1974), 1484–1485.

10 Por. Jerel A. Rosati, „Cycles in Foreign Policy Restructuring: Th e Politics of Continuity and 
Change in U.S. Foreign Policy” [w:] Jerel A. Rosati, Joe D. Hagan, Martin W. Sampson (eds.), Foreign 
Policy Restructuring: How Governments Respond to Global Change, op.cit, 222. W literaturze polsko-
języcznej zob. np. Marian Grzybowski (red.), Ciągłość a zmiana w ewolucji systemów politycznych 
(Kraków: Krakowska Ofi cyna Wydawnicza, 1991).

11 Za: Giliberto Capano, „Understanding Policy Change as an Epistemological and Th eoretical 
Problem”, Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice 11, no. 1 (March 2009), 9. 

12 James N. Rosenau, Turbulence in World Politics: A Th eory of Change and Continuity, op.cit., 19.
13 Ibidem, 76.
14 Ziemowit J. Pietraś, „Koncepcje adaptacji politycznej” [w:] Ziemowit J. Pietraś, Andrzej Du-

mała (red.), Mechanizmy adaptacji politycznej państwa (Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 1990), 134.
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ny jako stanu pożądanego) na rzecz nastawienia empirycznego – zbadania kiedy 
i dlaczego czasami może dochodzić do zmian15. W tym miejscu dodajmy, że in-
nym aspektem tego zagadnienia jest fakt, iż w przypadku Stanów Zjednoczonych 
niektóre zmiany są wprzęgane w ramy instytucjonalne i są poddawane rutynie16. 
Z tego punktu widzenia możemy mówić o „inercji zmian”.

Po drugie zaś, zarysowane powyżej traktowanie czasu jako sekwencji wyda-
rzeń ma swoje konsekwencje metodologiczne: badanie zmian/stabilności niejako 
naturalnie sięga do całej rodziny technik badawczych nazywanych analizą szere-
gów czasowych. Będzie o tym mowa szerzej w rozdziale „Uwagi metodologiczne”. 
W tym miejscu zasygnalizujmy jedynie, że ze względów analitycznych możemy wy-
różnić klika aspektów wymiaru temporalnego otaczającej nas rzeczywistości: dłu-
gość trwania określonych zjawisk (duration), charakter ich trwania (acceleration),
 tempo ich przekształcania się (tempo) oraz moment pojawienia się (timing)17. 
Porządkujące zestawienie tych kategorii znajduje się w tabelach 1a i 1b.

Dla celów niniejszej analizy szczególnie istotnym punktem odniesienia jest 
„moment pojawienia się (timing)” danej zakładanej zmiany. Wydaje się że ze 
względów wyjaśnionych w dalszej części tekstu warto zwrócić szczególną uwa-
gę na okoliczności towarzyszące wyborom prezydenckim w USA. W rozumieniu 
Anny Grzymały-Busse elekcje stanowią właśnie „odpowiedni kontekst” analizy.

Zjawiska dotyczące kontynuacji/zmiany są przedmiotem dociekań w ramach 
wielu dyscyplin naukowych. Poza interesującym nas tutaj obszarem nauk spo-
łecznych, wspomnijmy choćby o medycynie, genetyce, klimatologii, fi zyce, che-
mii, zwłaszcza zaś historii, gdzie w zasadzie fundamentem konstytuującym każde 

15 Por. James N.  Rosenau, Turbulence in World Politics: A Th eory of Change and Continuity, 
op.cit. Dociekanie, czy są to sytuacje korzystne, czy też nie, pozostawmy fi lozofom, komentatorom 
i publicystom politycznym. Zob. także ciekawe stanowisko głoszące, że zmiana jest stanem natural-
nym i rzeczywistość społeczna podlega ciągłej zmianie, nawet jeżeli mamy do czynienia z wraże-
niem stabilności (Andrew Abbott, Time Matters: On Th eory and Method (Chicago: Th e University 
of Chicago Press, 2001), 254). Z kolei dla nurtu neoliberalnego niestabilność jest utożsamiana z nie-
przewidywalnością, co zagraża współpracy między państwami; zob. literatura przytaczana w przypi-
sie 1: David A. Welch, Painful Choices: A Th eory of Foreign Policy Change (Princeton, N.J.: Princeton 
University Press, 2005), 168.

16 Za: Dirk Nabers, „Filling the Void of Meaning: Identity Construction in U.S. Foreign Policy 
Aft er September 11, 2001”, Foreign Policy Analysis 5 (2009), 191–214.

17 Anna Grzymała-Busse, „Time Will Tell? Temporality and the Analysis of Causal Mechanisms 
and Processes”, Comparative Political Studies 44, no. 9 (December 16, 2011), 1267–1297, http://
cps.sagepub.com/cgi/content/abstract/44/9/1267. W tejże pracy pojawia się, jak się wydaje, dość 
czytelny przykład zastosowania tych kategorii do opisu upadku komunizmu w Europie Środkowo-
-Wschodniej. I tak, jako ilustracja drugiego aspektu – charakteru trwania zjawisk (acceleration) – 
zmiana w Polsce dokonała się w ciągu kilku lat, na Węgrzech – w ciągu kilku miesięcy, w NRD – 
w ciągu kilku tygodni, w Czechosłowacji – kilku dni, a w Rumunii potrzebowano kilku godzin. 
Oczywiście jest to znaczne uproszczenie rzeczywistej sytuacji, jednak wydaje się, że dobrze służy 
przybliżeniu powyższego wymiaru temporalności.



Tabela 1a. Aspekty temporalności

aspekt defi nicja wpływ na mechanizmy
i procesy wymagania formalne

długość
trwania

(duration)

długość trwania 
danego wydarzenia

(t = interwał)

umożliwia nagłe powstanie 
spiętrzających się procesów, 
np. nagła i masowa emigracja, 
katastrofy naturalne, proce-
sy kaskadowe – zwłaszcza 
o charakterze ekonomicznym 
(choćby pęknięcie bańki 
spekulacyjnej), wartości 
progowe, konsolidacja, ujęcia 
generacji, efekty sprzężenia 
zwrotnego  mogą stać się 
widoczne

możliwość zróżnicowanie 
rezultatów krótko- i długoter-
minowych

wpływ na horyzont czasowy

podział na okresy: 
punkty początkowe 
i końcowe

konieczność zapew-
nienia, że teoria i dane 
empiryczne odnoszą się 
do tego samego wyda-
rzenia

ukazanie mechanizmów 
przekazywania efektów 
replikacji i trwałości

podtrzymanie roz-
różnienia na trwanie 
(duration) i trwałość 
(durability)

tempo prze-
kształcania się 

(tempo)

wielkość zmiany 
przypadającej na 
jednostkę czasu 
(d/t, gdzie
d = zmiana, dys-
tans, t = interwał)

ograniczenia w możliwości 
uczenia się, deliberacja, efekty 
uzgodnień

aktorzy bardziej skłonni do 
polegania na istniejących 
wzorach

uprzywilejowanie elit obecnie 
sprawujących władzę

doprecyzowanie jedno-
stek zmiany i jednostek 
czasu

rozróżnienie tempa od 
rodzaju i zasięgu zmian

rozróżnienie tempa pro-
cesów od ich trwania

przyspieszenie 
(acceleration)

pochodna prędko-
ści, dynamiki
w czasie

(dv/dt, gdzie
v = wektor kierun-
ku i tempa,
t = interwał)

generuje momenty przełomo-
we w procesach

wskazuje na zmianę w me-
chanizmach przyczynowych
i u aktorów

charakteryzuje kilka me-
chanizmów przyczynowych: 
kaskady, nagłe powstanie 
spiętrzających się procesów, 
panika

doprecyzowanie tempa 
i nieliniowych form 
funkcyjnych

wyeliminowanie 
przerw wynikających ze 
struktury zjawisk oraz 
nieliniowych efektów 
mogących pojawić się 
w oderwaniu od charak-
teru trwania zjawisk

moment 
pojawienia się 

(timing)

miejsce
w horyzoncie 
czasowym, na osi 
czasu

dostępność oraz strategie 
zysków/strat

wpływ na to, które sekwencje 
mogą się rozwijać

ustalenie odpowiedniego 
kontekstu jako źródła 
zmiany zewnętrznej 
w stosunku do aktorów

Źródło: stylistycznie zmodyfi kowane tłumaczenie własne na podstawie autoryzowanej przez autorkę wer-
sji w: Anna Grzymała-Busse, „Time Will Tell? Temporality and the Analysis of Causal Mechanisms and 
Processes”, Comparative Political Studies 44, no. 9 (2011), 1267–1297.
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Tabela 1b. Przykłady tempa przekształcania się i długość trwania zjawisk

tempo przekształcania się
szybsze wolniejsze

długość 
trwania

krócej

procesy gwałtowne: zamachy stanu, 
rewolucje, terapia szokowa, zmiany 
reżimów i niektóre formy instytucjo-
nalne (wolne wybory)

procesy nagle zamierające: efek-
ty progowe, przetargi polityczne, 
powstawanie niektórych instytucji 
(przykład: postkomunistyczny klien-
telizm)

dłużej

procesy o długim okresie niesta-
bilności: rewolucje i wojny, ujęcia 
kaskadowego rozwoju, procesy bu-
dowy społeczeństwa obywatelskiego 
w państwach postkomunistycznych, 
podziały w ramach partii politycz-
nych

procesy stopniowe: zmiany demo-
grafi czne, rozprzestrzenianie się 
umiejętności czytania i pisania, 
rozprzestrzenianie się nacjonalizmu, 
przekształcenia w sferze języka

Źródło: stylistycznie zmodyfi kowane tłumaczenie własne na podstawie autoryzowanej przez autorkę wer-
sji w: Anna Grzymała-Busse, „Time Will Tell? Temporality and the Analysis of Causal Mechanisms and 
Processes,” Comparative Political Studies 44, no. 9 (2011), 1267–1297.

badanie jest refl eksja nad upływającym czasem i związanym z tym fenomenem 
przekształcania się rzeczywistości18. W najszerszym planie konceptualnym można 
interesujące nas zjawisko ująć dwojako. I tak, zmiana może być traktowana jako 
model „mechanistyczny” lub też przeciwnie – jako model „postmechanistyczny”. 
Pierwszy z nich charakteryzuje się następującymi cechami:

1)  metafora przejścia z jednego stanu statycznego do kolejnego; tutaj loku-
je się choćby teoria stabilności systemowej, zmiana jest traktowana jako 
dysfunkcja systemu, przykładem są prace m.in. Raymonda Firtha19 czy też 
Fredrika Bartha20;

2)  linearne i ciągłe traktowanie zmiany; jest ona zjawiskiem o kumulatywnym 
charakterze, zbyt duży wzrost wartości jakiejś zmiennej powoduje przekro-
czenie stanu krytycznego i w konsekwencji – modyfi kację systemu; zakłada 

18 Zob. zbiór esejów dotyczących kilku z wymienionych dyscyplin naukowych w Andreas Wim-
mer, Reinhart Kö ssler (eds.), Understanding Change: Models, Methodologies, and Metaphors (Hound-
mills, Basingstoke, Hampshire, New York: Palgrave Macmillan, 2006).

19 Raymond Firth, „A Future for Social Anthropology” [w:] Sandra Wallman (ed.), Contempo-
rary Futures: Perspectives from Social Anthropology (London, New York: Routledge, 1992).

20 Fredrik Barth, „Other Knowledge and Other Ways of Knowing”, Journal of Anthropological 
Research 51, no. 1 (1995), 65–68.
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się linearność związków między elementami struktury, przykładem może 
być np. książka Walta W. Rostowa21,

3)  teleologiczny charakter zmian; stan końcowy procesu przekształceń jest 
znany badaczowi, a przynajmniej jest stawiany taki postulat o charakterze 
a priori; zmiany do pewnego stopnia odznaczają się determinizmem;

4)  traktowanie zmiany jako procesu w zasadzie odwracalnego – jeżeli przyj-
muje się założenie o linearności, to zmiana wartości jednej zmiennej ma 
umożliwiać przywrócenie sytuacji sprzed zmiany; skoro fi zyka kwantowa 
zakłada relatywny, a nie bezwzględny, charakter czasu22, to analogiczne za-
łożenie bywa proponowane i w innych naukach, choćby w ramach niektó-
rych podejść w ekonomii, gdzie zakłada się, że poprzez manipulację war-
tościami zmiennych jest możliwy powrót do stanu wyjściowego23.

W sposób oczywisty taki kontrowersyjny punkt widzenia rodzi potrzebę stwo-
rzenia stanowiska polemicznego; w tym wypadku taką funkcję pełni paradygmat 
postmechanistyczny, który jest określany poprzez następujące elementy:

1)  nielinearność; jest traktowana jako dość powszechnie występująca w róż-
nych obszarach, dość wspomnieć o sporej popularności w ramach wielu 
dyscyplin naukowych na przykład teorii chaosu24, czy też krótko omówio-
nej w rozdziale „Teorie zmiany polityki” koncepcji path dependency;

2)  całkowity lub częściowy brak zdeterminowania efektów końcowych; zmia-
ny mają do pewnego stopnia charakter nieprzewidywalny, jeśli chodzi o ich 
przebieg, a zwłaszcza fi nał;

3)  efekt „rozgałęzienia”; jest to wynik przyjęcia dwóch powyższych założeń – 
skoro procesy są nielinearne i niedeterministyczne, to możliwe są różne ich 
wersje, odmienne schematy rozwoju, trajektorie;

21 Walt Whitman Rostow, Th e Stages of Economic Growth: A Non-communist Manifesto, 3rd ed. 
(Cambridge [England], New York: Cambridge University Press, 1990).

22 Por. Ilya Prigogine, Th e End of Certainty: Time, Chaos, and the New Laws of Nature (New 
York: Free Press, 1997).

23 Za: Andreas Wimmer, „Models, Methodologies, and Methaphors on the Move” [w:] Andreas 
Wimmer, Reinhart Kö ssler (eds.), Understanding Change: Models, Methodologies, and Metaphors 
(Houndmills, Basingstoke, Hampshire, New York: Palgrave Macmillan, 2006), 7–8.

24 Zob. przegląd podstawowych kwestii w: Douglas L. Kiel, „Chaos in Social Systems:
Assessment and Relevance” [w:] Andreas Wimmer, Reinhart Kö ssler (eds.), Understanding Chan-
ge: Models, Methodologies, and Metaphors, (Houndmills, Basingstoke, Hampshire, New York: Pal-
grave Macmillan, 2006), 51–63. W literaturze polskiej zob. Paweł Frankowski, „Świat pozimno-
wojenny w świetle teorii chaosu” [w:] Roman Kuźniar (red.), Porządek międzynarodowy u progu
XXI wieku, (Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2005), 541–555. Z kolei postu-
lat nielinearności jest szerzej omówiony w: Somdatta Sinha, „Multiplicity in Non-Linear Systems” 
[w:] Andreas Wimmer, Reinhart Kö ssler (eds.), Understanding Change: Models, Methodologies, and 
Metaphors, (Houndmills, Basingstoke, Hampshire, New York: Palgrave Macmillan, 2006), 222–234.
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4)  nieodwracalność; procesy zmian mają unikatowy charakter w tym sensie, 
że – zgodnie ze znanymi powiedzeniami – „nic nie zdarza się dwa razy” 
oraz „czasu nie da się cofnąć”25.

Przechodząc nieco bliżej do wymiaru społecznego, także i w przypadku naszej 
analizy, możemy mieć do czynienia z różnymi ujęciami, poziomami, rodzajami 
zmiany (politycznej): począwszy od zagadnienia dotyczącego szybkości zacho-
dzących zmian, poprzez ich zasięg, aż po konsekwencje wywołane wprowadzoną 
polityką. Porządkując te rozważania, warto odnotować następujące aspekty de-
fi nicyjne typu idealnego zmian26. I tak można wyodrębnić następujące rodzaje 
zmian pogrupowane w pięć kategorii:

1. Poziom abstrakcyjności (skala mikro i/lub makro, czyli wybrane elemen-
ty i/lub całość środowiska politycznego), zasięg zmian: ta sama zmiana 
może być inaczej traktowana zależnie od zastosowanej optyki, to znaczy 
zależnie od tego, co jest przedmiotem badania. Chodzi o to, jakie zostały 
uwzględnione zmienne i związane z nimi mechanizmy wyjaśniające. Tym 
samym staje się możliwe wyodrębnienie z jednej strony perspektywy na-
kierowanej na analizę tego, dlaczego zachodzi zmiana, oraz z drugiej strony 
badań nakierowanych na analizę tego, jak zmiana się dokonuje (i co się 
zmienia). Owo rozróżnienie „dlaczego” – „jak/co” będzie miało swoje za-
sadnicze znaczenie dla poziomu teoretycznego, kiedy będzie mowa o kon-
kretnych teoriach ukierunkowanych na znalezienie odpowiedzi właśnie na 
te dwa różne pytania. Co warte w tym miejscu podkreślenia, użyte z ana-
lizie zmienne będą istotnym punktem odniesienia do tego, które wymiary 
polityki interesują badacza; polityka bowiem jest konglomeratem aktorów 
(uczestników), zasad, idei i interesów pozostających we wzajemnych – za-
zwyczaj skomplikowanych – powiązaniach (np. poprzez sieci zależności, 
networks). A zatem dana zmienna (ewentualnie zestaw zmiennych) okre-
śla, co stanowi podstawę danego badania, co jest jego przedmiotem: czy 
zmiana dotyczy wybranych rodzajów polityki, np. polityki zagranicznej, 
czy jest szerzej nakierowana na całość środowiska politycznego.

2. Wymiar czasowy (tempo): określenie, jak szybko zachodzi zmiana, czy jest 
ona gwałtowna, radykalna, rewolucyjna czy też raczej ewolucyjna. Rzecz 
jasna za zmianę rewolucyjną zmiana może być uznana wtedy, gdy mamy do 

25 Andreas Wimmer, „Models, Methodologies, and Methaphors on the Move”, op.cit., 8. Aneg-
dotyczna ilustracja tego zagadnienia wyrażona jest w porzekadle, które głosi, że można zrobić wiele 
steków z krowy, ale nie można zrobić krowy z wielu steków, za: Carolina Castaldi, Giovanni Dosi, „Th e 
Grip of History and the Scope for Novelty: Some Results and Open Questions on Path Dependence in 
Economic Processes” [w:] Understanding Change: Models, Methodologies, and Metaphors, op.cit., 99.

26 Następujący fragment jest stylistycznie zmodyfi kowaną wersją oryginalnej propozycji Gili-
berta Capano, „Understanding Policy Change as an Epistemological and Th eoretical Problem”, op.cit.
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czynienia z istotnym odejściem od stanu dotychczasowego, zaś w przypad-
ku zmiany ewolucyjnej możemy utrzymywać, że odejście od status quo ma 
charakter bardziej umowny27.

3. Osobnym problemem jest spojrzenie na głębokość, rozmiar, zasięg zmian: 
określa, co podlega zmianie – wartości, strategie, instrumenty działania, in-
stytucje etc. Zmiany mogą być zatem – ogólnie rzecz ujmując – zasadnicze 
i symboliczne (radykalne i kosmetyczne)28. Gwoli przykładu, odwołajmy 
się w tym miejscu do propozycji o której będzie jeszcze mowa – advoca-
cy coalition framework. Otóż, według jednego z jej twórców, zmiana za-
sadnicza następuje, gdy zachodzą: procesy szerszych zmian społeczno-
-ekonomicznych, zmiany zdania opinii publicznej, zmiany rządzących oraz 
gdy decyzje polityczne mają wpływ na inne sfery aktywności państwa29.

4. Kumulacyjna/adaptacyjna natura zmian – w pierwszej sytuacji diachro-
niczna sekwencja zmian prowadzi do odmiennego paradygmatu polityki, 
zaś w przypadku zmian adaptacyjnych mamy do czynienia z dostosowywa-
niem polityki do zewnętrznych okoliczności30.

5. Rezultat stwierdzonych zmian: czy są one odwracalne, czy też nie. Natural-
ną, intuicyjną odpowiedzią będzie oczywiście konstatacja, że każda zmiana 
społeczna ma charakter nieodwracalny. W tym miejscu warto jednak pod-
kreślić, że nie chodzi o takie „twarde”, literalne, fi zyczne rozumienie (nie)

27 Por. James N.  Rosenau, Turbulence in World Politics: A Th eory of Change and Continuity, 
op.cit., 82–87 oraz Anna Grzymała-Busse, „Time Will Tell? Temporality and the Analysis of Causal 
Mechanisms and Processes”, op.cit.. Z kolei Gene V. Glass, w tekście „Interrupted Time Series Quasi-
-Experiments” [w:] Richard M.  Jaeger (ed.), Complementary Methods for Research in Education,
2nd edition (Washington D.C.: American Educational Research Association, 1997), 589–608, 
wyróżnia aż dziesięć różnych możliwych wariantów zmian wyodrębnionych na podstawie tego
kryterium.

28 Niektórzy badacze zmiany zasadnicze wiążą z pojęciem zmian „programowych”, zaś zmiany 
symboliczne są utożsamiane z „innowacją”, czyli korektą dotychczasowego stanu rzeczy; zob. Fritz 
Sager, Yvan Rielle, „Under What Contextual and Situational Conditions Are Policies Receptive To 
Change? A Qualitative Comparative Analysis of the Swiss Cantons’ Alcohol Policies”, Paper Prepared 
for the ECPR Joint Sessions 2007 in Helsinki, Workshop no. 3: „Th e Determinants of Policy Change: 
Advancing the Debate”, (2007). Oczywiście kwestią o tyle fundamentalną, o ile kontrowersyjną jest 
sposób rozróżnienia obu rodzajów zmian. Z kolei w rozważaniach dotyczących zmian rozumianych 
jako „punkt przełomowy” (breakpoint change) pojawia się teza, że czynnikiem determinującym jego 
pojawienie się jest nie tyle czas konieczny do zamanifestowania się zmian, ile ich głębokość właśnie; 
za: James N. Rosenau, Turbulence in World Politics: A Th eory of Change and Continuity, op.cit., 85. 
Z kolei Andrew Abbott, w książce Time Matters: On Th eory and Method, op.cit., 258, twierdzi, że nie 
każda gwałtowna zmiana jest od razu „punktem zwrotnym” (turning point); warunkiem konstytuu-
jącym go jest wytworzenie się okresu nowej i powszechnie wiadomej sytuacji.

29 Szerzej: Paul A. Sabatier, „Th e Advocacy Coalition Framework: Revisions and Relevance for 
Europe”, Journal of European Public Policy 5 (1998), 103.

30 Na temat mechanizmów adaptacyjnych omówionych w literaturze polskojęzycznej zob. Zie-
mowit J. Pietraś, „Koncepcje adaptacji politycznej”, op.cit. Jest tam mowa m.in. o teorii adaptacji jako 
o „interesującym sposobie analizowania zachowań politycznych”; ibidem, 146.
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odwracalności zjawisk. Jeżeli jest bowiem mowa o tym, że jakaś zmiana 
może być traktowana jako odwracalna, to wyłącznie w umownym rozumie-
niu tego określenia, tak jak postulują zwolennicy różnorodnych teorii cykli 
politycznych (oraz gospodarczych), a zatem wtedy, gdy mamy do czynienia 
z umownym właśnie replikowaniem się sytuacji. W tym rozumieniu nie-
linearność zakłada rozwój nieokreślony czynnikami deterministycznymi, 
z góry narzuconymi. Rozwój ma więc charakter nieodwracalny – to, co jest, 
staje się zasadniczo odmienne od tego, co było, niemożliwe jest odtworzenie 
stanu wcześniejszego, choćby z uwagi na składnik losowości, przypadkowo-
ści31. Należy też zaznaczyć istotną różnicę między naukami przyrodniczymi 
a społecznymi. Otóż o ile przedstawiciele tych pierwszych zdecydowali się 
w związku z postępem naukowym na wyraźne zakwestionowanie jednowy-
miarowej, jednokierunkowej wizji historii (czy też inaczej – czasu), o tyle 
przedstawiciele nauk społecznych zasadniczo trwają na stanowisku linear-
ności czasu . W istocie – biorąc pod uwagę specyfi kę przedmiotu badań – 
trudno mieć pretensje o taki „konserwatyzm” ontologiczny32.

Naturalną koleją rzeczy możemy mieć do czynienia z nakładaniem się, łącze-
niem różnych rodzajów zmian w ramach jednego zjawiska (politycznego). Gwo-
li ilustracji przytoczmy choćby przykład procesu demokratyzacji w jakimś kraju. 
Zazwyczaj są to procesy dość głębokich przewartościowań, które zachodzą w skali 
makro. Co do pozostałych elementów defi nicyjnych – wymiaru czasowego, natury 
zmian i ich rezultatu – rzeczywistość podpowiada, że jest tutaj wielość możliwych 
rozwiązań. I odwrotnie, interesująca nas perspektywa wyborcza zdaje się sugero-
wać zmiany dokonujące się raczej w skali mikro (wybrane polityki, a nie całość 
środowiska politycznego), adaptacyjne oraz odwracalne (cykl wyborczy), zaś pozo-
stałe elementy są kwestią umowną, to znaczy uzależnioną od danych okoliczności.

Nieco inne, ale warte uwagi choćby ze względu na swoją prostotę, ujęcie rodza-
jów zmian uwzględnia tylko dwa wymiary zachodzenia zmian: w zamierzeniach 
oraz w działaniach. Zwięzłe podsumowanie wszystkich powyższych rodzajów 
zmian zawarto w tabelach 2a i 2b33.

31 Ilya Prigogine, Th e End of Certainty: Time, Chaos, and the New Laws of Nature, op.cit.
Por. Anna Grzymała-Busse, „Time Will Tell?”, op.cit. Autorka ta posługuje się ciekawą alegorią. 
Otóż czas nie jest zjawiskiem absolutnie niezależnym, wyzbytym kontekstów, tak samo jak i prze-
strzeń – ma ona bowiem swoje istotne z praktycznego punktu widzenia różnorakie wymiary: dy-
stans, ukształtowanie terenu czy też wysokość. Jak zresztą zauważa sama autorka, nie jest to alegoria 
do końca ścisła, gdyż czas jest fenomenem jednokierunkowym, zaś przestrzeń – nie.

32 Jednocześnie jest to naturalne tylko dla świata kultury zachodniej, gdyż choćby świat antycz-
ny czy też fi lozofi a Wschodu bez większego napięcia intelektualnego akceptują narrację cykliczną, 
a nie linearną, za: Anne Norton, „Politics Against History: Temporal Distortions in the Study of 
Politics”, Political Studies 58, no. 2 (2010), 340, 346. 

33 Uzupełnieniem uwag defi nicyjnych może być użyteczne rozróżnienie potencjału do zajścia 
zmiany od niej samej; zob. Walter Fontana, „Th e Typology of the Possible” [w:] Andreas Wimmer, 



M
ec

ha
ni

zm
y 

ko
nt

yn
ua

cj
i/z

m
ia

ny
 p

ol
ity

ki 
za

gr
an

ic
zn

ej
 n

a 
pr

zy
kła

dz
ie

 U
SA

 p
o 

II 
w

oj
ni

e 
św

ia
to

w
ej

36

Tabela 2a. Rodzaje zmian politycznych

wymiar defi nicji rodzaje zmian
zasięg, poziom abstrakcyjności zmian w skali mikro i makro

wymiar czasowy (tempo) radykalna (gwałtowna)/ewolucyjna 
głębokość zmian zasadnicza/symboliczna

natura zmian kumulacyjna/adaptacyjna
rezultat stwierdzonych zmian odwracalne/nieodwracalne

Źródło: stylistycznie zmodyfi kowana propozycja na podstawie: Giliberto Capano, „Understanding Policy 
Change as an Epistemological and Th eoretical Problem”, Journal of Comparative Policy Analysis: Research 
and Practice 11, no. 1 (2009), 7–31.

Tabela 2b. Rodzaje zmian politycznych

zmiana w zamierzeniach
nie tak

zmiana
w działaniach

nie brak zmiany zmiana 1: problem 
implementacji

tak zmiana 2: problem 
demokratyczności zmiana 3: typ idealny

Źródło: Asbjørn Røiseland, „Network Governance and Policy Change”, Paper Prepared for ECPR Joint 
Sessions 2007, Helsinki, May (2007), 3.

Ciekawą propozycją jest ujęcie zmiany w kategorii „turbulencji”34. Jest ona de-
fi niowana jako dopełnienie „fl uktuacji”: te drugie są rozumiane jako zmiany w ra-
mach systemu, w ramach reguł gry, na przykład wyłonienie nowych władz w wy-
niku procesu wyborczego. „Turbulencje” są zatem stanami z dominacją anomalii, 
odznaczają się brakiem ciągłości, wykraczaniem poza granice systemu. Nieco 
szersze omówienie tej koncepcji znajduje się w rozdziale „Teorie zmiany polityki”.

Osobnym zagadnieniem jest pytanie, czy zaistnienie zmiany, a potem powrót 
do stanu wyjściowego – choćby tylko symboliczny – należy faktycznie traktować 
jako zmianę per se, czy raczej jako swego rodzaju dysfunkcję systemu. Jeżeli bo-

Reinhart Kö ssler (eds.), Understanding Change: Models, Methodologies, and Metaphors (Hound-
mills, Basingstoke, Hampshire, New York: Palgrave Macmillan, 2006), 67–84. Jest to konieczne 
w świetle uznania, że nie zawsze określone warunki skutkują tym samym wynikiem, czyli zmianą. 
Gwoli ilustracji – nie zawsze protesty społeczne skutkują zmianą polityki rządu, a w każdym razie 
w kierunku postulowanym przez kontestujących.

34 James N. Rosenau, Turbulence in World Politics: A Th eory of Change and Continuity, op.cit.
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wiem wprowadzenie danej ustawy zakończyło się fi askiem, a zatem stan wyjścio-
wy został obroniony, to czy mamy tu faktycznie do czynienia ze zmianą? Nawet 
jeżeli zoperacjonalizujemy ją jako np. liczbę manifestacji antyrządowych towa-
rzyszących debacie publicznej nad projektem ustawy, to i tak będzie to rozumiane 
konceptualnie jako „wahnięcie”, względnie krótka „dysfunkcja systemu”. Zgoda 
na takie stanowisko skutkować by jednak musiała m.in. wyrzuceniem poza na-
wias teorii zmian modelu punctuated equilibrium. Uproszczone oblicze problemu 
przedstawiono na rysunku 1, gdzie – dla jasności – schematycznie zilustrowano 
zmianę i dysfunkcję hipotetycznej zmiennej (rys. 1). 

W kontekście powyższego dylematu należy traktować stan równowagi. Otóż nie 
oznacza on w niniejszej pracy sytuacji idealnej, czystej, matematycznej równowagi,
niezmienności. Aby jednak mówić o równowadze, to ewentualne (a z punktu wi-
dzenia badań społecznych – wręcz nieuniknione) zmiany muszą być dość ogra-
niczone w stosunku do sytuacji wyjściowej. W odniesieniu do badanych zjawisk 

a.

c.

b.

d.

Rysunek 1. Symboliczna wizualizacja zmiany (a, b) oraz dysfunkcji (c, d)

Źródło: opracowanie własne.
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wydaje się, że nieźle opisywać to mogą zmiany związane ze składnikiem losowym 
analizowanych procesów, o czym szerzej w rozdziale „Uwagi metodologiczne”. 
W tym miejscu możemy zaproponować, że zmiany w procesach społecznych są 
nieuniknione i występują nawet tam, gdzie jesteśmy skłonni uznawać istnienie 
stabilności. W takim jednak przypadku muszą to być zmiany losowe, a nie struk-
turalne. Stąd można mówić co najwyżej tylko o względnej równowadze systemów 
społecznych35. Tak więc w wypadku naszej analizy kontynuacja, stabilność, rów-
nowaga w ramach polityki zagranicznej będą zawsze – ze względów stylistycznych:
domyślnie – uzupełnione o termin „zmiana” oraz dopełnienie „względna”; kon-
tynuacja będzie rozumiana jako stan, który może obejmować drobne zmiany, 
korekty, wahnięcia, modyfi kacje36. Oczywiście fundamentalne pytanie brzmi: co 
to znaczy „drobne”? Próba uściślenia tej kwestii znajduje się w rozdziale „Uwagi 
metodologiczne”. Tym samym zmiana nie jest traktowana jako zmienna binarna, 
lecz jest fenomenem stopniowalnym.

Dodatkowo w niniejszej analizie pojęcie „zmiana polityki” jest traktowane 
w sposób możliwie szeroki czy wręcz umowny w tym sensie, że nie jest czynione 
rozróżnienie pomiędzy jej wariantami analitycznymi. W tradycji anglosaskiej po-
jawiają się bowiem (naturalnie obok kluczowego policy change) takie pojęcia, jak 
lesson-drawing, policy convergence, policy development, policy diff usion czy też po-
licy transfer. Dla potrzeb niniejszej analizy rozróżnienie pomiędzy nimi ma dru-
gorzędne znaczenie, co oczywiście nie oznacza, że są to terminy, które możemy 
traktować wymiennie37.

Tak więc biorąc pod uwagę powyższe uwagi, zmiana polityki (w tym zagranicz-
nej) oznaczać może w szczególności wytworzenie się sytuacji wymagającej reakcji 
na nią oraz związanej z nią koniecznością podjęcia odpowiednich działań. Tym 
samym, z konceptualnego punktu widzenia, zmiana jest reakcją na bodziec, któ-
rym w szczególności może być sytuacja kryzysowa38. Jednocześnie obok takiego 

35 Ciekawe podejście do tego zagadnienia zaproponował George Tsebelis w pracy Veto Players: 
How Political Institutions Work. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2002 . Otóż twierdzi 
on, że większa liczba instytucji zaangażowanych w daną politykę (veto players) skutkuje zazwyczaj 
większą różnorodnością ideologiczną aktorów politycznych, a w konsekwencji – większą szansą na 
utrzymanie status quo.

36 Za: Jerel A. Rosati, Cycles in Foreign Policy Restructuring: Th e Politics of Continuity and Chan-
ge in U.S. Foreign Policy, op.cit., 225.

37 Szerzej na ten temat zob. np. David P.  Dolowitz, David Marsh,, „Learning from Abroad”, 
Governance 13, no. 1 (2000), 5–24.

38 Przykłady zastosowań takiego postulatu np. w: John T.S. Keeler, „Opening the Window for 
Reform: Mandates, Crises, and Extraordinary Policy-Making”, Comparative Political Studies 25,
no. 4 (1993), 433–486, Henry A. Kissinger, „Continuity and Change in American Foreign Policy”, 
Society 01/02 (1998), 192; David A. Welch, Painful Choices: A Th eory of Foreign Policy Change, op.cit., 
3–4; Wesley W. Widmaier, Mark Blyth, Leonard Seabrooke, „Exogenous Shocks or Endogenous Con-
structions? Th e Meanings of Wars and Crises”, International Studies Quarterly 51 (2007): 747–759; 
Dirk Nabers, „Filling the Void of Meaning: Identity Construction in U.S. Foreign Policy Aft er Sep-
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rozumienia zmiany (nazwijmy ją „reaktywną”) mamy także do czynienia ze zmia-
nami o charakterze „proaktywnym”, czyli takim stanem rzeczy, kiedy odpowied-
nie nowe działania są inicjowane przez rządzących. Warto wszakże zauważyć, że 
– o ile użyteczne z pewnego punktu widzenia39 – takie potraktowanie zmiany jako 
przyczyny określonych działań jest w gruncie rzeczy głęboko osadzone w tradycji 
charakteryzującej pierwsze ujęcie. Czy bowiem możemy sobie wyobrazić sytua-
cję, kiedy polityk jest w stanie stworzyć jakieś działanie od zera? Wykreować jakąś 
sytuację od początku, bez stosownej przesłanki, motywu? Nawet bowiem jeżeli 
jest wprowadzana zmiana proaktywna, „wyprzedzająca”, to i tak jest to odpowiedź 
na bodźce płynące z zewnątrz, a prawdopodobniej takim najbardziej oczywistym 
powodem mogą być różnego rodzaju „sygnały ostrzegawcze”, jak na przykład wy-
niki badań opinii publicznej, wyniki wyborów (np. lokalnych) czy też doniesienia 
medialne o odpowiedniej treści.

Należy w tym miejscu poczynić też dwa zastrzeżenia nie tyle defi nicyjne, ile 
z nich wynikające – o charakterze raczej konceptualnym. Otóż, po pierwsze, 
zaakcentowany fakt pojawienia się jakiejś sytuacji wyjściowej – zapewne kryzy-
sowej – pociąga za sobą istotne konsekwencje dla naszego planu badawczego. 
Wydaje się bowiem, że taka kategoria – czyli sytuacja kryzysowa – powinna zo-
stać włączona do analizy. Bez większego trudu możemy sobie przecież wyobra-
zić, że pojawienie się kryzysu jest czynnikiem szczególnie uprawdopodobniają-
cym podjęcie działania, w większości sytuacji oczekiwanie reakcji jest naturalną 
konsekwencją dynamiki zjawisk. Jednocześnie trzeba zapytać: Tak, zgoda, dzia-
łanie jest antycypowane, ale czy możemy zawyrokować, że będzie ono miało od 
razu cechy nowego działania? Czy automatycznie musimy być świadkami zmia-
ny w aktywności politycznej? Być może stanie się dokładnie odwrotnie i reakcja 
będzie miała charakter rutynowy?40 Mamy zatem przed sobą poważny dylemat: 
z jednej strony zakładamy istnienie bodźca, uprawdopodobniając to za pomocą 
sytuacji kryzysowej, a z drugiej strony pojawia się na horyzoncie reakcja ru-
tynowa. Próbą wyjścia z tego dylematu jest – o czym jest mowa w osobnym 
rozdziale – uczynienie osią pracy instytucji wyborów, które mogą być bodźcem 

tember 11, 2001”, op.cit.: 193. Widmaier, Blyth i Seabrooke piszą wprost, że „wojny i kryzysy otwierają 
drzwi przed zmianami, kiedy to szereg aktorów społecznych może interpretować zjawiska i naciskać 
na wprowadzenie zmian”; Wesley W. Widmaier, Mark Blyth, Leonard Seabrooke, „Exogenous Shocks 
or Endogenous Constructions?”, op.cit., 753. Z kolei Dirk Nabers twierdzi, że „kryzysy są przesłanką 
zajścia zmiany tożsamości [narodowej], gdyż tworzą w ramach dyskursu nowe obszary próżni, które 
muszą zostać wypełnione”; Dirk Nabers, „Filling the Void of Meaning”, op.cit., 210.

39 W tym miejscu godny polecenia jest fi lm fabularny Wag the Dog w reż. Barry’ego Levinsona 
(1997), który w Polsce jest znany pod tytułem Fakty i akty.

40 Obok tych rozważań jest obecny całkiem interesujący wątek dotyczący tego, jak różne kraje 
różnie reagują na te same wyzwania. Na temat dróg wyjścia z kryzysu w latach 1929–1933 w USA, 
Niemczech i Szwecji zob. Sheri Berman, Th e Primacy of Politics. Social Democracy and the Making of 
Europe’s Twentieth Century (Cambridge [England], New York: Cambridge University Press, 2006).
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do wprowadzenia określonych działań, mogą być takim czynnikiem katalizują-
cym, a jednocześnie mają charakter rutynowy, są usankcjonowane wieloletnią 
praktyką polityczną USA.

Po drugie zaś trzeba także wspomnieć o konceptualizacji fenomenu konty-
nuacji/zmiany w postaci zmiennej zależnej (wyjaśnianej) lub też – niezależnej 
(wyjaśniającej)41. Jeśli chodzi o dylemat, czy zmiana ma być traktowana jako 
zmienna zależna czy też niezależna, to możemy bezpiecznie stwierdzić, że oba sta-
nowiska są możliwe i taki pluralizm jest w konsekwencji odzwierciedlony w pro-
wadzonych badaniach. Jeżeli bowiem zmiana jest uczyniona zmienną zależną, to 
przedmiotem analiz jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania: co się zmienia?, 
do jakiego stopnia?, jak zmianę można zmierzyć i wyjaśnić?42. Z kolei perspek-
tywa zmiany rozumianej jako zmienna niezależna stawia nas wobec głównego 
pytania: jakie są powody zachodzenia zmian?43. Niniejsza praca sytuuje się raczej 
w ramach tego pierwszego obszaru badań44.

Reasumując, do istotnych kategorii analitycznych w badaniu uwarunkowań 
zajścia zmian w polityce należy zaliczyć między innymi: powód (geneza zmiany, 
bodziec), kontekst (punkt odniesienia, stan dotychczasowy) oraz zestaw możli-
wych do wykorzystania środków, rozwiązań (tutaj także – chęć działania i po-
siadane zasoby). Każdy z tych trzech elementów należy traktować jako warunek 
konieczny, ale niewystarczający do wprowadzenia modyfi kacji polityki. W tym 
sensie polityka może być postrzegana jako aktywność interpretacyjna, nadająca 
znaczenie wydarzeniom, a wobec aktorów jako defi niująca ich działanie45. 

Niezależnie od jej rodzaju, zmianę można konceptualnie określić poprzez od-
wołanie się choćby do retoryki czy też wspomnianych we wstępie wyników badań 

41 Por. Teppei Yamamoto, „Understanding the Past: Statistical Analysis of Causal Attribution”, 
American Journal of Political Science 56, no. 1 (2012), 237–256.

42 Problemy interpretacyjne mogą zostać zilustrowane czytelnym przykładem. Otóż Ernesto 
Laclau i Chantal Mouff e, w pracy Hegemony and Socialist Strategy. Towards a Radical Democratic Poli-
tics, op.cit., 108, piszą, że trzęsienie ziemi czy też upadek cegły są realnie istniejącymi faktami. Jednak 
już ich zrozumienie jest kwestią jednocześnie zasadniczą i trudną do jednoznacznego wytłumacze-
nia – może to być traktowane na przykład jako zjawiska naturalne, ale także jako emanacja woli Boga. 

43 Za: Yvonne Kleistra, Igor Mayer, „Stability and Flux in Foreign Aff airs: Modelling Policy and 
Organizational Change”, Cooperation and Confl ict 36, no. 4 (2001), 387.

44 O tym, jak istotne jest precyzyjne określenie zmiennej zależnej, może świadczyć choćby przy-
kład badania, w którym analizowano wzajemne powiązanie wyborów, rezultatów wojen oraz stano-
wiska opozycji. Jako wskaźnik wyniku wyborów uwzględniono tam zmienną binarną: zwycięstwo 
rządu/opozycji; za: Philip Arena, „Success Breeds Success? War Outcomes, Domestic Opposition, 
and Elections”, Confl ict Management and Peace Science 25 (2008), 139. Jakkolwiek jest to propozycja 
ujmująca w swojej prostocie i pozwalająca z pewnym powodzeniem wykorzystać na przykład regre-
sję logistyczną, to pomija ona fakt, że dany wynik wyborów jest skutkiem wielu innych zmiennych, 
a nie tylko rezultatu toczonej wojny czy też konsensusu wśród elit.

45 Wesley W. Widmaier, Mark Blyth, Leonard Seabrooke, „Exogenous Shocks or Endogenous 
Constructions? Th e Meanings of Wars and Crises”, op.cit., 749.
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opinii publicznej. Będzie o tym szerzej mowa w dalszej części pracy, w tym miej-
scu tylko zasugerujmy, że interpretowanie tych samych wydarzeń przez opinię 
publiczną może być różne w jej różnych segmentach. Inny punkt widzenia może 
charakteryzować elity, a inny – szersze kręgi społeczeństwa. Oczywiście można 
zakładać, że wtedy, gdy jest zgodność interpretacyjna, łatwiej wprowadzać zmia-
ny, gdyż ich fundamentem jest konsensus.

Polityka zagraniczna

Po nakreśleniu rozważań dotyczących pojęcia „kontynuacja/zmiana polityki” na-
leży odnieść się do kolejnego kluczowego terminu zwartego w tytule niniejszej 
pracy – do polityki zagranicznej. Oczywiście w tym miejscu nie należy spodzie-
wać się jakiejś rozbudowanej egzegezy samego terminu46. Można wręcz powie-
dzieć, że zbyt ścisłe rozumienie tego terminu, czyli bezwarunkowe zdanie się na 
jakąś propozycję defi nicyjną, może przynieść więcej szkody niż pożytku. Dzieje 
się tak dlatego, że analiza dotyczy raczej mechanizmów funkcjonowania państwa, 
zaś polityka zagraniczna została potraktowana jako przykładowy, ilustracyjny 
wymiar aktywności władz. W konsekwencji takie nastawienie znalazło swoje od-
zwierciedlenie w początku tytułu niniejszej pracy, gdzie jest mowa o „Mechani-
zmach kontynuacji/zmiany na przykładzie polityki zagranicznej”.

Niemniej, biorąc pod uwagę stan faktyczny oraz dorobek badawczy w tym 
względzie, warto nieco doprecyzować znaczenie terminu „polityka zagranicz-
na”. Należałoby zatem odwołać się do pewnej defi nicji, posłużmy się więc w tym 
względzie jedną z najprostszych. Jerel A. Rosati proponuje, aby politykę zagra-
niczną rozumieć jako „zbiór celów, strategii oraz instrumentów wybranych przez 
decydentów w celu zareagowania na obecne lub przyszłe wydarzenia w ramach 
środowiska międzynarodowego”47. Jak zatem widać, jest to wersja „minimali-
styczna”, ograniczająca się tylko do działań w ramach aparatu rządowego państwa. 
Jednocześnie można domniemywać, że skoro jest mowa o „celach, strategiach 
i instrumentach”, to ich ostateczny kształt zależy także od aktorów spoza admini-

46 Zainteresowanych rodzimym dorobkiem warto odesłać choćby do: Teresa Łoś-Nowak, „Po-
lityka zagraniczna – stałe i zmienne komponenty procesu formułowania i realizacji” [w:] Polityka 
zagraniczna. Aktorzy, potencjały, strategie, Teresa Łoś-Nowak (red.) (Warszawa: Poltext, 2011), 42–58; 
Józef Kukułka, „Polityka zagraniczna a polityka wewnętrzna” [w:] Polityka zagraniczna państwa, Jó-
zef Kukułka, Ryszard Zięba (red.) (Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 1992), 
czy też do rozdziału 2 w pracy Wojciecha Kosteckiego, Polityka zagraniczna: Teoretyczne podstawy 
badań (Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988). Por. Jakob Gustavsson, „How Should 
We Study Foreign Policy Change?”, Cooperation and Confl ict 34, no. 1 (1999), 75.

47 Jerel A. Rosati, „Cycles in Foreign Policy Restructuring: Th e Politics of Continuity and Change
in U.S. Foreign Policy”, op.cit., 225.
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stracji federalnej. W naszym przypadku szczególny nacisk jest położony na to, czy 
wybory prezydenta USA mogą być czynnikiem odpowiedzialnym za modyfi kacje 
w ramach celów, strategii i instrumentów.

Z kolei Józef Kukułka elementami defi nicji czyni następujące składniki: 

–  działalność najwyżej zorganizowanego podmiotu politycznego, jakim jest 
państwo; 

–  skierowaną na zewnątrz działalność państwowa w imię racji stanu; 
–  rozwijanie i regulowanie stosunków z innymi państwami jako główny 

przedmiot tej działalności48. 

Pewne kontrowersje może budzić w tej propozycji zawężenie stosownych działań 
tylko do relacji z innymi państwami jako aktorami środowiska międzynarodowe-
go; współczesny stan rzeczy sugeruje wszakże, że politykę zagraniczną prowadzi 
się także wobec innych kategorii uczestników.

Niejako podejmując powyższe zastrzeżenie, Teresa Łoś-Nowak proponuje, aby 
politykę zagraniczną rozumieć jako „dynamiczny proces formułowania i realiza-
cji interesów narodowych i celów polityki w poliarchicznym i policentrycznym 
środowisku międzynarodowym”49.

Przechodząc w nieco inny wymiar rozważań defi nicyjnych, można sądzić, że 
zasadne jest przywołanie klasycznego schematu, który wyodrębnia wymiar poli-
tyczny (dyplomatyczny), militarny, ekonomiczny oraz psychologiczny w ramach 
polityki zagranicznej50. Ze względu na kontekst niniejszej analizy, naturalne wska-
zanie powinno kierować naszą uwagę na pierwszą i trzecią kategorię. I tak wymiar 
polityczny jest o tyle wykorzystany, o ile opisywane procesy dotyczą – w szerszym 
planie – relacji USA z innymi krajami, a ściślej rzecz ujmując – dotyczą bezpieczeń-
stwa zewnętrznego oraz roli Stanów Zjednoczonych w polityce międzynarodowej 
ostatnich prawie już siedemdziesięciu lat. Wymiar ekonomiczny zaś jest odzwier-
ciedlony w ramach rozważań dotyczących kosztów amerykańskiej polityki zagra-
nicznej, co zostało zoperacjonalizowane za pomocą wydatków budżetowych51.

48 Za: Józef Kukułka, „Polityka zagraniczna a polityka wewnętrzna” [w:] Polityka zagraniczna 
państwa, Józef Kukułka, Ryszard Zięba (red.) (Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszaw-
skiego, 1992), 19–22.

49 T. Łoś-Nowak, „Polityka zagraniczna – stałe i zmienne komponenty procesu formułowania 
i realizacji”, op.cit., 47.

50 Charles O.  Lerche, Foreign Policy of the American People, 3rd ed. (Englewood Cliff s, N.J.: 
Prentice-Hall, 1967). Inna propozycja to np. wyodrębnienie w ramach polityki zagranicznej po-
ziomu międzynarodowego, państwowego oraz decyzyjnego. Zob. w: Wojciech Kostecki, Polityka 
zagraniczna, op.cit., 56–61. Por. Justyna Zając, „Środki i metody polityki zagranicznej pastwa” [w:] 
red. Ryszard Zięba, Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa (Toruń: Wydawnictwo Adam Mar-
szałek, 2007).

51 Co znamienne, niektórzy badacze – np. Frank R. Baumgartner, Bryan D. Jones, Agendas and 
Instability in American Politics (Chicago: Th e University of Chicago Press, 2009), xx–xxi – nie odwo-
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Agenda i agenda setting

Drugim obok zmiany politycznej kluczowym pojęciem w niniejszej pracy jest 
„agenda”. Od razu należy zastrzec, że stajemy przed istotnym dylematem: albo 
jesteśmy zmuszeni do stosowania takiego właśnie literalnego tłumaczenia anglo-
języcznego terminu agenda, albo stajemy przed koniecznością posługiwania się 
określeniem w oryginalnej wersji językowej. Rzecz jasna oba rozwiązania mają za-
sadnicze wady, niemniej, chcąc uczynić zadość wymogowi precyzji, w niniejszym
tekście będziemy się posługiwać terminem wyjściowym, anglojęzycznym. Taki 
wybór jest uzasadniony następującymi przesłankami:

1. Wielki słownik wyrazów obcych PWN podaje cztery znaczenia terminu 
agenda: „1. oddział jakiegoś urzędu (...); 2. notatnik do wpisywania spraw 
bieżących (...); 3. ustalony plan jakiegoś spotkania lub zebrania; 4. dawniej 
chrześcijańska księga liturgiczna (...)”52. Przy dużej dozie dowolności inter-
pretacyjnej co najwyżej trzecie z podanych znaczeń nieco przybliża nas do 
istoty problemu. Daleko zatem w tym względzie do precyzji językowej.

2. Jest to pojęcie o ugruntowanym znaczeniu w nauce anglosaskiej, choć – 
o czym poniżej – i w tym przypadku mamy do dyspozycji co najmniej kilka 
znaczeń. Nie zmienia to jednak faktu, że termin jest powszechnie używany 
zarówno przez badaczy, jak i dziennikarzy, komentatorów, analityków oraz 
polityków.

3. W niniejszej pracy określenie agenda występuje zazwyczaj w terminie agen-
da setting. Jak zatem widać, jest to pojęcie mające swój własny, określony 
kontekst znaczeniowy – znowu narzucony przez język angielski.

Reasumując, w celu uniknięcia niezręczności językowych oraz w celu zapew-
nienia możliwej precyzji znaczeniowej stosowany jest zazwyczaj anglojęzyczny 
termin agenda (który ze względów stylistycznych jest czasami wspomagany pol-
skim określeniem „agenda”), jednak wyłącznie w rozumieniu przedstawionym 
w kolejnych dwóch akapitach.

Jak zatem przedstawia się kwestia znaczenia interesującego nas słowa w języ-
ku angielskim? Słownik Merriam-Webster podaje dwa znaczenia: 1. lista, wykaz 
spraw do załatwienia, na przykład „agendas of faculty meetings”; 2. plan, pro-
gram polityczny, na przykład „a political agenda”53. Jak bez trudu można zauwa-

łują się w swoich analizach do kategorii „obronność” i „polityka zagraniczna”, gdyż – jak argumen-
tują – wybór jednej lub dwóch sfer do badania nie obejmuje całej złożoności polityki zagranicznej 
i obronnej. Jednocześnie arbitralnie wybierają do badania kilka zagadnień w ramach polityki we-
wnętrznej z całą świadomością ograniczeń takiego postępowania.

52 Mirosław Bańko, red., Wielki słownik wyrazów obcych PWN (Warszawa: Wydawnictwo Na-
ukowe PWN, 2010), 19.

53 Merriam-Webster Online, http://www.merriam-webster.com/dictionary/agenda [29.02.2012].
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żyć, pierwsze z tych znaczeń jest tożsame z trzecim uwzględnionym w Wielkim 
słowniku wyrazów obcych PWN. Nas wszakże bardziej interesuje jednak rozu-
mienie nawiązujące do drugiego przytoczonego za słownikiem Merriam-Web-
ster, czyli dotyczące działań stricte politycznych. Jeżeli sięgnąć do literatury 
przedmiotu, można wskazać na co najmniej trzy znaczenia. I tak, po pierwsze, 
agenda oznacza konkretną sprawę będącą przedmiotem obrad jakiejś instytu-
cji, przykładowo komisji parlamentarnej. Po drugie, oznacza pewien plan, któ-
ry mają przyjąć uczestniczący w danym działaniu politycznym. I w końcu po 
trzecie, agenda oznacza „usystematyzowany zestaw propozycji tworzących ciąg 
oczekiwanych działań”54.

Biorąc pod uwagę przedmiot niniejszej analizy, właśnie to ostatnie rozumienie 
jest najbliższe istoty problemu. A zatem ilekroć jest użyty termin agenda, to ozna-
cza on „zestaw zagadnień, problemów, którym przedstawiciele rządu oraz osoby 
z najbliższego otoczenia rządu poświęcają w danym czasie relatywnie dużo uwagi”55. 
Jest to zatem swego rodzaju lista spraw do załatwienia, instrumentalnie traktowany 
plan działań politycznych, który angażuje określony wysiłek decydentów i dorad-
ców. Co ważne (i stąd w poprzednim zdaniu określenie „instrumentalnie traktowa-
ny plan działań”), jest to jeden z wielu możliwych planów działania; jednak w danej 
sytuacji, w określonych okolicznościach, osoby zaangażowane w politykę skupiają 
się na jednym, konkretnym zestawie zagadnień. A zatem w ramach agenda setting 
następuje redukcja potencjalnych rozwiązań do tego, które staje się przedmiotem 
debaty i realizacji56. Można zatem uznać, że agenda setting oznacza po prostu „usta-
nawianie agendy” – sprowadza się to do dociekania, co i dlaczego jest oraz co i dla-
czego nie jest częścią agendy57. W tym miejscu warto także odnotować jakże sze-
roki nurt badań dotyczących możliwości wywierania wpływu przez prezydenta na 
opinię publiczną, media oraz Kongres, czyli badań traktujących o sile prezydenta 
rozumianej jako władztwo do kształtowania agendy politycznej58.

54 John W. Kingdon, Agendas, Alternatives, and Public Policies (Boston: Little, Brown, 1984), 3.
55 Ibidem.
56 Ibidem, 3–4. W świetle praktyki amerykańskiej, źródeł agenda oraz agenda setting można 

doszukiwać się na przykład w stenogramach i raportach komisji Kongresu, jej działalności ustawo-
dawczej i kontrolnej, przemówieniach prezydentów, platformach partyjnych (czyli programach par-
tii politycznych), doniesieniach mediów, wywiadach z przedstawicielami administracji, case studies, 
czy też wynikach badań opinii publicznej; ibidem, 5, 39–41 oraz 219.

57 Odnośnie do agenda setting w ramach polityki zagranicznej USA zob. Dan B. Wood, Jeff rey 
S. Peake, „Th e Dynamics of Foreign Policy Agenda Setting”, op.cit., 173–184. Autorzy ci zauważają, 
że w razie uczynienia z danej sprawy priorytetu – wobec ograniczonego czasu oraz zasobów – pozo-
stałe kwestie muszą być obdarzone mniejszym zainteresowaniem. Z kolei Kim Quaile Hill, w tekście 
„Th e Policy Agendas of the President and the Mass Public”, op.cit., 1328–1334, twierdzi, że zdanie 
opinii publicznej oraz wydarzenia polityczne są tylko jednymi z przesłanek wpływających na pre-
zydencką agendę.

58 Szerzej zob. Anthony Downs, „Up and Down with Ecology: Th e Issue-Attention Cycle”, Public 
Interest 28 (1972), 38–50; John W. Kingdon, Agendas, Alternatives, and Public Policies, op.cit.; Paul 
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Przedstawiona powyżej argumentacja nie zmienia faktu, że pojecie „agenda” 
jest używane także w języku polskim zgodnie z anglosaskim znaczeniem tego sło-
wa, lecz jest to raczej wynik pewnej konwencji językowej, uzusu, a nie – jak wska-
zano powyżej – przykład wzorowej poprawności językowej59.

Priming oraz framing

Kolejnymi dwoma pojęciami, które mogą budzić pewne kontrowersje, są terminy 
priming oraz framing. Jak widać i tym razem mamy do czynienia z określenia-
mi anglojęzycznymi, co tylko przysparza dodatkowych problemów. Co więcej, 
w jeszcze większym stopniu niż było to w wypadku określenia „agenda”, stajemy 
przed fundamentalną trudnością wskazania dobrego, odpowiednio precyzyjnego 
i zarazem krótkiego polskiego znaczenia.

W anglojęzycznej literaturze przedmiotu oba słowa są używane w kontekście 
analizy przekazu (teorii komunikacji politycznej). Otóż priming oznacza wpływ 
przekazu na skupienie uwagi na danej kwestii60. W sensie fi guratywnym cho-

C. Light, Th e President’s Agenda: Domestic Policy Choice from Kennedy to Carter (Baltimore: Johns 
Hopkins University Press, 1982); Paul Brace, Barbara Hinckley, Follow the Leader (New York: Basic 
Books, 1992); Jeff rey E.  Cohen, „Presidential Rhetoric and Public Agenda”, American Journal of 
Political Science 39, no. 1 (1995), 87–107; Paul C.  Light, Th e President’s Agenda: Domestic Policy 
Choice from Kennedy to Clinton, 3rd ed. (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1999); Jef-
frey S. Peake, „Presidential Agenda Setting in Foreign Policy”, Political Science Quarterly 54, no. 1 
(2001), 69–86; czy też Frank R. Baumgartner, Bryan D. Jones, Agendas and Instability in American 
Politics, op.cit. Szczególnie interesujące są prace wskazujące na ograniczenia możliwości działania 
prezydenta w kształtowaniu agendy, zarówno w wyniku konkurencji ze strony otoczenia instytucjo-
nalnego, jak i w wyniku natury rzeczy (dostępność informacji, ograniczenia czasowe, pojawianie się 
nieprzewidzianych wydarzeń etc.). Zob. Dan B. Wood, Jeff rey S. Peake, „Th e Dynamics of Foreign 
Policy Agenda Setting”, op.cit.; Eben J. Christensen, Lara Grusczynski, „Th e Infl uence of the State 
of the Union Address in the Foreign Policy Process: Who Listens and What Do Th ey Hear?” (Chi-
cago, Illinois, 2004); George C. Edwards, Dan B. Wood, „Who Infl uences Whom? Th e President, 
Congress, and the Media”, op.cit. Ci ostatni oraz Jeff rey S. Peake, „Presidential Agenda Setting in 
Foreign Policy”, op.cit., zauważają, że sukces działań prezydenta jest uzależniony głównie od tego, 
jak głowa państwa ustala priorytety w ramach całego spektrum kwestii w ramach agendy polityki 
zagranicznej. Z kolei odnośnie do decydującej roli prezydenta w ustalaniu agendy zob. literatura 
w: George C. Edwards, Dan B. Wood, „Who Infl uences Whom? Th e President, Congress, and the 
Media”, op.cit., 327.

59 Przykładem może być choćby wyrażenie „agenda polityczna rozmów dwóch premierów:
Donalda Tuska i Władimira Putina” w: Marek Pyza, „Minister skryty w cieniu,” Uważam Rze 56, 
nr 9 (2012), 26.

60 Za: Jon A. Krosnick, Donald R. Kinder, „Altering the Foundations of Support for the Presi-
dent Th rough Priming”, American Political Science Review 84 (1990), 497–512 oraz John H. Aldrich 
et al., „Foreign Policy and the Electoral Connection”, Annual Review of Political Science 9 (2006), 
477–502.
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dzi o wydobywanie z pamięci przechowywanych tam idei, konceptów, obrazów 
i ich hierarchizowanie według kryterium ważności61. Z kolei frames defi niuje 
się na przykład jako „normatywne – czasami także i kognitywne – przekona-
nia, które są stawiane w centrum debat politycznych. W celu zaakceptowania 
swoich postulatów, aktorzy polityczni strategicznie kształtują odpowiednie kon-
teksty i wykorzystują je do legitymizacji swoich działań wobec siebie oraz opi-
nii publicznej”62. A zatem pewnym przybliżeniem pojęcia frames może być rze-
czownik „konteksty”. Są to pewne konstrukty stosowane do nadania określonego 
kształtu, rozumienia, interpretacji proponowanym rozwiązaniom politycznym. 
Czytelnik znający literaturę dotyczącą marketingu politycznego z pewnością za-
uważy, że to znaczenie jest dość bliskie terminowi, który od pewnego czasu zy-
skuje sporą popularność – narracja. Podobieństwo nie jest przypadkowe; należy 
wszakże zaznaczyć, że o ile wydaje się, iż „narracja” dotyczy głownie retoryki, 
samego przekazu, o tyle frames jest pojęciem szerszym, są to swego rodzaju ramy 
wyznaczające granice rozumienia danego postulatu, programu politycznego, na-
kreślają właśnie jego kontekst.

Inna z propozycji zakłada, że pojęcie frames może być sprowadzone do „wy-
boru i podkreślenia wybranych aspektów wydarzeń lub zagadnień oraz tworze-
nia powiązań miedzy nimi w celu wytworzenia określonych interpretacji, ocen 
lub/i rozwiązań”63. Jak zatem widać, obie defi nicje kładą nacisk na kształtowanie 
przekazu, co wydaje się być kluczowym elementem pojęcia frames. Aby jeszcze 
lepiej je opisać, posłużmy się wynikami znanego eksperymentu. Otóż wskutek 
kryzysu w ramach systemu służby zdrowia zaproponowano badanym dokładnie 
takie same rozwiązania. Okazało się jednak, że preferowane były te, które kładły 
nacisk raczej na kontekst „uratowania życia ludzi” niż „uniknięcia śmierci lu-
dzi”. Określony wybór był naturalnie wynikiem odpowiedniego przedstawienia 
stosownych rozwiązań, nadania im kontekstu, czyli zastosowania konkretnych 
frames64.

Reasumując, możemy przyjąć, że termin priming będzie oznaczać hierarchi-
zowanie przekazu, zaś framing – jego strukturyzowanie. W wypadku niniejszej 
pracy powyższe pojęcia będą przydatne przy omawianiu roli opinii publicznej 
i wpływie na nią mediów oraz polityków.

61 Za: John R. Zaller, Th e Nature and Origins of Mass Opinion (Cambridge [England], New York, 
NY, USA: Cambridge University Press, 1992).

62 W: John L. Campbell, „Ideas , Politics, and Public Policy”, Annual Review of Sociology 28,
no. 1 (2002), 26–27.

63 Robert M.  Entman, Projections of Power: Framing News, Public Opinion, and U.S.  Foreign 
Policy, op.cit., 5.

64 Zob. Daniel Kahneman, Amos Tversky, „Choices, Values, and Frames”, American Psycho-
logist 39, no. 4 (1984), 341–350.
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Policy learning

Po raz trzeci anglojęzyczna literatura przedmiotu często odwołuje się do terminu, 
który jest stosunkowo ciężko przełożyć na język polski. Z tego też względu należy 
się Czytelnikowi krótka uwaga wyjaśniająca. Jest to krok tym bardziej uzasadnio-
ny, że o ile w wypadku terminów agenda, priming oraz framing można ewentual-
nie pokusić się o polskie odpowiedniki, o tyle krótkie, nieopisowe przełożenie na 
język polski pojęcia policy learning skazuje nas na dziwolągi w stylu „uczenie się 
[z] polityki”.

Otóż koncepcja policy learning – jakkolwiek obecna już od jakiegoś czasu 
w debacie naukowej65 – dopiero od przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdzie-
siątych XX wieku znalazła swoje odzwierciedlenie w wielu teoriach, np. policy 
diff usion, policy transfer, lesson-drawing66. Pomimo sporej popularności pojęcia 
policy learning, wciąż napotykamy na istotne trudności w jego wystarczająco pre-
cyzyjnym zdefi niowaniu. Wśród licznych propozycji najlepiej, jak się wydaje, od-
daje sens policy learning defi nicja Petera S. Biegelbauera: „jest to zmiana stosow-
nej wiedzy, umiejętności lub poglądów politycznych, które są wynikiem oceny 
przeszłych, bieżących lub możliwych w przyszłości polityk”67. Jak zatem widać, co 
podkreśla i sam autor powyższego rozumienia, istotna wartość tej defi nicji polega 
na jej „refl eksyjnym podejściu”, to znaczy nakierowaniu na ocenę polityki i jej 
rezultatów. W tym sensie policy learning stało się istotnym uzupełnieniem innego 
dominującego czynnika odpowiedzialnego za zmiany polityczne – power68. Poję-
cie policy learning będzie przywoływane głównie przy omawianiu jednej z teorii 
zmiany polityki (chodzi o advocacy coalition framework).

65 Zob. Lloyd S. Etheredge, Can Governments Learn? American Foreign Policy and Central Ame-
rican Revolutions (New York: Pergamon Press, 1985), czy też George W. Breslauer, Philip E. Tetlock 
(eds.), Learning in U.S. and Soviet Foreign Policy (Boulder, CO: Westview Press, 1991).

66 Na temat tych koncepcji zob. literatura cytowana w: Peter S.  Biegelbauer, „Wrestling with 
Methodology: Considerations About Policy Learning”, Concepts and Methods 3, no. 1 (2007), 3.

67 Ibidem, 3, 8.
68 Za: Anne Loeber, „Th e Learning Concept in the Policy Sciences: Not Too Elusive to Be

Meaningful in Practice”, Concepts and Methods 4, no. 1 (2008), 11.





49

II. Metodologiczne dylematy badań nad zmianą

Metoda jest (...) pewną a ogólną postawą umysłu wobec problemów (...)
nie może być zbyt ostro zarysowana, gdyż nadmierna precyzja unicestwia ją 
i sprowadza do programu wymagającego jedynie pamięci i uwagi. Metoda 
powinna oświetlać drogę, po której wypada nam kroczyć, i powinna toro-
wać różne możliwe drogi, dając maksimum szans powodzenia w rozwiązy-
waniu problemów przy aktualnym stanie wiedzy.

R. Caude1

Kiedy wyeliminowałeś wszystko, co jest niemożliwe, cokolwiek by pozosta-
ło, choćby było najbardziej nieprawdopodobne, musi być prawdą.

Arthur Conan Doyle Th e Adventure of the Blanched Soldier (1926)2 

Fenomen zmian – o czym była mowa w poprzednim rozdziale – jest istotnym 
punktem odniesienia dla dociekań w ramach wielu dyscyplin naukowych. Taki 
stan rzeczy jest naturalnie związany z różnorodnymi podejściami metodolo-
gicznymi, co jest przedmiotem tej części pracy. Nie chodzi przy tym wyłącznie 
o rozważania „techniczne”, „warsztatowe” – zredukowanie tekstu tylko do takiego 
obszaru byłoby znacznym uproszczeniem. Stąd konieczność potraktowania uwag 
umieszczonych w tym rozdziale w ścisłym związku z wywodem przedstawionym 
w rozdziale „Uwagi defi nicyjne”. Ostatecznie bowiem jeżeli uznamy, że metodo-
logia odpowiada na pytanie „jak coś badać?”, to wcześniejszego doprecyzowania 
wymagało ustalenie, co mamy badać. Skoro zatem mamy za sobą rozważania do-
tyczące przedmiotu badań, przejdźmy do części metodologicznej.

Niniejszy rozdział składa się z trzech zasadniczych części. I tak, po pierw-
sze, dokonany zostanie tytułem wstępu przegląd podejść metodologicznych 
wykorzystywanych w badaniu polityki zagranicznej. Następnie, kierując się już 

1 Cyt w: Zbigniew Martyniak, Elementy metodologii organizowania (Warszawa: Wydawnictwo 
Naukowe PWN, 1976), 16–17.

2 Cyt. w: Jon R. Bond, „Th e Scientifi cation of the Study of Politics: Some Observations on the 
Behavioral Evolution in Political Science”, op.cit., 900.



M
ec

ha
ni

zm
y 

ko
nt

yn
ua

cj
i/z

m
ia

ny
 p

ol
ity

ki 
za

gr
an

ic
zn

ej
 n

a 
pr

zy
kła

dz
ie

 U
SA

 p
o 

II 
w

oj
ni

e 
św

ia
to

w
ej

50

ustalonym planem badawczym, skupimy się na badaniu danych o charakterze 
czasowym. Zostanie to dokonane w dwóch wymiarach: analizy opisowej i mo-
delowania.

Polityka zagraniczna – wybrane perspektywy metodologiczne

Jak można domniemywać, w zaskakująco niewielkiej liczbie przypadków badań 
politologicznych mamy do czynienia ex defi nitione ze złą – to znaczy niewłaś-
ciwie zastosowaną – metodą badawczą. Naturalnie każdy może podać przykład 
takiego badania, są to jednak sytuacje akademickie w tym sensie, że służą zilu-
strowaniu pewnych niebezpieczeństw, przed jakimi stoi część badaczy. Ergo nie 
ma z zasady metod złych i dobrych, są natomiast metody źle i dobrze dobrane do 
przedmiotu badań. Jeżeli zatem metodę badawczą będziemy rozumieć jako spo-
sób dochodzenia do wniosków (vide pierwsze motto do niniejszego rozdziału), to 
stajemy przed zadaniem o tyle wyzywającym intelektualnie, o ile mogącym rodzić 
zwątpienie: jak wybrać właściwą metodę spośród całego kontinuum oferowanego 
przez współczesną politologię? Zanim zmierzymy się z tym problemem, dokonaj-
my krótkiego przeglądu dostępnych metod3.

Analiza wydarzeń (events data). Rdzeniem tego podejścia jest uznanie, że wy-
darzenia w ramach polityki zagranicznej mogą zostać sprowadzone do pojedyn-
czych, mierzalnych wartości. Zależnie od zainteresowania badaczy, wydarzenia 
mogą dotyczyć przykładowo liczby i charakteru konfl iktów zbrojnych, zawar-
tych porozumień międzynarodowych czy też wzmianek w mediach (zarówno 
tradycyjnych, jak i elektronicznych)4. Zebrane dane są następnie – w najczęściej 
występującej wersji – traktowane jako zmienne w różnego rodzaju technikach 
regresyjnych5. Spośród wielu wariantów, gwoli przykładu, nieco więcej miejsca 
poświęćmy jednemu podejściu – event history analysis.

Jak sama nazwa wskazuje, nacisk jest położony na „wydarzenia”. W tym uję-
ciu punktem centralnym jest analiza „trwania” danych wydarzeń6. Początkowo 

3 Analityczny przegląd podstawowych kwestii w: Philip B.K.  Potter, „Methods of Foreign 
Policy Analysis”, Th e International Studies Encyclopedia (Robert A.  Blackwell Publishing, 2010), 
www.isacompendium.com [24.06.2011].

4 Krótki przegląd stosownych baz danych w: ibidem. Jest to zatem niejako naturalne zaplecze do 
prowadzenia badań porównawczych. Z kolei na temat wykorzystania przekazu medialnego w ba-
daniach nad polityką zob. np. w: John T. Woolley, „Using Media-Based Data in Studies of Politics”, 
American Journal of Political Science 44, no. 1 (2000), 156–173.

5 Szerzej na temat ich wykorzystania zob.: Virginia A. Chanley, „U.S. Public Views of Interna-
tional Involvement from 1964 to 1993: Time-Series Analyses of General and Militant Internationa-
lism”, Journal of Confl ict Resolution 43, no. 1 (1999), 23–44.

6 Taka też nazwa funkcjonuje powszechnie w języku polskim. Równie często stosuje się termin 
„analiza przeżycia”.
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stosowana w naukach przyrodniczych i medycynie, technika ta z czasem zyskała 
uznanie także w naukach społecznych, nie wyłączając współczesnej politologii. 
Jest to szczególnie istotne w przypadku analizy danych, kiedy stawiamy pytania 
nie tylko o to, kiedy dane wydarzenie nastąpiło, ale i jakie w ogóle jest prawdopo-
dobieństwo jego pojawienia się. Poza wszelkimi innymi interpretacjami wartości 
parametrów w modelach opartych na tej technice, jedna z istotniejszych dotyczy 
tego, jakie jest ryzyko (lub jaka jest szansa), że dane wartości pojawią się w okre-
ślonym czasie. Dodatkowo event history analysis pozwala subtelniej spojrzeć na 
czas jako zmienną uwzględnioną w badaniu, gdyż tradycyjne techniki regresyjne 
raczej statycznie traktują wymiar temporalny danych7.

Metody jakościowe. Ich naturalnym zapleczem intelektualnym jest głównie 
rewolucja behawioralna po II wojnie światowej. Spośród wielu podejść jakościo-
wych wspomnijmy chociażby o badaniach monografi cznych (case studies), anali-
zie dokumentów archiwalnych, analizie treści czy też wywiadach. Osobną podka-
tegorią, szczególnie często wykorzystywaną, są badania surveyowe (ankietowe). 
Szersze omówienie wykorzystanych rodzajów metod jakościowych znajduje się 
w kolejnej części pracy.

Eksperyment i quasi-eksperyment. Eksperyment jako metoda badawcza jest 
zazwyczaj dość wysoko oceniany ze względu na tkwiące w nim możliwości eks-
planacyjne. Jednocześnie jest to podejście dość rzadko stosowane ze względu na 
koszty – zarówno w wymiarze praktycznym, jak i moralnym8. Dlatego szczególnie 
interesująco przedstawiają się próby „urealnienia” tej metody przez stosowanie 
quasi-eksperymentu, o czym nieco szerzej w dalszej części rozdziału.

Jak zatem odnaleźć się w takim urodzaju metod? Wspomniana wcześniej 
wskazówka – dobór metody do przedmiotu – nie pomaga w udzieleniu deklara-
tywnej odpowiedzi. Aby zatem możliwie obronną ręką wyjść z przedmiotowego 
dylematu, warto zastosować raczej szerokie podejście. Dlatego w niniejszej pracy 
odwołano się zarówno do analizy dokumentów (przemówienia prezydentów), do 
badań ankietowych, jak również do analizy nieco bardziej formalnej – o charak-
terze statystycznym. Wydaje się, że spośród tych trzech zasadniczych rodzajów 
podejść właśnie to ostatnie może budzić najwięcej wątpliwości – przyjrzymy się 
mu zatem nieco wnikliwiej. 

7 Nancy Brandon Tuma, Michael T. Hannan, Social Dynamics : Models and Methods (Orlando: 
Academic Press, 1984), 3. Szerzej na temat event history analysis oraz przykłady zastosowań w ba-
daniach politologicznych: Janet M. Box-Steff ensmeier, Bradford S. Jones, „Time Is of the Essence: 
Event History Models in Political Science”, American Journal of Political Science 41, no. 4 (1997), 
1414–1461.

8 Szerzej zob. Rose McDermott, „Experimental Methodology in Political Science”, Political Ana-
lysis 10, no. 4 (2002), 325–342.
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Analiza szeregów czasowych w badaniach politologicznych: 
metoda opisowa

Fundamentem przy analizie kontynuacji/zmian(y) jest wspomniana już wielo-
krotnie kategoria czasu. Przejście z jednego stanu w inny, modyfi kacja przedmio-
tu badań (niezależnie, czy jest to obiekt przyrodniczy, czy też społeczny) – zawsze 
wymaga odniesienia się do wymiaru temporalnego. Chodzi w tym miejscu głów-
nie o udzielenie odpowiedzi na pytania: (1) o tempo zmian – jak szybko/powoli 
owe zmiany następują oraz (2) kiedy i dlaczego dochodzi do zmian akurat w da-
nym momencie. W najszerszej perspektywie czas nie może być zatem traktowany 
bezrefl eksyjnie, wyłącznie jako obiektywne zjawisko fi zyczne, któremu towarzy-
szy zachodzenie określonych procesów, ale nasz wysiłek musi być nakierowany 
na analizę czegoś, co można by nazwać „czasem społecznym”. Jest to możliwe 
tylko wtedy, gdy czas stanie się samoistnym czynnikiem wyjaśniającym, zmien-
ną uwzględnianą w badaniu na równych prawach9. Jedną z bardziej obiecujących 
perspektyw metodologicznych jest w tym względzie analiza szeregów czasowych, 
o czym szerzej w ostatniej części rozdziału. W tym miejscu odnotujmy tylko, że 
samo zjawisko szeregów czasowych ma swoją ciekawą historię – dość powiedzieć, 
że dane były prezentowane w takiej formie już w czasach... babilońskich10.

Z formalnego punktu widzenia mamy do dyspozycji dwie możliwości anali-
zy – opisową i opartą na modelowaniu zjawisk (społecznych). Jakkolwiek logiki 
nimi rządzące są zgoła odmienne, to w niniejszej pracy nie będą to stanowiska 
traktowane rozłącznie, najpierw zostanie dokonana analiza opisowa zmiennych, 
a następnie zostaną one poddane nieco bardziej formalnemu omówieniu. Przyj-
rzyjmy się zatem w tym miejscu szczegółom podejścia opisowego.

I tak, przez analizę opisową będziemy rozumieć taki sposób wyjaśnienia da-
nych zjawisk, który bazuje na najprostszych narzędziach statystyki opisowej: 
rozkładzie częstości, kurtozie czy też skośności11. Stosowne działania metodolo-

9 Ujmując rzecz nieco inaczej, można powiedzieć, że zmiana polityczna ogranicza się do wyjaś-
nienia zachodzenia danych momentów przełomowych skutkujących określonymi efektami; David 
Wilsford, „Path Dependency, or Why History Makes It Diffi  cult but Not Impossible to Reform He-
alth Care Systems in a Big Way”, Journal of Public Policy, 14, no. 3, (1994), 251–283. 

10 Gebhard Kirchgässner, Jürgen Wolters, Introduction To Modern Time Series Analysis (Berlin: 
Springer, 2008), 2. Por. Jonathan D. Cryer, Kung-Sik Chan, Time Series Analysis with Applications in R,
2nd ed. (New York: Springer, 2008), 9.

11 Oczywiście możliwe jest także po prostu odwołanie się do liczby poszczególnych zmian 
w ramach określonych kategorii wyznaczonych na podstawie procentowej – arbitralnie ustalonej 
na przykład na 20% wartości zaistniałej zmiany. Zob. np. w: John W. Kingdon, Agendas, Alterna-
tives, and Public Policies, [1984] op.cit., 86–87, 228–229. Jest to jednak podejście niezbyt czytelne 
i z praktycznego punktu widzenia nie zostało uwzględnione w niniejszej pracy. Z kolei inna propo-
zycja za istotną zmianę – w ramach badania opinii publicznej – uznaje taką, która przekracza 6%; 
zob. Benjamin I. Page, Robert Y. Shapiro, „Changes in Americans Policy Preferences, 1935–1979”, 
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giczne są naturalnie nakierowane na próbę zmierzenia zmiany politycznej. Jedna 
z bardziej obiecujących propozycji zakłada, że owa zmiana może zostać opisana 
za pomocą danych budżetowych. Szczegółowe wyjaśnienie charakteru tych da-
nych oraz ich analiza odnośnie do polityki zagranicznej znajdują się w rozdziale 
„Wybory jako potencjalny czynnik sprawczy zmian?”.

Co do szczegółów procedury badawczej, to obejmuje ona dwa elementy: 
(1) przeprowadzenie testu Kołmogorowa–Smirnowa12 i Shapiro–Wilka13 oraz 
(2) ocenę wartości kurtozy. Tym samym zakłada się, że zmiany w wydatkach w la-
tach po II wojnie światowej przebiegają według normalnego wzorca; jeżeli tak jest, 
to analizowana zmienna powinna odzwierciedlać rozkład normalny, czyli histo-
gram ma przypominać krzywą Gaussa. To z kolei może być wyraźnym argumen-
tem potwierdzającym założenia „inkrementalizmu”14. 

Analiza szeregów czasowych w badaniach politologicznych: 
modelowanie

Oczywiście założenie dotyczące budowy modelu opartego na danych pocho-
dzących ze świata społecznego, a nie przyrodniczego, musi budzić naszą uza-
sadnioną refl eksję. Czy bowiem można modelować zjawiska, które ze swojej 
natury odznaczają się zmiennością oraz – co chyba nawet istotniejsze – mogą 
wpływać na sam model z powodu istnienia czynników świadomościowych? Czy 
nie zamyka kwestii teza o możliwości zmiany struktury badanego zjawiska po-
litycznego pod wpływem oczekiwań odnośnie do polityki?15 Wydaje się jednak, 
że nie tyle wbrew tym zastrzeżeniom, ile mając ich głęboką świadomość, warto 
nieco bliżej spojrzeć na możliwości eksplanacyjne tkwiące w modelowaniu zja-
wisk społecznych.

Public Opinion Quarterly 46 (1982), 26 oraz Robert Y. Shapiro, Benjamin I. Page, „Foreign Policy 
and the Rational Public”, Journal of Confl ict Resolution 32, no. 2 (1988), 216.

12 W tym podejściu test umożliwia porównanie, czy rozkład empiryczny odpowiada zakładane-
mu rozkładowi teoretycznemu (tutaj: normalnemu); statystycznie istotne wartości testu sugerują, że 
takie założenie nie jest spełnione. 

13 Z kolei ten test określa, czy dane są próbą pochodzącą z populacji o rozkładzie normalnym. 
Dodatkowo test Shapiro-Wilka nie wymaga wcześniejszego określenia średniej i wariancji badanego 
rozkładu.

14 James L.  True, Bryan D.  Jones, Frank R.  Baumgartner, „Punctuated-equilibrium Th eory:
Explaining Stability and Change in American Policymaking” [w:] Paul A. Sabatier (ed.), Th eories of 
the Policy Process, (Boulder, CO: Westview Press, 1999), 108.

15 Na ten temat zob.: Tadeusz Kufel, „Postulat zgodności w koncepcjach budowy dynamicznych 
modeli ekonometrycznych”, [w:] Analiza szeregów czasowych na początku XXI wieku (Toruń: Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2002), 191–192 i przywołana tam literatura.
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Istnieje co najmniej kilka dostępnych sposobów analizy danych czasowych 
(a z takimi mamy tutaj do czynienia) w badaniach politologicznych. Krótkie 
podsumowanie odpowiednich technik badawczych zawarto w tabeli 1. Naszą 
szczególną uwagę powinna angażować analiza szeregów czasowych16. Oczywiście,

16 Zob. także ciekawe podejście alternatywne w ramach analizy sekwencyjnej (sequence analy-
sis) w: Philippe Blanchard, „Sequence Analysis for Political Science”, Political Methodology. IPSA 

Tabela 1. Przykłady analizy danych czasowych w badaniach politologicznych

podejście
główne akcenty,

kluczowe 
pojęcia

przykładowe 
zalety

przykładowe 
wady

przykłady prac o charak-
terze wprowadzającym 

(przeglądowym)

analiza 
przeżycia 

(event
history 

analysis)

trwanie 
(duration),
tzw. długość 
życia badanego 
zjawiska

uwzględnienie 
zmiennych, 
które ewoluują 
w czasie

nieuwzględnianie 
kolejnych kroków 
w ramach na-
stępstwa zdarzeń, 
skupienie się na 
stanach sąsiadują-
cych z sobą na osi 
czasu

Janet M. Box-
-Steff ensmeier, Bradford 
S. Jones, „Time Is of the 
Essence: Event Histo-
ry Models in Political 
Science”, American Jour-
nal of Political Science 41, 
no. 4 (1997): 1414–1461.

analiza 
szeregów 

czasowych 
(time series 

analysis)

analiza zmian 
i związków 
pomiędzy 
zmiennymi 
(często ciągły-
mi, choć nie 
jest to warunek 
konieczny), ob-
serwacje muszą 
być zebrane
w równych 
interwałach

względna 
prostota me-
todologiczna 
(wykorzysty-
wanie głównie 
technik regre-
syjnych)

(1) problem z ana-
lizą zmiennych 
skategoryzowa-
nych, a nie cią-
głych, (2) problem 
zebrania wystar-
czająco dużej 
liczby obserwacji, 
(3) problem 
(nie)stałości para-
metrów względem 
czasu w modelach 
regresyjnych

David L. Weakliem, 
„Time Series Analysis of 
Political Change” [w:] 
Jon C. Jenkins, Kevin
T. Leicht (eds.), Hand-
book of Politics: State and 
Society in Global Perspec-
tive, (London: Springer 
Science+Business Media, 
2010), 637–651.

analiza 
sekwencyjna 
(sequential 
analysis)

sekwencja 
(sequence), 
następstwo 
(succession), 
„trajektoria” 
wydarzeń
w ramach okre-
ślonego przed-
miotu badań

uwzględnienie 
zmiennych 
skategoryzo-
wanych

nierozstrzygnięta 
kwestia ram cza-
sowych: czy 
w ramach jed-
nego badania 
można sięgać do 
sekwencji o róż-
nej długości

Philippe Blanchard, 
„Sequence Analysis for 
Political Science”, Poli-
tical Methodology. IPSA 
Committee on Concepts 
and Methods 32, Octo-
ber (2011).

Źródło: opracowanie własne na podstawie przytoczonych w zestawieniu prac.
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co nie powinno być większym zaskoczeniem, podejście to – jak bodaj każde 
inne w nauce – ma swoje zasadnicze wady. Niemniej na jego korzyść przemawia 
względna prostota i bogata literatura przedmiotu17.

Z metodologicznego punktu widzenia w niniejszej pracy mamy do czynie-
nia z analizą szeregów czasowych z interwencją (interrupted time series analysis, 
ITSA). Warto zauważyć już na wstępie, że względnie dobrze prezentuje się ona 
w próbie opisu sytuacji ze zmienną czasową. Co ważne, jest to technika należąca 
do wspomnianych już metod quasi-eksperymentalnych18. ITSA dotyczy zmian, 
które można podzielić według kryterium: (1) trwałości zmian (ich efekty mogą 
być stałe lub chwilowe) oraz (2) charakterystyki ich momentu początkowego 
(zmiany mogą być stopniowe lub też gwałtowne). W tej drugiej sytuacji mamy 
też czytelne nawiązanie do kolejnego fundamentalnego wymiaru zmian(y), jakim 
jest jej (ich) zakres, zasięg, charakter19. Symboliczna ilustracja problemu jest uwi-
doczniona na rysunku 1.

Spośród wielu wariantów, w badaniach ITSA najpowszechniej wykorzystuje 
się modele regresyjne oraz modele klasy ARIMA (skrót od angielskiego Auto-

Committee on Concepts and Methods 32, October (2011). W ramach nauk ekonomicznych (głów-
nie fi nanse) stosowane jest także dość często podejście event study, które opiera się na statystycznej 
analizie znaczenia wybranych wydarzeń na procesy ekonomiczne. Wykorzystuje się w tym celu te-
sty istotności statystycznej obliczone dla tzw. abnormal returns, czyli różnic pomiędzy wartościami 
oczekiwanymi a rzeczywistymi danego zjawiska. Szerzej zob. np. w: Seth Armitage, „Event Study 
Methods and Evidence on Th eir Performance”, Journal of Economic Surveys 8, no. 4 (1995); Mike 
Sibley, „Impact of Presidential Elections on Currency Values in Latin America”, Multinational Busi-
ness Review (2001), 14–19, a zwłaszcza A. Craig MacKinlay, „Event Studies Are Used to Assess Dam-
ages”, Journal of Economic Literature 35 (1997), 13–39.

17 Zob. przegląd podstawowych kwestii np. w: Suzanna De Boef, Luke Keele, „Taking Time Seri-
ously”, American Journal of Political Science 52, no. 1 (2008), 184–200. Ciekawą propozycją jest po-
miar zmian w polityce międzynarodowej poprzez wykorzystanie kryterium „właściwie zauważalnej 
różnicy” (just noticeable diff erence); w: James N. Rosenau, Turbulence in World Politics: A Th eory of 
Change and Continuity, op.cit., 32–33. Z kolei pogląd sceptyczny odnośnie do możliwości precy-
zyjnego odróżnienia zmiany od jej braku w: David A. Welch, Painful Choices: A Th eory of Foreign 
Policy Change, op.cit., 62, 227. Tenże autor proponuje uznać za istotną zmianę w polityce zagranicz-
nej tylko taką , która zostanie uznana za takową przez samych przywódców; zob. ibidem, 227–228.

18 Omawiane podejście jest szczególnie przydatne w sytuacji, kiedy analiza wizualna rezulta-
tów eksperymentu jest kłopotliwa ze względu na małą wielkość interwencji lub też ze względu na 
seryjną zależność obserwacji. ITSA uwzględnia w modelu tę kwestię poprzez badanie reszt modelu 
(residuals), które powinny być pozbawione zależność seryjnej, czyli wartości funkcji autokorelacji 
(autocorrelation function, ACF) i autokorelacji cząstkowej (partial autocorrelation function, PACF), 
powinny być pozbawione wysokich wartości na początku i powinny nie być istotnie różne od zera. 
Za: Donald P. Hartmann et al., „Interrupted Time-Series Analysis and Its Application to Behavioral 
Data”, Journal of Applied Behavior Analysis 13, no. 4 (1980), 543–544, 552.

19 Szerzej np. w: Robert F. Durant, Paul F. Diehl, „Agendas, Alternatives, and Public Policy: Les-
sons from the U.S. Foreign Policy Arena”, Journal of Public Policy 9 (1989), 179–205; Nancy C. Roberts, 
„Radical Change by Entrepreneurial Design”, Acquisition Review Quarterly 5, no. 2 (1998), 107–128.
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długość efektu interwencji
stała chwilowa

początek 
efektu 

interwencji

stopniowy

gwałtowny

Rysunek 1. Modelowe ujęcie rodzajów zmian

Źródło: David McDowall et al., Interrupted Time Series Analysis (Th ousand Oaks, CA: Sage Publications, 
1980), 66.

regressive Integrated Moving Average). Przyjrzyjmy się pokrótce możliwościom 
obu tych podejść.

Techniki regresyjne są stosunkowo wygodne w użyciu, gdyż uzyskiwane 
wyniki często mogą być niemal intuicyjnie interpretowane. Oczywiście możli-
wość zastosowania regresji narzuca określone kryteria; gwoli przykładu wspo-
mnijmy, że w wypadku regresji liniowej jest to konieczność łącznego spełnienia 
dwóch warunków: liniowości funkcji względem parametrów oraz normalnego 
rozkładu reszt20.

Nieco miejsca należy poświęcić modelom klasy ARIMA. Są one dość powszech-
nie stosowane w wielu dyscyplinach naukowych, zarówno w ramach nauk ścisłych, 
jak i społecznych21. Ogólnie rzecz ujmując, dokładnie tak samo jak klasyczne modele 
regresyjne, ARIMA była wcześniej wykorzystywana do analiz danych niezawierają-

20 Ściślej rzecz ujmując, ten drugi warunek jest konieczny nie tyle do oszacowania parametrów 
regresji liniowej, ile do procesu testowania hipotez. 

21 Zob. przykłady zastosowań w: Th omas Niederkrotenthaler, Gernot Sonneck, „Assessing the 
Impact of Media Guidelines for Reporting on Suicides in Austria: Interrupted Time Series Anal-
ysis”, Australian and New Zealand Journal of Psychiatry 41, no. 5 (2007), 419–428; William Alex 
Pridemore, Mitchell B. Chamlin, Adam Trahan, „A Test of Competing Hypotheses About Homicide 
Following Terrorist Attacks: An Interrupted Time Series Analysis of September 11 and Oklahoma 
City”, Journal of Quantitative Criminology 24, no. 4 2008), 381–396. Z kolei na temat ograniczeń
w: Luís Aguiar-Conraria, Pedro C. Magalhães, Maria Joana Soares, „Cycles in Politics: Wavelet Anal-
ysis of Political Time Series”, American Journal of Political Science 56, no. 2 (2012), 500–518.
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cych interwencji, lecz od lat siedemdziesiątych XX wieku stała się bardzo popular-
ną techniką w ramach ITSA. Stało się tak dzięki fundamentalnej już książce22, która 
pierwotnie została wydana w 1970 roku. Popularność tej pracy doprowadziła do tego, 
że czasami zamiast mówić „modelowanie ARIMA” używa się określenia „modelo-
wanie według metodologii Boxa-Jenkinsa”. Procedura ta sprowadza się do zbadania 
możliwości połączenia w ramach jednego modelu – zgodnie z nazwą – elementu 
autoregresyjnego (AR) i średniej ruchomej (MA)23. W swej oryginalnej postaci pro-
cedury Box i Jenkins zakładają badanie tylko stacjonarnych szeregów; w razie gdy 
ten warunek nie jest spełniony, zaleca się osiągnięcie stacjonarności przez różnico-

22 George E.P. Box, Gwilym M. Jenkins, Analiza szeregów czasowych: prognozowanie i sterowanie 
(Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983).

23 Czytelnika zainteresowanego wyjaśnieniem tych zjawisk warto odesłać do jakiegokolwiek 
podręcznika do ekonometrii. W tym miejscu odnotujmy tylko, że przydatność modeli autore-
gresyjnych wynika też z tego, iż uwzględniają one założenie mówiące o niezależności zjawisk od 
czynników zewnętrznych, losowych – poziom danego zjawiska jest uwarunkowany jego stanem 
w przeszłości. Inaczej rzecz ujmując, „bieżąca wartość zmiennej objaśnianej jest wyrażona przez 
skończoną kombinację jej wartości poprzednich”; za: Dorota Witkowska, Podstawy ekonometrii i te-
orii prognozowania (Kraków: Ofi cyna Ekonomiczna – Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonal-
nych, 2006),168. Istotnie, raczej trudno zakładać, że wydatki budżetowe – o czym szerzej w dalszej 
części pracy – mogłyby być oderwane od ich wartości w poprzednich latach. Jest to zresztą cecha 
charakteryzująca wiele zjawisk społecznych, a w szczególności – gospodarczych; za: David L. We-
akliem, „Time Series Analysis of Political Change”, op.cit., 641. Podstawa intelektualna dla takiego 
postulatu może być następująca: „Zmiana nie jest wynikiem losowych rozstrzygnięć poza ludzkim 
udziałem, ani nie jest też wyłącznie wynikiem przemyślanego planu ułożonego przez nielicznych 
myślicieli. (...) Jest raczej wynikiem tego, że jesteśmy podmiotami, na których swoje piętno odcis-
nęła tradycja, co jest konfrontowane wobec naszych doświadczeń i stąd owa tradycja jest zmienia-
na zgodnie z naszym rozumieniem sytuacji”; za: Mark Bevir, „Toward an Analysis of Conceptual 
Change”, Political Concepts. IPSA Committee on Concepts and Methods 17 (2007), 4. Mówiąc ina-
czej, zachodzenie zmian jest wynikiem nieustającego odnoszenia do teraźniejszości doświadcze-
nia, wiedzy, historii. Tym samym owa konfrontacja istniejącego stanu rzeczy z nowo powstałymi 
okolicznościami jest cechą charakterystyczną zachodzenia zmian; są one możliwe tylko wtedy, gdy 
następuje reakcja na anomalie lub problemy; ibidem, 13. Oczywiście fundamentalną sprawą dla 
sukcesu projektu badawczego jest określenie, jak zdefi niować „anomalię”. Zasadne pytanie brzmi: 
skoro na temat teraźniejszości dowiadujemy się z przeszłości, to czy – logicznie argumentując – 
możemy się czegoś dowiedzieć o przyszłości na podstawie stanu obecnego? Odpowiedź wydaje się 
dość jednoznaczna: „na podstawie analiz opóźnień w przebiegu procesów (...) można wnioskować 
o ich przebiegu w przyszłości”; za: Dorota Witkowska, Podstawy ekonometrii i teorii prognozowa-
nia, op.cit., 167. Zagadnienie prognozowania w politologii wychodzi poza zakres tej pracy, ale za-
interesowani powinni sięgnąć choćby po ciekawy tekst dotyczący możliwości przewidzenia wyniku 
wyborów prezydenckich w USA w 1996 roku – zob. Helmut Norpoth, „Is Clinton Doomed? An 
Early Forecast for 1996”, PS: Political Science and Politics 28, no. 2 (1995), 201–207; por. Luís Aguiar-
-Conraria, Pedro C.Magalhães, Maria Joana Soares, „Cycles in Politics: Wavelet Analysis of Political 
Time Series”, op.cit. Wiele danych ekonometrycznych to realizacje procesów autoregresyjnych, czyli 
takich, gdzie wielkość zmiennej w czasie t jest stosunkowo blisko – lub jest prostą funkcją – wartości 
tejże zmiennej w czasie t-1; Philip A. Schrodt, Deborah J. Gerner, „Cluster-Based Early Warning 
Indicators for Political Change in the Contemporary Levant”, American Political Science Review 94, 
no. 4 (2000), 803–817, 806).
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wanie. Jeżeli taka procedura została przeprowadzona, to mówimy właśnie o modelu
ARIMA, jeżeli różnicowanie nie było konieczne, to mamy do czynienia z wersją 
ARMA. Warto zauważyć, że podejście Boxa-Jenkinsa umożliwia włączenie do mo-
delu danych charakteryzujących się sezonowością, czyli cykliczną zmiennością war-
tości. Bodaj największą zaletą postępowania według omawianej procedury jest moż-
liwość uzyskania reszt modelu o cechach tak zwanego białego szumu, a zatem może 
być spełniony warunek zgodności w modelowaniu procesów24.

Podejście Boxa-Jenkinsa sprowadza się do trzech klasycznych etapów: iden-
tyfi kacji (analizy autokorelacji i częściowych autokorelacji), estymacji parametru 
autoregresyjnego φ i średniej ruchomej θ oraz weryfi kacji (np. dzięki testowi t). 
Jak każda metoda/technika badawcza, także i ta ma swoje ograniczenia. Pomija-
jąc poniekąd istotny aspekt związany ze względną trudnością w posługiwaniu się 
modelowaniem ARIMA, trzeba zaznaczyć, że powszechnie postuluje się analizo-
wanie odpowiednio długich szeregów: czasami mowa jest o minimalnej liczbie 
obserwacji na poziomie co najmniej 50, a zatem stosunkowo wielu25.

ITSA jest tylko jednym, drobnym elementem szerszego obszaru analiz szere-
gów czasowych (ASC)26. Jest to ugruntowana – głównie w ekonometrii – dziedzi-
na badań naukowych. Ze względu jednak na jej istotność dla niniejszej analizy, 
warto się jej przyjrzeć nieco bliżej.

Klasyczna logika analizy szeregów czasowych – niezależnie od ich rodzajów, 
o czym poniżej – jest wyznaczona przez uznanie, że o procesie generującym dany 
szereg możemy się czegoś dowiedzieć na podstawie całego jego dotychczas ob-
serwowanego przebiegu. O ile taka konstatacja może budzić pewne zaskoczenie 
swoją trywialnością, o tyle niekoniecznie tak jest w wypadku badań prognostycz-
nych, które stanowią sporą część analiz szeregów czasowych. W takim wypadku 
„po prostu” o przyszłości dowiadujemy się z przeszłości. Ujmując rzecz inaczej, 
zakładamy, że czynniki, które dotychczas oddziaływały w określony sposób na 

24 Tadeusz Kufel, „Postulat zgodności w koncepcjach budowy dynamicznych modeli ekonomet-
rycznych”, op.cit., 192.

25 Chris C. Chatfi eld, Th e Analysis of Time Series, 5th ed. (New York: Chapman & Hall, 1996). 
Szersza dyskusja o wielkości próby w: Donald P. Hartmann et al., „Interrupted Time-Series Analysis 
and Its Application to Behavioral Data”, op.cit., 554–555.

26 Szerzej na temat ITSA zob. Gene V. Glass, „Interrupted Time Series Quasi-Experiments”,
[w:] Complementary Methods for Research in Education, op.cit., 589–608; Gene V. Glass, Victor 
L.  Willson, John M.  Gottman, Design and Analysis of Time-series Experiments (Charlotte, NC: 
Information Age Publ., 2008). Z kolei krytyka ITSA w: Bradley E. Huitema, „Analysis of Inter-
ruptes Time-series Experiments Using ITSE: A Critique”, Understanding Statistics 3, no. 1 (2004), 
27–46. O jednym z problemów w ramach ITSA (możliwość pojawienia się czynnika wpływają-
cego na dane innego niż analizowana interwencja) i rozwiązaniu tej kwestii przez wykorzystanie 
grupy kontrolnej w: David J. DeYoung, „An Evaluation of the General Deterrent Eff ect of Vehicle 
Impoundment on Suspended and Revoked Drivers in California”, Journal of Safety Research 31, 
no. 2 (2000), 51–59.
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zmienną (zmienne), będą także miały do odegrania swoją rolę w przyszłości – 
bywa to krótko nazywane zasadą status quo27 lub ceteris paribus.

Upraszczając obraz sytuacji, modele szeregów czasowych można umieścić 
w dwóch grupach: procesów stacjonarnych i niestacjonarnych. Decyzja odnośnie 
do tego, z jakim procesem mamy do czynienia, jest jednym z fundamentalnych 
wyzwań metodologicznych w ASC. Jest to szczególnie istotny problem ze względu 
na fakt, że ma on swoje przełożenie na możliwość oszacowania wpływu interwen-
cji na cały szereg28. Ogólnie rzecz ujmując, procesy stacjonarne odznaczają się 
swego rodzaju stabilnością – są (względnie) niezmienne w czasie. Inaczej rzecz 
ujmując, zakłada się, że procesy są relatywnie stabilne w stosunku do określonej 
wartości (stacjonarność względem średniej) i/lub w stosunku do określonego po-
ziomu (stacjonarność względem trendu, trendostacjonarność)29.

Jak łatwo się domyśleć, stanem pożądanym w wypadku szacunku efektów in-
terwencji jest stacjonarność badanego szeregu, gdyż jest wtedy relatywnie łatwiej 
ocenić wpływ jakiegoś wydarzenia na kolejne wartości szeregu. Stąd jest czynionych 
wiele wysiłków w kierunku osiągnięcia stacjonarności w procesach nieposiadają-
cych tej potencjalnie pożądanej cechy30. Jest to problem o tyle istotny, że większość 
szeregów czasowych dotyczących zjawisk przyrodniczych jest stacjonarna, ale zja-
wisk społecznych – już niestety nie31. Ma to swoje konsekwencje metodologiczne – 
mianowicie w wypadku szeregów niestacjonarnych z zasady nie stosuje się tradycyj-
nych testów (np. testu t-Studenta) do oceny różnicy pomiędzy zbiorami danych32.

27 Zob. Maria Cieślak (red.), Prognozowanie gospodarcze: metody i zastosowania (Warszawa: 
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005), 41.

28 Gene V.  Glass, „Interrupted Time Series Quasi-Experiments”, op.cit., 589–608. Statysty-
czna defi nicja interwencji w: Gene V. Glass, „Estimating the Eff ects of Intervention Into a Non-
-Stationary Time-Series”, American Educational Research Journal 9, no. 3 (1972), 463–477. Jest tam 
mowa o dwóch zasadniczych efektach interwencji: zmianie poziomu i kierunku obserwacji; są to  
odpowiednio parametry δ oraz η; ibidem, 468.

29 Z kolei w sensie statystycznym mówi się o „ścisłej” i „słabej” stacjonarności.
30 Zob. Suzanna De Boef, Jim Granato, „Near-Integrated Data and the Analysis of Political Re-

lationships”, American Journal of Political Science 41, no. 2 (1997), 619–640. Procesy niestacjonarne 
są heterogeniczne względem średniej, wariancji i funkcji autokorelacji; za: Donald P. Hartmann 
et al., „Interrupted Time-Series Analysis and Its Application to Behavioral Data”, op.cit., 549. Rzecz 
jasna, istnieją też techniki analizy szeregów niestacjonarnych, lecz z zasady są one bardziej skom-
plikowane. Stąd płynie oczywiste zalecenie praktyczne: o ile jest to możliwe, należy doprowadzić 
szereg do stanu stacjonarności. Szerzej na temat konsekwencji nieuwzględnienia tego zagadnienia 
w badaniach zob. W: Harold D. Clarke, Marianne C. Stewart, „Prospections, Retrospections, and 
Rationality: Th e ‘Bankers’ Model of Presidential Approval Reconsidered”, American Journal of Poli-
tical Science 38, no. 4 (1994), 1104–1123.

31 Gene V. Glass, „Estimating the Eff ects of Intervention Into a Non-Stationary Time-Series”, 
op.cit., 464.

32 George E.P. Box, George C. Tiao, „Intervention Analysis with Applications to Economic and 
Environmental Problems”, Journal of the American Statistical Association 70, no. 349 (1975), 70.
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Jedną z najpopularniejszych strategii jest dokonanie stosownych przekształceń 
algebraicznych danych wyjściowych, takich jak na przykład logarytmowanie, sto-
sowanie wielkości procentowych zamiast wartości bezwzględnych, czy też oblicze-
nie pierwszych różnic (jest to tzw. różnicowanie szeregu). Oceny stacjonarności 
można dokonać zarówno poprzez analizę wykresu (posiadającego odpowiednio 
długie stany przed i po interwencji), jak i w sposób formalny, wykorzystując sto-
sowne testy, takie jak na przykład rozszerzony test Dickeya-Fullera (augmented 
Dickey–Fuller test, ADF) czy też test Kwiatkowskiego-Phillipsa-Schmidta-Shina 
(test KPSS).

Bodaj najistotniejszym czynnikiem różnicującym tradycyjną i stochastyczną 
wersję ASC jest sposób wyjaśnienia istoty zjawiska – w wypadku tych pierwszych 
analiz, traktujących składowe szeregu czasowego jako funkcje czasu, są te elemen-
ty traktowane jako deterministyczne. W wypadku zaś podejścia stochastyczne-
go dominuje pojęcie losowości, a nie determinizmu części składowych danego
szeregu33. W analizie procesów stochastycznych kluczową rolę odgrywają: śred-
nia, wariancja, funkcja autokorelacji (ACF) i autokorelacji cząstkowej (PACF)34 
oraz funkcja gęstości spektralnej (spectral density function).

Z naszego punktu widzenia istotne jest przyjęcie założenia mówiącego o tym, 
że zmienną objaśniającą jest czas, co jednak istotne – takie stwierdzenie nie jest 
tożsame z uznaniem, że czas jest jedyną, czy też choćby główną, zmienną wpły-
wającą na poziom badanego zjawiska. Zmienna czasowa jest zatem elementem, 
który „syntetyzuje” wpływ innych zmiennych, umożliwia opisanie tych zmian35. 
Co się z kolei tyczy zmiennej zależnej, to jest możliwe prowadzenie analiz zarów-
no w wypadku jednej zmiennej, jak i modeli z wieloma zmiennymi, w tym także 
– zmiennymi sztucznymi (dummy variables)36.

33 Mówiąc inaczej, modele procesów stochastycznych są najbardziej obiecujące w wypadku da-
nych, które uniemożliwiają dokładną, precyzyjną, ścisłą specyfi kację modelu, zwłaszcza z powodu 
złożoności jakiegoś zjawiska generującego dane; za: Bryan D. Jones, Tracy Sulkin, Heather A. Lars-
en, „Policy Punctuations in American Political Institutions”, American Political Science Review 97, 
no. 1 (2003), 153. Por. Aleksander Zeliaś, „Uwagi na temat wyboru metody normowania zmiennych 
diagnostycznych” [w:] Analiza szeregów czasowych na początku XXI wieku (Toruń: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2002), 30–31.

34 Funkcje autokorelacji (inaczej: korelacji seryjnej) obrazują korelacje pomiędzy zmienną 
a jej poprzednimi wartościami. Określenie wartości ACF i PACF jest zazwyczaj podstawowym 
krokiem otwierającym analizę szeregów czasowych. W przypadku niestacjonarnych szeregów 
czasowych analiza może być dokonana przy wykorzystaniu wyrównywania wykładniczego Holta 
(niewielkie wahania przypadkowe i trend) oraz Wintersa (wahania przypadkowe, trend oraz wa-
hania sezonowe).

35 Paweł Dittmann, „Modele szeregów czasowych I” [w:] Maria Cieślak (red.), Prognozowanie go-
spodarcze: Metody i zastosowania, 64–99 (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005), 76.

36 Są one skonstruowane z liczb naturalnych w ten sposób, że pozwalają testować różne rodza-
je zakładanych zmian, które są zilustrowane na rysunku 1. Zob. np. w: Nathaniel Beck, Jonathan 
N. Katz, Richard Tucker, „Taking Time Seriously: Time-Series-Cross-Section Analysis with a Binary 
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Oczywiście ASC stawia przed badaczem także określone trudności. Spośród 
wielu wspomnijmy choćby o dwóch: istniejący zazwyczaj w badaniach politycznych 
zawężony horyzont czasowy (stosunkowo niewiele danych zebranych w równych 
interwałach) oraz często sztucznie utrzymywane przekonanie o stałości w czasie pa-
rametrów szacowanego modelu37. W konsekwencji niektóre techniki ASC (np. ana-
liza spektralna38) z jednej strony mają dość ograniczone zastosowanie w politologii39; 
z drugiej jednak strony z powyższymi ograniczeniami radzą sobie pewne odmiany 
bodaj najpowszechniej stosowanej techniki, czyli analizy regresyjnej.

ASC przebiega według określonego schematu. Jego najbardziej elementarna 
formuła obejmuje trzy poziomy: (1) wybór postaci analitycznej modelu, (2) es-
tymację parametrów oraz (3) weryfi kację modelu. Zilustrujmy tę sekwencję na 
przykładzie (jak wspomniano przed chwilą – często wykorzystywanych) modeli 
regresyjnych. W związku z faktem, że tematyka jest szeroko opisana w literaturze 
(także krajowej) w tym miejscu warto skupić się tylko na niektórych ogólnych 
zagadnieniach istotnych dla przeprowadzonej analizy.

I tak, tradycyjnie, proces badawczy rozpoczyna się od określenia rodzaju, cha-
rakteru, typu powiązań między zmiennymi. Jak wiemy, stosunkowo często jedyną 
uwzględnioną zmienną niezależną jest czas t, reprezentowany przez sekwencję 
obserwacji, co formalnie można zapisać jako zbiór losowych obserwacji {Yt: t = 0, 
±1, ±2, ±3, ...}, o czym wiemy już z rozdziału „Uwagi defi nicyjne” (gdzie zastoso-
wano nieco odmienną notację). Z kolei wartości zmiennej zależnej y są traktowa-
ne jako określona funkcja czasu, czyli yt = f(t).

Stwierdzenie istnienia funkcji określonego rodzaju jest istotne dla powodzenia 
całego procesu badawczego, a jednocześnie – co świadczy o wyzwaniach stoją-
cych przed badaczami – jest zadaniem tylko pozornie prostym. Dla uproszczenia 
można przyjąć, że zmienne są z sobą (1) niepowiązane, (2) powiązane w spo-
sób liniowy oraz (3) powiązane w sposób krzywoliniowy40. Oszacowanie rodza-

Dependent Variable”, American Journal of Political Science 42, no. 4 (1998), 1260–1288, którzy to 
autorzy wykorzystali sztuczne zmienne do poprawienia szacunków parametrów w analizie logit/
probit, gdzie warunkiem wstępnym jest brak występowania zależności czasowej pomiędzy obser-
wacjami. Z kolei o ograniczeniach związanych ze stosowaniem sztucznych zmiennych zob. Jong Hee 
Park, „Structural Change in U.S. Presidents’ Use of Force”, American Journal of Political Science 54, 
no. 3 (2010), 766.

37 O ile pierwsze zastrzeżenie nie wymaga szerszego komentarza, o tyle drugie jest zasadnicze, 
dlatego powrócimy do niego w zakończeniu rozdziału. 

38 Szerzej na jej temat zob.: literatura przywoływana w przypisie 32 w: Tadeusz Kufel, „Postulat 
zgodności w koncepcjach budowy dynamicznych modeli ekonometrycznych”, op.cit., 192.

39 Za: David L. Weakliem, „Time Series Analysis of Political Change”, op.cit., 637.
40 Dość często mówi się w takiej sytuacji o braku związku liniowego, co wszakże może suge-

rować zarówno relację właśnie krzywoliniową, jak i brak powiązania. W celu uniknięcia nieporo-
zumień defi nicyjnych będę zatem konsekwentnie używał określenia „związek krzywoliniowy”. Dla 
uproszczenia także, o ile użyte będzie określenie „regresja liniowa”, oznaczać ono będzie po prostu 
regresję prostoliniową.
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uwzględnionych zmiennych.
Drugim z kluczowych elementów konstrukcji modelu regresyjnego jest esty-

macja jego parametrów. W wypadku modeli regresji liniowej najczęściej stosuje 
się klasyczną metodę najmniejszych kwadratów (KMNK). Poza wszystkimi wa-
runkami dopuszczającymi jej użycie, spełnienie zwłaszcza jednego może przy-
sparzać kłopotów – chodzi o niezależność składników losowych poszczególnych 
obserwacji ε. Jako że dość powszechnie mamy do czynienia z korelacją pomiędzy 
składnikami losowymi bliskich obserwacji, estymacja na podstawie KMNK może 
być nieefektywna.

W dalszej kolejności należy ocenić jakość wyznaczonego modelu. Wobec fak-
tu, że może to zostać zweryfi kowane empirycznie dopiero za pewien czas, w mo-
mencie sprawdzenia się prognoz uzyskanych na jego podstawie (co naturalnie nie 
jest zbyt praktyczne), opracowano wiele możliwości formalnej oceny modelu. Do 
najpowszechniej używanych miar dopasowania należą: współczynnik determina-
cji R2, skorygowany współczynnik determinacji R2, współczynnik zmienności lo-
sowej reszt V, czy też średni błąd szacunku parametru S(bj). Szczegółowe wzory 
i sposoby zastosowania tych miar znajdują się w bodaj każdym podręczniku do 
ekonometrii czy też statystyki. W dalszej kolejności dokonuje się analizy rozkładu 
reszt modelu, jednorodności wariancji (założenie homoskedastyczności) oraz au-
tokorelacji składnika losowego (test Durbina-Watsona, wyznaczenie ACF i PACF).

O ile estymacja parametrów i ocena jakości modelu dostarczają informacji na 
temat tego, czy wybrany model dobrze opisuje badane zjawisko (a także może 
wskazywać na problemy z doborem właściwej formy funkcyjnej i narzędzi), o tyle 
trzeci krok – weryfi kacja modelu – polega na określeniu, czy parametry modelu 
są statystycznie istotne. Służą do tego rozmaite testy diagnostyczne (np. test t-
-Studenta). Dopiero gdy jesteśmy zadowoleni z modelu, można go wykorzystać 
do dalszych analiz. Dobre dopasowanie modelu do obserwacji niekoniecznie im-
plikuje dobrą prognozę.

Warto także pamiętać, że ASC implikuje konieczność zastosowania odpo-
wiedniego horyzontu czasowego, czyli szeregu czasowego o takiej długości, aby 
było możliwe stwierdzenie, że zmiana nie jest związana z błędami szacunku, lecz 
z istotą badanego zjawiska; zmiana nie jest losowa, przypadkowa, ale rzeczywi-
sta, to znaczy związana z charakterem określonego przedmiotu badań41. Ujmując 
to nieco inaczej: właściwie dobrana perspektywa czasowa umożliwia włączenie 
stosownych obserwacji przed i po interwencji, co z kolei pozwala na oddzielenie 
efektów tejże interwencji od zmian długofalowych42.

41 Andrew Abbott, „Conceptions of Time and Events in Social Science Methods”, Historical 
Methods 23, no. 4 (1990), 140–151.

42 Gene V.  Glass, „Interrupted Time Series Quasi-Experiments”, op.cit. Por. James A.  Stim-
son, „Regression in Space and Time: A Statistical Essay”, American Journal of Political Science 29,
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Inną istotną kwestią dotyczącą analizy szeregów czasowych jest zagadnienie 
stabilności parametrów wybranego modelu. W istocie raczej trudno zakładać, 
że w realnym świecie, gdzie mamy do czynienia z unikatową interakcją spo-
łeczną, proste równanie regresji będzie w stanie opisać dokładnie i poprawnie 
relacje pomiędzy jakimiś zmiennymi w czasie. David L.  Weakliem43 podaje 
prostą ilustrację tego dość skomplikowanego zjawiska. Otóż istotnie stopa bez-
robocia może mieć związek z poparciem dla rządu, co prawdopodobnie mo-
głaby „sztywno” oddać funkcja regresji liniowej. Jednocześnie stopień poparcia 
może być uzależniony od tego, kto tworzy dany rząd. Stąd prosta wskazówka 
techniczna – w przypadku szeregów obejmujących dłuższy okres zawsze warto 
zrobić test stabilności parametrów. Mamy tutaj do dyspozycji między innymi 
następujące możliwości.

Po pierwsze, załóżmy, że mamy do czynienia z sytuacją, kiedy czas zajścia zmia-
ny strukturalnej jest nam znany, czy też mówiąc ściślej – czynimy takie założenie 
na podstawie teorii. Jest to dość komfortowa sytuacja, gdyż wtedy działanie jest 
względnie proste i ogranicza się do przetestowania następującego zestawu hipotez:

H0 : β1 = β2  (brak zmian w procesie generującym dane, to jest parametry mo-
delu są stałe)

H1 : β1 ≠ β2 (brak stałości; wystąpiła zmiana w procesie generującym dane)

W teście predykcyjnym Chowa, a o takim tutaj mówimy, procedura testowania 
tychże hipotez sprowadza się do wyznaczenia liczby opóźnień: (1) dla całego sze-
regu, (2) przed interwencją oraz (3) po interwencji. Następnie szacowane są pa-
rametry tych trzech modeli z uzyskaną największą liczbą opóźnień i dla każdego 
modelu obliczana się sumę kwadratów reszt44. Są one wykorzystane w kolejnym 
kroku, czyli w wyznaczeniu wartości statystyki testowej F według wzoru:

no. 4 (1985), 915; Anna Grzymała-Busse, „Time Will Tell? Temporality and the Analysis of Causal 
Mechanisms and Processes”, op.cit., 1267–1297. Ciekawą odmianą w ramach ASC są szeregi przekro-
jowo-czasowe będące realizacją procesów dwuwymiarowych – zarówno w czasie, jak i w przestrze-
ni (time-series cross-section, TSCS). Pomijając perspektywę eksplanacyjną, zwróćmy w tym miejscu 
uwagę na tylko jedną kwestię metodologiczną. Otóż ze względu na swoją charakterystykę, szaco-
wanie parametrów modeli TSCS za pomocą klasycznej metody najmniejszych kwadratów jest dość 
problematyczne; zob. Nathaniel Beck, Jonathan N. Katz, „What to Do (and Not to Do) with Time-Se-
ries Cross-Section Data”, American Political Science Review 89, no. 3 (1995), 634–647. Z kolei na temat 
podstaw modelowania TSCS zob. np. James A. Stimson, „Regression in Space and Time : A Statistical 
Essay”, op.cit. oraz Nathaniel Beck, Jonathan N. Katz, Richard Tucker, „Taking Time Seriously: Time-
-Series-Cross-Section Analysis with a Binary Dependent Variable”, op.cit.

43 David L. Weakliem, „Time Series Analysis of Political Change” [w:] Jon C.  Jenkins, Kevin 
T.  Leicht (eds.), Handbook of Politics: State and Society in Global Perspective, 637–651 (London: 
Springer Science+Business Media, 2010), 643.

44 Naturalnie musi zostać spełnione założenie o normalności i homoskedastyczności składni-
ków losowych dla całego szeregu oraz jego części przed i po interwencji.
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gdzie
SSE  – suma kwadratów reszt w modelu dla całego szeregu
SSEpre  – suma kwadratów reszt w modelu dla szeregu przed zmianą
SSEpost  – suma kwadratów reszt w modelu dla szeregu po zmianie
T  – długość całego szeregu
k  – liczba parametrów modelu

Ostatnim etapem analizy jest porównanie otrzymanej wartości empirycz-
nej statystyki testowej (Femp) do wartości odczytanej z tablic rozkładu F-Sne-
decora o k oraz T–2k stopniach swobody na wybranym poziomie istotności 
α (Fα). Jeżeli Femp > Fα, to hipoteza zerowa zostaje odrzucona na korzyść hipotezy 
alternatywnej, co wskazuje na zmianę procesu generującego dane. Jeżeli Femp < Fα, 
to nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, co oczywiście nie oznacza 
automatycznie prawdziwości H0, a jedynie to, że z danych nie płyną informacje, 
które skłaniałyby nas do twierdzenia, iż jest ona fałszywa45.

Druga możliwość – niesprecyzowany moment zajścia zmiany – jest nieco 
bardziej skomplikowana matematycznie, choć idea jest dość prosta. Otóż w tym 
przypadku rozważa się możliwość zajścia zmian niejako w każdym z możliwych 
momentów uwzględnionych w analizowanym szeregu, a następnie dokonuje wy-
boru tego, który odznacza się najlepszą statystyką46. W razie zmian stopniowych 
– jakkolwiek dość częstych w praktyce – możliwości działania są ograniczone 
głównie przez konieczność użycia modeli z wykorzystaniem przykładowo wielo-
mianów, co skutkuje trudnością w oszacowaniu parametrów. A zatem znajduje-
my się w stanie zawieszenia: prosty model i uproszczenie rzeczywistości, czy też 
skomplikowany model i trudności w jego wykorzystaniu.

Reasumując, technika regresyjna została wykorzystana do zweryfi kowania za-
łożenia o występowaniu momentu przełomowego oraz do oceny jego istotności.

45 Gregory C. Chow, „Tests of Equality Between Sets of Coeffi  cients in Two Linear Regressions”, 
Econometrica 28, no. 3 (1960), 591–605.

46 Richard E. Quandt, „Tests of the Hypothesis Th at a Linear Regression System Obeys Two 
Separate Regimes”, Journal of the American Statistical Association 55, no. 290 (1960), 324–330; jest 
to zatem test QLR (Quandt Likelihood Ratio). Jego inna nazwa to test sup-Wald (test Walda oparty 
o supremum). Szerzej zob. np. w: Marianne Sensier, Dick van Dijk, „Testing for Volatility Changes in 
U.S. Macroeconomic Time Series”, Th e Review of Economics and Statistics 86, no. 3 (2004), 833–839. 
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III.  Teorie zmiany polityki 
– konceptualizacja zmiany polityki

God is not a being of whims and caprices. He is not less powerful at one 
moment than another; therefore in a certain sense any event is just as
signifi cant as any other.

Perry Miller, Th omas H. Johnson (eds.), Th e Puritans 
(1938; reprint ed., New York, 1963), 1: 82–83.

Fenomen zmiany jest przedmiotem badań wielu dziedzin nauki – począwszy od 
nauk biologicznych, przez nauki techniczne, aż po społeczne1. W ramach tych 
ostatnich wspomnijmy chociażby o antropologii, socjologii, ekonomii czy polito-
logii. Z kolei interesujące nas zjawisko kontynuacji i zmiany polityki jest jednym 
z bardziej fascynujących zjawisk w ramach dociekań odnośnie do życia społecz-
nego2. Nauka dostarcza opisu i wyjaśnienia licznych mechanizmów w interesu-
jącym nas obszarze, a jednocześnie – co tylko świadczy o skali zainteresowania 
– wciąż publikowane są nowe teksty, wciąż słyszymy nowe głosy w debacie. Rzecz 
charakterystyczna – owa debata doczekała się w oczach niektórych nawet własnej 
nazwy i bywa określana mianem „tranzytologii”3. Niezależnie od tego, czy mówi-
my o szerokim kontekście społecznym4, czy też o licznych badaniach przypadków 
(case studies), to punktem odniesienia jest zmiana holistyczna systemu politycz-

1 Za: Giliberto Capano, „Understanding Policy Change as an Epistemological and Th eoretical 
Problem”, op.cit.

2 Por. James N. Rosenau, Turbulence in World Politics: a Th eory of Change and Continuity, op.cit., 
70. Wśród innych kluczowych problemów wymieńmy chociażby analizy dotyczące diady „sukces–
porażka”. Szerzej na ten temat zob. Mark Bovens, Paul ’tHart, Understanding Policy Fiascoes (New 
Brunswick, N.J.: Transaction Publishers, 1996), czy też David P. Dolowitz, David Marsh, „Learning 
from Abroad”, op.cit., 5–24.

3 Analityczny przegląd stanowisk na użytek polskiego czytelnika zob. Rafał Riedel, „Tranzyto-
logia i konsolidologia – czyli jak zbadać poziom zaawansowania demokratyzacji systemu politycz-
nego”, Przegląd Politologiczny 1 (2008), 19–36.

4 Przykładowo Piotr Sztompka, Socjologia zmian społecznych (Kraków: Znak, 2005).
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nego, mamy zazwyczaj do czynienia z próbą opisania/wytłumaczenia zachodzą-
cych zjawisk za pomocą metafory przejścia.

Należy wyraźnie zaznaczyć, że w niniejszym tekście pojęcie „zmiany politycz-
nej” jest rozumiane ściślej, węziej i traktowane jako „zmiana polityki”. Jakkolwiek 
może być to propozycja dość kontrowersyjna z językowego punktu widzenia – 
nie dość precyzyjna – to argumentem na rzecz takiej decyzji jest próba możliwie 
wiernego oddania anglojęzycznego źródłosłowu, to znaczy terminu policy change. 
W niniejszej części pracy skupimy się na teoriach zmiany polityki w jej szerszym 
ujęciu, to znaczy niezawężonym tylko do polityki zagranicznej. Jej bowiem jest 
poświęcony kolejny rozdział, zaś do jego lektury z pewnością może przydać się 
właśnie nakreślenie odpowiednio szerszego kontekstu.

W tej części pracy warto zatem odwołać się do perspektywy teoretycznej, aby 
określić jej różne warianty odnośnie do badania zmiany, która – jak już wiemy 
z poprzedniego rozdziału – może być postrzegana przez pryzmat swojej dynamiki 
w perspektywie rewolucyjnej i ewolucyjnej, przez pryzmat kierunku zmian – jako 
zjawisko linearne i nie linearne, przez pryzmat „teleologiczny” – jako zjawisko 
odwracalne i nieodwracalne, kierujące się własną logiką lub też podyktowane de-
terminizmem. Analityczne zestawienie typów idealnych, swego rodzaju najszer-
szego kontekstu analizy, jest zawarte w tabeli 1.

Jak zatem widać na powyższym zestawieniu, wypracowanie jakiejkolwiek teorii 
zmiany sprowadza się do przyjęcia odpowiedniej perspektywy, przyjęcia określo-
nego spojrzenia, punktu widzenia na badany fragment rzeczywistości5. W ramach 
owej perspektywy mamy do czynienia z określonymi teoriami w wąskim rozu-
mieniu tego słowa, które to teorie można traktować jako pewne uściślenie, sposób 
skonkretyzowania wybranego szerszego podejścia metateoretycznego – jest o tym 
mowa w dalszej części rozdziału. Tym samym z konceptualnego punktu widzenia 
mamy do czynienia ze schematem od ogółu do szczegółu: metateoria-teoria. Idąc 
dalej, warto zaznaczyć, że z określonym stanowiskiem teoretycznym wiąże się od-
powiednia metoda badawcza.

Zacznijmy więc od najszerszej kategorii: metateorii zmiany politycznej. W jej 
ramach punktem wyjścia można uczynić fundamentalne stwierdzenie: analiza 
zmiany politycznej nie tyle jest analizą jakiegoś przejawu polityki, jej cechy, ile jest 
badaniem jej samej, jej istoty. Ujmując rzecz inaczej – poprzez odwołanie się do 
zmiany politycznej jesteśmy niejako skazani także i na uwzględnienie przeciwne-
go zjawiska – stabilności (niezależnie od jej wersji, rozumienia, doprecyzowania). 
Skoro zatem dociekając natury jednego fenomenu, mamy możliwość odniesienia 
się i do jego przeciwieństwa, tym samym wypełniamy całą konstrukcję, w sposób 
możliwie pełny określamy przedmiot naszego badania. Dlatego zmiana nie jest 
traktowana tylko jako jeden z dwóch przeciwstawnych możliwych stanów rzeczy, 

5 Dalsze rozwinięcie tego wątku przy omawianiu zawartości tabeli 4 w niniejszym rozdziale.



Tabela 1. Podstawowe typy idealne rozwoju społecznego

cykl życia podejście 
ewolucyjne

podejście 
dialektyczne

podejście
teleologiczne teoria chaosu

główna 
metafora

wzrost walka o prze-
trwanie

konfl ikt celowa współ-
praca

granica 
chaosu

logika

zakładana 
sekwencja 
z elementa-
mi łagodnej 
adaptacji

naturalna 
selekcja 
pomiędzy 
organizmami

przeciwstawne 
siły 

przewidywany 
stan końcowy 
(fi nalny, osta-
teczny)

zmiana 
różnych części 
systemu

następstwo 
zdarzeń

liniowe powtarza-
jąca się, 
kumulatywna 
i uprawdo-
podobniona 
sekwencja 
zróżnicowa-
nia, selekcji 
i wydarzeń; 
niespójna 
(rozłączna) 
linearność

powtarzająca 
się, nie połą-
czona i nie-
przewidywalna 
sekwencja 
sprzeczności, 
konfl iktu i syn-
tezy sprzecz-
nych wartości
i zdarzeń

powtarza-
jąca się, nie 
połączona 
i nieprzewidy-
walna sekwen-
cja określo-
nych celów, 
implementacja 
i adaptacja 
środków w celu 
osiągnięcia po-
żądanego stanu 
końcowego; 
niespójna 
(rozłączna) 
linearność

niepewne, 
nieokreślone, 
nielinearne

motory 
zmian

zakładany 
program/
zasady regulo-
wane przez 
naturę lub 
instytucje

współza-
wodnictwo, 
ograniczone 
zasoby, „ucze-
nie się”
i imitacja

konfl ikt 
pomiędzy 
sprzecznymi 
interesami
i wartościami

działanie na-
kierowane na 
cel, konsensus 
odnośnie do 
sposobów 
działania, 
współpraca

samoorga-
nizująca się 
innowacyj-
ność, przy-
padkowość 
i losowość

tempo 
zmian

brak
deklaracji

brak deklaracji brak
deklaracji

brak deklaracji brak
deklaracji

zasięg 
zmian

brak
deklaracji

brak deklaracji brak
deklaracji

brak deklaracji brak
deklaracji

wynik 
zmian

nieodwra-
calny

brak deklaracji brak
deklaracji

brak deklaracji nieodwra-
calny

zmienne 
niezależne

zewnętrzne brak deklaracji wewnętrzne brak deklaracji brak
deklaracji

Źródło: Andrew H. Van de Ven, Marshall S. Poole, „Explaining Development and Change in Organi-
zations” Academy of Management Review 20, no. 3 (1995), 510–540, cyt. w: Giliberto Capano, „Under-
standing Policy Change as an Epistemological and Th eoretical Problem”, Journal of Comparative Policy 
Analysis: Research and Practice 11, no. 1 (2009), 10.
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ale jako część konstytutywna przedmiotu badania6. Fakt ten będzie miał swoje 
dalsze konsekwencje przy opisywaniu rozmaitych podejść badawczych, o czym 
jest mowa poniżej.

Ponadto na użytek niniejszej pracy jako umowne zostają potraktowane trzy 
wielkie narracje zmiany: periodyzacja, momenty przełomowe oraz sekwencja 
zdarzeń7. Nie jest to naturalnie decyzja podyktowana nastawieniem polemicznym 
do tych klasycznych perspektyw, lecz raczej wynika z uznania, że są to wymiary 
ściśle związane, przeplatające się w ramach analizowanego zagadnienia.

Jak powszechnie wiadomo, wszelkiego rodzaju teorie są wyłącznie pewnym 
uproszczeniem rzeczywistości. Niektórzy posługują się w celu zilustrowania tego 
zagadnienia alegorią mapy8. Otóż każda, nawet najdokładniejsza mapa jest wy-
łącznie pewnym uproszczeniem, przybliżeniem stanu rzeczywistego. Nie zmie-
nia to jednak faktu, że z praktycznego punktu widzenia korzystanie z mapy jest 
w wielu sytuacjach pożyteczne, żeby nie powiedzieć wręcz konieczne. Godzimy 
się zatem na taką uproszczoną wersję rzeczywistości w imię użyteczności. I po-
dobnie jest z teorią – jest ona instrumentem służącym do wyjaśnienia danego zja-
wiska, pomocą w odnalezieniu się w konfrontacji ze skomplikowanym światem; 
jest ona analitycznym instrumentem, dzięki któremu możemy poznać, zrozumieć 
i wytłumaczyć fragment otaczającego nas świata, spojrzeć na niego z szerszej per-
spektywy. Pamiętając zatem o tym kontekście niezbędnego redukcjonizmu, mo-
żemy przyjrzeć się kilku teoriom zmiany politycznej. Wobec wielości podejść wy-
bór z konieczności będzie subiektywny, lecz jednocześnie umożliwi zarysowanie 
głównych nurtów analizy. 

Punktem wyjścia do przedstawienia kilku konkurujących teorii zmiany poli-
tycznej można uczynić rozważania dotyczące tego, co wpływa na politykę. Jeżeli 
bowiem będziemy w stanie określić, jak polityka jest kształtowana, to tym samym 
– na tym właśnie najszerszym planie – będziemy w stanie wskazać na określone 
elementy powodujące zmiany.

I tak, jak twierdzi choćby John L. Campbell, wpływ na kształt polityki (policy-
-making) mogą mieć przesłanki lokujące się w ramach dwóch szerszych katego-
rii: wymiaru ideowego oraz perspektywy nakierowanej na własne korzyści (self-

6 Obrazowo rzecz ujmując, polityka to nie jest tylko ograniczony wybór między A i B, ale ciągłe 
współwystępowanie A i B. Litery oczywiście symbolizują zmianę i stabilność.

7 Czytelnik zainteresowany podstawowymi informacjami na ten temat może sięgnąć choćby 
to tekstu Jeremy Raynera, „Numbering the Generations: General Versus Local Explanation of Po-
licy Change”, Paper Prepared for the ECPR Joint Sessions of Workshops; Workshop on Policy Change 
(2007), 5–12.

8 Zob. James R.  Rogers, „Appendix: Primer on Game Th eory” [w:] James R.  Rogers, Roy 
B. Flemming, Jon R. Bond, Institutional Games and the U.S. Supreme Court (Charlottesville: Uni-
versity of Virginia Press, 2006), 276; Jon R. Bond, „Th e Scientifi cation of the Study of Politics: Some 
Observations on the Behavioral Evolution in Political Science”, op.cit., 897–907, 900.
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-interest)9. Więcej szczegółów związanych z takim stanowiskiem uwzględniono 
w tabeli 2. 

Niejako z konieczności przywołany powyżej porządek ma naturalnie charak-
ter bardzo podstawowy, upraszczający. Wydaje się jednak, że może on służyć pod-
stawowemu tutaj celowi – nakreśleniu szerszego kontekstu analizy.

I tak, właśnie w najszerszym ujęciu, reprezentantem wyjaśnienia dotyczącego 
rezultatów prowadzonej polityki może być choćby koncepcja policy transfer10. Jak 
widać z zestawienia w tabeli 3, jest to swego rodzaju koncept heurystyczny, spoj-
rzenie o charakterze systematyzującym. 

Przejście polityki z jednego stanu do drugiego jest w tym podejściu traktowane 
jako zmienna zależna, dlatego w centrum zainteresowania znajdują się charakte-
rystyki transferu i jego przyczyny, zaś sam transfer jest konstytutywnym warun-
kiem zajścia zmiany politycznej11.

Inna propozycja – wciąż lokująca się w ramach szerokiego poziomu analizy 
– to dialektyczne ujęcie sieci politycznych (policy networks)12. Punktem wyjścia 
autorów tej koncepcji jest uznanie, że relacja pomiędzy sieciami politycznymi 
a efektami danej polityki nie jest prosta, jednowymiarowa, ale raczej ma charakter 
właśnie dialektyczny. Tym samym składają się na ową relację następujące elemen-

9 John L. Campbell, „Ideas , Politics, and Public Policy”, op.cit., 21.
10 Szerzej: Martin Dolowitz, Marsh, „Learning from Abroad”, op.cit.
11 Ibidem, 21.
12 David Marsh, Martin Smith, „Understanding Policy Networks”, Political Studies 48 (2000), 

4–21. Jak przyznają sami autorzy, brak w literaturze konsensusu odnośnie do rozumienia zjawi-
ska sieci politycznych. Upraszczając, można je sprowadzić do nowej formy sprawowania władzy, 
rządzenia (a new form of governance), alternatywnej wobec rynków i systemów o hierarchicznej 
strukturze; za: ibidem, 4.

Tabela 2. Czynniki wpływające na kształt polityki

typ podejścia kontekst rodzaje przykłady podejść 
teoretycznych

własne korzyści
(self-interest) to, czego chcą aktorzy – realizm

przekonania (ideas) to, w co wierzą
aktorzy

paradygmaty kogni-
tywne, światopoglądy, 

normy, konteksty 
(frames) oraz progra-

my polityczne

pluralizm, elitaryzm, 
neomarksizm, insty-
tucjonalizm histo-

ryczny, teorie racjo-
nalnego wyboru

Źródło: opracowanie własne na podstawie:  John L. Campbell, „Ideas , Politics, and Public Policy”, Annual 
Review of Sociology 28, no. 1 (2002), 21–38.



Ta
be

la
 3

. K
on

ce
pc

ja
 p

rz
ej

śc
ia

 p
ol

ity
ki 

po
m

ię
dz

y 
je

j s
ta

na
m

i (
po

lic
y 

tra
ns

fe
r)

źr
ód

ło
 p

rz
ej

śc
ia

ko
nt

in
uu

m
:

do
br

ow
ol

no
ść

…
…

…
.…

..…
…

.w
ym

us
ze

ni
e

kt
o 

je
st

 
za

an
ga

żo
w

an
y 

w
 p

rz
ej

śc
ie

?

co
 p

od
le

ga
 

pr
ze

jśc
iu

?
źr

ód
ła

 w
ie

dz
y 

(s
ką

d 
ak

to
rz

y
po

lit
yc

zn
i c

ze
rp

ią
 w

ie
dz

ę)
st

op
ni

e 
pr

ze
jśc

ia
og

ra
ni

cz
en

ia
 

pr
ze

jśc
ia

sp
os

ób
 

pr
ze

ka
za

ni
a 

in
fo

rm
ac

ji
o 

pr
ze

jśc
iu

ja
k 

pr
ze

jśc
ie

 
po

wo
du

je
 

po
ra

żk
ę 

po
lit

yk
i?

do
br

ow
ol

no
ść

st
an

 p
oś

re
dn

i
w

ym
us

ze
ni

e
pr

ze
sz

ło
ść

wy
m

iar
we

wn
ąt

rz
-

pa
ńs

tw
ow

y

w
ym

ia
r 

m
ię

dz
y-

na
ro

do
w

y

w
yc

ią
ga

ni
e 

w
ni

os
kó

w
 

(d
os

ko
na

ła
 

ra
cjo

na
ln

oś
ć)

w
yc

ią
ga

ni
e 

w
ni

os
kó

w
 

(o
gr

an
ic

zo
na

 
ra

cj
on

al
no

ść
)

be
zp

oś
re

dn
ie 

na
rz

uc
en

ie

re
pr

ez
en

ta
nc

i 
po

ch
od

zą
cy

z w
yb

or
ów

ró
żn

e 
ko

nk
re

tn
e 

po
lit

yk
i i

 ic
h 

ce
le,

 tr
eś

ć
i ś

ro
dk

i

we
wn

ęt
rz

ne
rz

ąd
y 

pa
ńs

tw

or
ga

-
ni

za
cj

e 
m

ię
dz

y-
na

ro
do

w
e

ko
pi

ow
an

ie
zł

oż
on

oś
ć 

po
lit

yk
i

(m
as

s m
ed

ia
)

m
as

s m
ed

ia
br

ak
 

na
le

ży
te

j 
in

fo
rm

ac
ji

na
ci

sk
i z

e s
tro

-
ny

 śr
od

ow
isk

a 
m

ię
dz

yn
ar

od
o-

w
eg

o

bi
ur

ok
ra

ci
, 

ur
zę

dn
ic

y 
słu

żb
y 

cy
-

w
iln

ej

pr
og

ra
m

y 
dz

ia
ła

ni
a

gl
ob

al
ne

w
ła

dz
e 

lo
ka

ln
e

w
ła

dz
e 

lo
ka

ln
e

ry
wa

liz
ac

ja
do

ty
ch

cz
as

ow
e 

po
lit

yk
i

ra
po

rt
y

ni
ep

eł
ne

 
pr

ze
jśc

ie

cz
yn

ni
ki

 
ze

w
nę

tr
ze

, 
w

ar
un

ko
w

oś
ć 

pr
ze

jśc
ia

gr
up

y 
na

ci
-

sk
u,

 p
ar

tie
 

po
lit

yc
zn

e

in
st

yt
uc

je
, 

id
eo

lo
gi

e
sa

m
or

zą
dy

 
lo

ka
ln

e
st

an
 

po
śr

ed
ni

str
uk

tu
ra

ln
a, 

in
st

yt
uc

jo
na

l-
na

 w
yk

on
al

-
no

ść
 p

rz
ej

śc
ia

ko
nf

er
en

cje
, 

sp
ot

ka
ni

a
ni

ew
łaś

ciw
e 

pr
ze

jśc
ie

zo
bo

w
ią

za
ni

a 
(p

oż
yc

zk
i, 

uw
a-

ru
nk

ow
an

ia
 

bi
zn

es
ow

e)

ro
la

 ek
sp

er
-

tó
w

 i 
po

lic
y 

en
tre

pr
en

eu
rs

pr
ze

ko
na

ni
a, 

w
ar

to
śc

i 
ku

ltu
ro

w
e

ję
zy

k
de

kl
ar

ac
je 

we
rb

aln
e 

i n
iew

er
ba

ln
e

ko
ns

ul
ta

nc
i, 

th
in

k t
an

ks
, 

ko
rp

or
ac

je 
tra

ns
na

ro
do

we
,

in
sty

tu
cje

 p
o-

na
dn

ar
od

ow
e

w
ni

os
ki

o 
ch

ar
ak

-
te

rz
e n

eg
a-

ty
w

ny
m

m
in

io
ne

, 
pr

ze
sz

łe
 

re
la

cj
e

Źr
ód

ło
: t

łu
m

ac
ze

ni
e w

ła
sn

e n
a p

od
st

aw
ie

 D
av

id
 P.

 D
ol

ow
itz

, D
av

id
 M

ar
sh

, „
Le

ar
ni

ng
 fr

om
 A

br
oa

d”
, G

ov
er

na
nc

e 1
3,

 n
o.

 1
 (2

00
0)

, 9
.



Te
or

ie
 zm

ia
ny

 p
ol

ity
ki 

– 
ko

nc
ep

tu
al

iza
cj

a 
zm

ia
ny

 p
ol

ity
ki 

71

ty: struktura sieci, działające w niej podmioty oraz kontekst w ramach którego 
one funkcjonują. Ujmując rzecz skrótowo, można założyć, że rodzaj sieci deter-
minuje wynik polityki z nią związanej – reguły gry, przyjęty sposób działania, 
dopuszczalne zachowania etc. Stanowi to o tym, że jedne rozwiązania są prefero-
wane od innych. Co charakterystyczne, autorzy zakładają, że w znacznej mierze 
sieci jako rodzaj organizacji są wynikiem minionych doświadczeń i z tego po-
wodu powodują uprzywilejowanie znanych już sposobów działania13. Jak jednak 
widziana jest zmiana polityki wynikająca ze zmiany sieci? Co znamienne, autorzy 
kwestionują tradycyjne ujęcie, gdzie zmiana może być spowodowana czynnikami 
wewnętrznymi, jak na przykład przekształceniami w dostępie do zasobów w ra-
mach danej sieci lub też czynnikami zewnętrznymi – choćby dotyczącymi aspek-
tów ekonomicznych, ideologicznych, politycznych czy też związanych z zasobem 
wiedzy. Ściślej rzecz ujmując, kwestionowana jest celowość powyższego rozróż-
nienia pomiędzy czynnikami endo- i egzogennymi, gdyż specyfi ka, skompliko-
wanie współczesnej polityki może prowadzić do rozmycia się takiej – wydawać 
by się mogło naturalnej – granicy. Schematyczne ujęcie podejścia dialektycznego 
uwidoczniono na rysunku 1.

Jak wynika z powyższego schematu, dana polityka jest postrzegana jako wynik 
dość skomplikowanego mechanizmu przyczynowo skutkowego. Jest to nieunik-
niona cena, jaką muszą zapłacić autorzy omawianej koncepcji za próbę takiego 
holistycznego potraktowania problemu. Pewnym remedium są propozycje ukie-
runkowane bardziej teleologicznie, starające się węziej spojrzeć na realizowaną 
politykę, jej efekty i związane z tym jej przekształcenia. 

Spośród kilku konkurujących teorii zmiany politycznej przyjrzyjmy się nie-
co dokładniej wybranym propozycjom. Omówienie wszystkich odnotowywa-
nych w literaturze przedmiotu daleko wykracza poza ramy niniejszego opraco-
wania, stąd konieczność uwzględnienia arbitralnie sporządzonego zestawu tych 
ujęć, które uwzględniają najwięcej elementów związanych ze zmianą polityki14. 

13 Ibidem, 6.
14 Za: Peter John, „Is Th ere Life Aft er Policy Streams, Advocacy Coalitions, and Punctuations: 

Using Evolutionary Th eory to Explain Policy Change?”, Policy Studies Journal 31, no. 4 (2003), 481–
–498 oraz José Real-Dato, „Mechanisms of Policy Change: A Proposal for a Synthetic Explanatory 
Framework”, Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice 11, no. 1 (2009), 117–143. 
Nie bez znaczenia jest także liczba cytowań w renomowanych periodykach, no co zwraca uwagę
Brian Shoup w „Policy Section Members Vote for the Most Important Works in Public Policy”, Poli-
cy Currents 11, no. 2 (2001). Dla porządku, wspomnijmy także o niektórych pominiętych tutaj teori-
ach: policy generations (Michiel de Vries, „Developments in Europe: Th e Idea of Policy Generations”, 
International Review of Administrative Sciences 65, no. 4 (1999), 491–510), network-instrument 
model (Hans Th .A. Bressers, Lawrence J. O’Toole, „Th e Selection of Policy Instruments: A Network-
based Perspective”, Journal of Public Policy 3, no. 3 (1998), 213–239, elements of governance model 
(Hans Th .A.  Bressers, Stefan M.M.  Kuks, „What Does ‘Governance’ Mean? From Conception to 
Elaboration” [w:] Hans Th . A. Bressers, Walter A. Rosenbaum (eds.), Achieving Sustainable Develop-
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Co istotne, w obszarze naszego zainteresowania pozostają w tym miejscu tylko 
teorie ukierunkowane na próbę wyjaśnienia zmiany polityki w szerszym ujęciu 
przedmiotowym i w szerszej perspektywie czasowej. Tym samym pozostawiamy 
na boku wszelkie dociekania odnośnie do zmian polityki w wymiarze mikro, to 
znaczy zmian zachodzących codziennie, w wyniku podejmowania i realizowania 
konkretnych decyzji. Rzecz jasna przyjęcie skali makro nie stanowi jakiejś dekla-
racji autora niniejszej pracy nacechowanej normatywnie, lecz wynika wyłącznie 
z przekonania o większej użyteczności perspektyw szerszych przy podejmowaniu 
próby nakreślenia kontekstu dla niniejszej pracy15. Do poziomu mikro przejdzie-
my natomiast w kolejnym rozdziale.

ment: Th e Challenge of Governance Across Social Scales, (Westport: Praeger, 2003), 65–88). Gilberto 
Capano, „Understanding Policy Change as an Epistemological and Th eoretical Problem”, op.cit., 9, 
odnotowuje fakt istnienia ponad 20 różnych teorii zmiany politycznej w ramach różnych dyscyplin 
naukowych. Por. Frank R. Baumgartner, Bryan D. Jones (eds.), Policy Dynamics (Chicago: Univer-
sity of Chicago Press, 2002); Paul A.  Sabatier (ed.), Th eories of the Policy Process (Boulder, CO: 
Westview Press, 2007).

15 Spośród tychże teorii mikro przypomnijmy choćby o: teorii biurokratycznej (Graham
T. Allison, Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis (Boston: Little, Brown, 1971), 
analizie instytucjonalnej (Elinor Ostrom, „Institutional Rational Choice: An Assessment of the In-
stitutional Analysis and Development Framework”, [w:] Th eories of the Policy Process, Paul A. Sa-
batier (ed.) (Boulder, CO: Westview Press, 1999), 35–72), czy też teorii interakcji kontekstualnych 
(Hans Th .A. Bressers, „Implementing Sustainable Development: How to Know What Works, Where, 

Rysunek 1. Sieci polityczne i efekty polityki – podejście dialektyczne

Źródło: David Marsh, Martin Smith, „Understanding Policy Networks”, Political Studies 48 (2000), 10.
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Jednocześnie należy zaznaczyć, że istnieją także inne propozycje wyznaczenia 
możliwie szerokiego tła analizy, jak choćby skupienie się na podejściu stochastycz-
nym, sekwencyjnym, path dependency oraz narracji historycznej16. W różnym 
stopniu poniższy fragment jest nawiązaniem do tych czterech modeli. Jeszcze 
inny z paradygmatów dotyczących analizy zmian politycznych stawia w swoim 
centrum zagadnienie tworzenia, ustanawiania „agendy” (agenda setting). To klu-
czowe pojęcie jest punktem wyjścia dla dwóch podstawowych nurtów: nakiero-
wanego na badanie rezultatów danych działań politycznych oraz skupiających się 
nie tyle na owych rezultatach, ile na sposobach, w jakie nowe propozycje zyskują 
na znaczeniu17. W tym drugim ujęciu – niewątpliwie pełniejszym – istotna war-
tość eksplanacyjna polega na odniesieniu się do samej dynamiki polityki, tego, jak 
pewne rozwiązania wybijają się ponad inne, jak zmienia się ich postrzeganie przez 
aktorów politycznych oraz jak w konsekwencji wygląda los danych rozstrzygnięć 
politycznych. Naturalnie to drugie podejście, jako leżące bliżej istoty zmian poli-
tycznych, będzie ważniejszym punktem odniesienia w niniejszej analizie.

Multiply streams framework

Przegląd teorii zmiany polityki rozpocznijmy od propozycji najwcześniejszej: 
multiply streams framework, nazwa stosowana także czasami to stream model 
of policy process18. Zanim przejdziemy do przedstawienia podstawowych zało-
żeń, przywołajmy poczynione już – ze sporą rezerwą – zastrzeżenie w rozdzia-
le „Uwagi defi nicyjne”: będziemy posługiwać się określeniem anglojęzycznym. 
Próby przełożenia tego terminu na język polski skutkują niezgrabnie brzmiącymi 
propozycjami w rodzaju: „podejście wielokrotnych strumieni”, „koncepcja wielu 
strumieni”, „teoria wielostrumieniowa” etc.

Kluczowym elementem tej teorii jest uznanie, że w każdym przypadku, gdy 
dochodzi do podjęcia rozstrzygnięcia politycznego, mamy do czynienia z rela-
cją zachodzącą pomiędzy trzema elementami („strumieniami” – streams – stąd 
nazwa podejścia). Chodzi o: postrzeganie problemu (problem perception, prob-

When and How” [w:] William M. Laff erty (ed.), Governance for Sustainable Development: Th e Chal-
lenge of Adapting Form to Function, (Cheltenham: Edward Elgar, 2004), 284–318).

16 Michael Howlett, Jeremy Rayner, „Understanding the Historical Turn in the Policy Sciences: 
A Critique of Stochastic, Narrative, Path Dependency and Process-sequencing Models of Policy-
-making over Time”, Policy Sciences 39, no. 1 (2006), 1–18.

17 Th omas Bräuninger, Marc Debus, „Legislative Agenda-setting in Parliamentary Democra-
cies”, European Journal of Political Research 48, no. 6 (2009), 806-807.

18 John W. Kingdon, Agendas, Alternatives, and Public Policies, op.cit.. Niniejszy fragment pracy 
powstawał na podstawie dwóch wydań książki Johna Kingdona – oryginalnego właśnie z 1984 roku 
oraz drugiego wydania z 1995 roku. Stąd odpowiednia notacja w tekście.
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lem recognition), aktywność decydentów i ich świadomość odnośnie do istnienia 
możliwych opcji (triada: participants, solutions, proposals) oraz istotność danej 
kwestii dla wyborców (czyli tradycyjna politics). Przyjrzyjmy się pokrótce owym 
„strumieniom”19.

I tak, po pierwsze, problemy – obrazowo rzecz ujmując – zabiegają o uwagę po-
lityków20, którzy mogą mieć świadomość wagi danej kwestii poprzez: (1) „usyste-
matyzowane informacje” wytworzone w konkretnej sytuacji, (2) wytworzenie się 
sytuacji kryzysowej i świadomość jej pojawienia się oraz (3) ofi cjalny i nieofi cjalny 
oddźwięk (feedback) w stosunku do dotychczas prowadzonej polityki. Oczywiście 
uświadomienie sobie przez aktorów istnienia problemów i ich znaczenia jest uwa-
runkowane głównie procesami kognitywnymi. Tak jak w centrum zainteresowania 
znajduje się sposób tworzenia agendy, tak nie powinniśmy też zapominać i o dru-
giej stronie zagadnienia – powodach, dla których dane sprawy znikają z agendy. 
Według Kingdona, ten stan rzeczy może być wynikiem stosownej działalności 
rządu, której to działalności konsekwencją może być skupienie uwagi na innych 
zagadnieniach. Dodatkowo, znikanie problemów może być wynikiem zmiany oko-
liczności, w szczególności polegać to może na zaniku sytuacji katalizującej, kry-
zysowej. Po trzecie, redukcja agendy może być konsekwencją przyzwyczajania się 
ludzi do faktu istnienia danej kwestii, pogodzenia się z określonym stanem rzeczy. 
Po czwarte, tworzenie agendy jest procesem dynamicznym w tym sensie, że po-
jawiające się nowe kwestie spychają dotychczasowe na dalsze miejsca, lub wręcz 
w ogóle usuwają je z agendy. I w końcu po piąte, znikanie pewnych spraw w ra-
mach agendy może wynikać z fl uktuacji zainteresowania sprawami publicznymi.

Drugi ze strumieni – aktywność decydentów i ich świadomość istnienia moż-
liwych opcji – sprowadza się do wyboru określonych sposobów działania. W tym 
miejscu John W. Kingdon używa wymownego określenia policy entrepreneur, któ-
re „koncentruje się na tworzeniu rozwiązań”21. Dany aktor polityczny inwestuje 
swoje zasoby, możliwości działania (niekiedy także i pieniądze) w celu realizacji 
wybranej strategii i w celu osiągnięcia potencjalnych korzyści22. Ciekawym spo-
strzeżeniem autora tego podejścia jest zwrócenie uwagi na fakt, że wybrane roz-
wiązania – o ile tylko spełnią swoją rolę i się sprawdzą – stają się sposobem opi-
su rzeczywistości dla zainteresowanych aktorów23. Co ważne dla naszej analizy, 
w tym miejscu pojawia się po raz pierwszy wyraźnie zaakcentowane znaczenie 

19 Bohdan Szklarski posługuje się tutaj czytelną alegorią kanałów i śluz; zob. Bohdan Szklar-
ski, „Przywództwo polityczne między rządzeniem a reprezentacją” [w:] Andrzej Mania, Paweł 
Laidler (red.), Amerykańska demokracja w XXI wieku (Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, 2006), 161.

20 John W. Kingdon, Agendas, Alternatives, and Public Policies, [1995], op.cit., 87.
21 Ibidem.
22 John W. Kingdon, Agendas, Alternatives, and Public Policies, [1984] op.cit., 214–215.
23 John W. Kingdon, Agendas, Alternatives, and Public Policies, [1995] op.cit., 137–141.
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procedury wyborczej i jej konsekwencji. Otóż, zdaniem Kingdona, to właśnie re-
prezentanci mają być – w porównaniu z pracownikami służby cywilnej (biuro-
kratami) i osobami spoza struktur rządowych – ważniejsi w kwestii wpływu na 
agendę. Płynie stąd fundamentalny wniosek: wybory mają znaczenie.

I w końcu trzeci ze strumieni – politics – jest tym, co wielu utożsamia z esencją 
polityki. Chodzi bowiem o takie zjawiska jak: nastroje opinii publicznej, działal-
ność grup nacisku i partii politycznych, funkcjonowanie sektora instytucjonal-
nego z kompetencjami i zmianami jego części składowych – choćby w wyniku 
wyborów, co, jak już wiemy, może stanowić jeden z bardziej istotnych warun-
ków ustalających agendę24. W ramach tego strumienia jest miejsce na deliberację, 
konsensus i tworzenie się doraźnych koalicji zainteresowanych sukcesem danego 
rozstrzygnięcia25.

W wyniku udziału powyższych składników (owych strumieni), które są nie-
zależne od siebie i mają swoją własną dynamikę, gracze na scenie politycznej wy-
korzystują (a czasem nawet tworzą) „okna możliwości” (windows of opportuni-
ty, czasem Kingdon używa także określenia policy windows), które są relatywnie 
krótko otwarte, ale dzięki którym dana sprawa ma szansę na realizację po myśli 
uczestników26. Chodzi zatem o uchwycenie takiego momentu, kiedy spotyka się 
z sobą w danym momencie wiele składników, wypadkowych, sposobów oceny 
sytuacji powodujących wykształcenie sprzyjających, unikatowych warunków 
do działania dla policy entrepreneurs, do podjęcia danej decyzji, ergo do zajścia 
zmiany. Jednym z takich „prawdopodobnie najbardziej oczywistych” momentów 
może być na przykład zmiana administracji27, co stanowi dla nas istotny punkt
odniesienia.

Zdaniem autora omawianej koncepcji, owe okna możliwości, tak jak otwie-
rają się tylko w szczególnych okolicznościach, tak i po ich zajściu – zamykają się, 
często nieodwracalnie. Trafną ilustracją takiego podejścia byłoby więc doskonale 
znane powiedzenie, że należy korzystać ze sposobności, o ile tylko takie się poja-
wią. W istocie, biorąc pod uwagę dynamikę polityki, trudno raczej oczekiwać, że 
dana sprawa bez końca będzie oczekiwała na agendzie na zainteresowanie28.

Jednakże to zagadnienie ustalania agendy (agenda setting) jest w istocie osią 
omawianego podejścia. Dla Kingdona zatem centralne problemy dotyczą tego, jak 
określone zagadnienia i ich rozwiązania docierają do polityków, jak są one struk-

24 John W. Kingdon, Agendas, Alternatives, and Public Policies, [1984] op.cit., 207–208.
25 John W. Kingdon, Agendas, Alternatives, and Public Policies, [1995] op.cit., 159–161.
26 Ibidem, 165.
27 John W. Kingdon, Agendas, Alternatives, and Public Policies, [1984] op.cit., 176, 212–213.
28 Zresztą alegoria pojawiających się „okien możliwości” przeszła także do powszechnego obie-

gu; zob. wywiad z Andrzejem Zybertowiczem w Uważam Rze, nr 16(63) (2012), 31. Omawiana tutaj 
logika jest także stosowana np. wśród himalaistów, którzy używają określenia „okno pogodowe” na 
opisanie korzystnych do ataku szczytowego warunków atmosferycznych.
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turyzowane, hierarchizowane, jak inne osiągają status drugoplanowych kwestii 
lub wręcz są ignorowane29. Autor omawianej koncepcji wyraźnie także zaznacza, 
że czym innym jest ustanawianie agendy, a czym innym możliwość jej realizacji. 
W tym miejscu pojawia się bardzo czytelny przykład: prezydent może być w sta-
nie zdominować czy wręcz zdeterminować agendę, ale już niekoniecznie musi być 
zdolny do zdeterminowania określonych rozwiązań i efektów końcowych30.

Jak zatem widać, omawiane podejście jest bardziej odpowiednie do badania 
procesu formułowania polityki, ale już niekoniecznie do jej implementacji. Inna, 
potencjalnie słaba strona to duży nacisk na rolę jednostki jako siły napędowej 
zmiany; to bowiem od determinacji i umiejętności aktora politycznego zależy po-
wodzenie danego scenariusza. Mówiąc obrazowo, skuteczność wymaga pogodze-
nia sprzecznych umiejętności: słuchania i bycia słuchanym. 

Advocacy coalition framework

Kolejna z propozycji teorii zmiany polityki to advocacy coalition framework31. Od 
razu należy zwrócić uwagę na nieco mylącą nazwę. Otóż zgodnie z jej ideą teoria 
ta ma dość luźny związek z powszechnym rozumieniem terminu koalicja jako 
umowy dwóch lub więcej ugrupowań rządzących danym krajem po wyborach. 
Wręcz przeciwnie – głównym punktem odniesienia dla twórców były Stany Zjed-
noczone, czyli państwo, w którym nie mamy do czynienia z koalicjami ugrupo-
wań rządzących. W tym ujęciu, gdy używa się terminu „koalicja”, to chodzi raczej 
o grupę osób – i to zarówno w ramach rządu, jak i poza nim – dzielących jakieś 
przekonania i do pewnego stopnia koordynujących swoje działania nakierowa-
ne na realizację wspólnego celu32. W przypadku danego zagadnienia zazwyczaj 
mamy do czynienia z kilkoma takimi „koalicjami na rzecz danego rozstrzygnię-
cia” (stąd anglojęzyczna nazwa), zaś cechami charakterystycznymi każdej z nich 
są właśnie dzielone przekonania oraz posiadane zasoby33. Świat polityki jest opi-

29 John W. Kingdon, Agendas, Alternatives, and Public Policies, [1995] op.cit., 3.
30 John W. Kingdon, Agendas, Alternatives, and Public Policies, [1984] op.cit., 26.
31 Zob. Paul A. Sabatier, Hank C.  Jenkins-Smith (eds.), Policy Change and Learning: An Ad-

vocacy Coalition Approach (Boulder, CO: Westview Press, 1993); Paul A. Sabatier, „Th e Advocacy 
Coalition Framework: Revisions and Relevance for Europe”, op.cit., 98–130. Podobnie jak w przy-
padku poprzedniego ujęcia będziemy się posługiwać terminem oryginalnym, anglojęzycznym, aby 
nie razić Czytelnika tłumaczeniami idącymi w kierunku przykładowej „teorii koalicji podmiotów 
[politycznych]”.

32 Sami autorzy tego podejścia używają następującej defi nicji koalicji: „aktorzy z szeregu publicz-
nych i prywatnych organizacji, którzy są aktywni w ramach danej kwestii politycznej”; Paul A. Sa-
batier, Hank C.  Jenkins-Smith, „Th e Advocacy Coalition Framework: An Assesment” [w:] Paul
A. Sabatier (ed.), Th eories of the Policy Process, 117–168 (Boulder, CO: Westview Press, 1999, 119).

33 Ibidem, 120.
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sany w kategoriach konfrontacji, konkurowania z sobą różnych idei i wartości 
jednoczących większość członków konkretnej koalicji. Każdy z takich zestawów 
przekonań składa się z (1) „twardego rdzenia” (deep core), czyli fundamentalnych, 
niepodlegających negocjacjom i kompromisom wartości, (2) zasad określających 
funkcjonowanie świata politycznego (policy core) oraz z (3) wartości instrumen-
talnych czy też tyczących się mniej istotnych aspektów politycznych (secondary 
aspects). Rzecz jasna pierwsze z nich są relatywnie najbardziej odporne na zmianę, 
drugie podlegają zmianie, ale tylko stopniowo i przed określony czas, zaś ostatni 
ze składników bywa modyfi kowany dość elastycznie, stosownie do napływających 
danych, doświadczeń czy też kalkulacji strategicznych34.

W tym ujęciu zmiana polityki zachodzi w przypadku, kiedy jedna koalicja zo-
staje zastąpiona przez inną lub gdy zmiana jest wynikiem wpływu odpowiednio 
silnych okoliczności zewnętrznych usuwających daną koalicję z orbity politycznej. 
A zatem spośród tych dwóch czynników sprawczych pierwszy (koalicje) ma cha-
rakter silnie stabilizujący, zaś drugi (okoliczności zewnętrzne) – sprzyja zmianom. 
Ujmując rzecz nieco inaczej, zmiana polityki będzie związana albo z ewolucją po-
glądów w ramach dominującej koalicji albo z zamianą jej samej na inną. Jak już 
wcześniej wspomniano, warunkami koniecznymi – i zarazem niewystarczającymi! 
– do zaistnienia zmian w ramach policy core są: szersze przewartościowania spo-
łeczno-ekonomiczne, zmiany opinii publicznej, zmiany rządzących oraz sytuacje, 
gdy decyzje polityczne mają wpływ na inne sfery aktywności państwa. Są to wa-
runki sprzyjające zmianom; czy jednak takowe zajdą, to już zależy od skuteczności 
propagatorów tychże zmian, czyli, mówiąc językiem advocacy coalition framework, 
zależy to od konkurencyjnej koalicji35. Jeżeli jednak owe zmiany zajdą, to tylko w ra-
mach policy core mogą być traktowane jako fundamentalne, modyfi kacje secondary 
aspects będą bowiem miały charakter bardziej symboliczny36.

Istotną wartością omawianego podejścia jest zwrócenie uwagi na zjawisko 
uczenia się (policy-learning). Mamy z nim do czynienia w przypadku zachodzenia 
mniejszych zmian będących wynikiem czerpania doświadczeń ze sfer innych niż 
dominująca. W tym sensie proces uczenia się, czerpania doświadczeń jest trakto-
wany raczej jako skutek, a nie przyczyna zmiany polityki. Jak zatem widać, mamy 
tutaj wyraźne odwołanie się do wspomnianego w rozdziale „Uwagi defi nicyjne” 
dylematu, czy dana teoria odpowiada na pytania „dlaczego coś się dzieje?”, czy też 
„jak coś się dzieje?”. Oczywiście w przypadku advocacy coalition framework jest 
to próba zmierzenia się z tymi dwoma pytaniami jednocześnie, w ramach jednej 
teorii.

34 Czytelna ilustracja, wraz z przykładami, znajduje się w tabeli 3 w tekście Paula A. Sabatiera, 
„Th e Advocacy Coalition Framework: Revisions and Relevance for Europe”, op.cit., 112–113.

35 Ibidem, 118–119.
36 Ibidem, 118.
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Punctuated equilibrium framework

Trzecia z głównych teorii to punctuated equilibrium model37. Podobnie jak w przy-
padku Kingdona, tak i tutaj mamy do czynienia z zagadnieniem ustanawiania 
agendy (agenda setting); tym razem jednak mechanizm opisu i wyjaśnienia do-
tyczy nie tylko etapu tworzenia agendy, ale także i jej realizacji, wpływu na rze-
czywistość. Punktem wyjścia jest założenie mówiące o względnej równowadze 
w ramach polityki w dłuższej perspektywie czasu i incydentalnie pojawiających 
się tąpnięciach. Czynnikiem szczególnie sprzyjającym status quo ma być nikłe za-
interesowanie jakimś problemem, co czasami bywa przerywane stanem zwiększo-
nej uwagi ze strony rządu lub czynników decyzyjnych dotychczas nieaktywnych 
w danej kwestii – może to w konsekwencji być czynnikiem sprawczym dla zajścia 
zmiany. Takie zainteresowanie uwagą i działaniami rządu w ramach danego prob-
lemu jest określane jako „dynamika polityki”38. Co istotne dla naszej analizy, jed-
nym z takich czynników sprawczych dla zajścia zmian strukturalnych w polityce 
może być mechanizm wyborczy.

A zatem w tym podejściu stabilność (reguła) i zmiana (wyjątek od niej) są 
istotnymi cechami procesu politycznego i próba wyjaśnienia obu staje się central-
ną częścią punctuated equilibrium model. Jest to doskonale widoczne w genezie in-
telektualnej teorii, która czerpie między innymi z teorii ewolucji39. Ujmując rzecz 
najprościej, polityka państwa charakteryzuje się dłuższymi stanami (względnej) 
równowagi i tylko okazyjnie pojawiającymi się momentami radykalnych zmian. 
Co istotne dla dalszej części analizy takie podejście jeszcze w latach sześćdziesią-
tych XX wieku zastosowano wobec polityki budżetowej Stanów Zjednoczonych 
w ramach tak zwanej incremental theory40. Ów „inkrementalizm” zakłada zatem, 
że typowy, normalny stan polityki charakteryzuje się drobnymi przyrostami 

37 Zob. Frank R.  Baumgartner, Bryan D.  Jones, Agendas and Instability in American Politics, 
op.cit.; Bryan D.Jones, Frank R.  Baumgartner, Th e Politics of Attention: How Government Priori-
tizes Problems, (Chicago: Th e University of Chicago Press, 2005). Tradycyjnie już pozostajemy przy 
wersji anglojęzycznej. W tym jednak wypadku względnie udaną propozycją może być przełożenie 
stosownego terminu jako „teoria przerywanej równowagi”.

38 Frank R. Baumgartner, Christoff er Green-Pedersen, Bryan D. Jones, „Comparative Studies of 
Policy Agendas”, Journal of European Public Policy 13, no. 7 (2006), 962.

39 James L.  True, Bryan D.  Jones, Frank R.  Baumgartner, „Punctuated-equilibrium Th eory:
Explaining Stability and Change in American Policymaking”, op.cit.

40 Aaron B. Wildavsky, Th e Politics of the Budgetary Process (Boston: Little, Brown, 1964). Sze-
rzej na ten temat zob. literatura w: John W.  Kingdon, Agendas, Alternatives, and Public Policies, 
[1984] op.cit., 84; Peter John, Helen Margetts, „Policy Punctuations in the UK: Fluctuations and 
Equilibria in Central Government Expenditure since 1951”, Public Administration 81, no. 3 (2003), 
411–413. Zob. także Charles E. Lindblom, „Science of ‘Muddling Th rough’”, Public Administration 
Review 14 (1959), 79–88. Por. Paul R. Schulman, „Nonincremental Policy Making: Notes Toward an 
Alternative Paradigm”, American Political Science Review 69, no. 4 (1975), 1354–1370.
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i spadkami wartości jakiejś zmiennej, a zatem „to, co nastąpi jutro, nie będzie się 
znacznie różniło od tego, co jest dzisiaj”41.

Omawiana teoria „zakłóconej równowagi” różnicuje czynniki sprzyjające 
zmianom. I tak, jeżeli modyfi kacje są pochodną „obiektywnych” okoliczności, to 
mowa jest o „pozytywnym oddźwięku” (positive feedback) i istotnej mobilizacji, 
czyli dalej idącej zmianie, jeżeli zaś zmiana jest atypowa, znacznie odbiega od 
przyjętego stanu rzeczy, to mamy do czynienia z „negatywnym oddźwiękiem” 
(negative feedback), czyli zmianą raczej na mniejszą skalę. W typowej sytuacji te-
oria zakłada, że dany system jest w stanie długofalowej równowagi, która bywa 
naruszana na relatywnie krótko przez nałożenie się zmian w trzech czynnikach 
sprawczych: przekonaniach, zaangażowanych aktorach oraz regułach gry. Podob-
nie jak w podejściu Kingdona, tak i tutaj istotna rola przypisywana jest policy en-
trepreneur odpowiedzialnemu za „promowanie zmian politycznych”42. Owe zmia-
ny mają charakter cykliczny – w nawiązaniu do koncepcji cykli zainteresowania 
daną sprawą autorstwa Anthony’ego Downsa43. I tak, na etapie przed zauważal-
nym pojawieniem się problemu mamy do czynienia z nikłym zainteresowaniem, 
które jednak może eksplodować przykładowo w wyniku jakiegoś katalizującego 
wydarzenia, następny jest etap przewartościowania poglądów w związku z uświa-
domieniem sobie kosztów rozwiązania problemu, po czym następuje etap po-
nownego zaniku zainteresowania wywołanego w szczególności pojawieniem się 
nowych problemów44. A zatem zmiana jest rozumiana przez pryzmat pewnej sek-
wencji zdarzeń skutkujących niszczeniem dotychczasowych paradygmatów poli-
tycznych45. Z kolei równowaga jest utożsamiana z:

1)  „niezgodą poznawczą” (cognitive friction), czyli ograniczeniami poznawczy-
mi i ideologicznymi polityków (przywiązaniem do określonej ideologii)46 
oraz

41 Charles E. Lindblom, „Still Muddling, Not Yet Th rough”, Public Administration Review 39, 
no. 6 (1979), 517.

42 José Real-Dato, „Mechanisms of Policy Change: A Proposal for a Synthetic Explanatory Frame-
work”, op.cit., 118.

43 Anthony Downs, „Up and Down with Ecology: Th e Issue-Attention Cycle”, op.cit. Stanowi to 
czytelne nawiązanie do kolejnej przesłanki intelektualnej – teorii rozwoju nauki Th omasa Kuhna.

44 Takie podejście – w wersji bliskiej politycznemu public relations – jest czasami sprowadzo-
ne na gruncie codziennej praktyki politycznej do wynajdywania, kreowania określonych sytuacji 
w celu skupienia na ich rozwiązywaniu uwagi opinii publicznej.

45 Michael Howlett, Jeremy Rayner, „Understanding the Historical Turn in the Policy Sciences: 
A Critique of Stochastic, Narrative, Path Dependency and Process-sequencing Models of Policy-
-making over Time”, op.cit., 12.

46 Taki postulat jest silnie osadzony w teorii ograniczonej racjonalności (bounded rationality) 
w procesie podejmowania decyzji. Zob. Bryan D. Jones, Frank R. Baumgartner, Th e Politics of Atten-
tion: How Government Prioritizes Problems, op.cit.; Frank R. Baumgartner, Bryan D. Jones, Agendas 
and Instability in American Politics, op.cit., xxiii–xxvi.
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2)  „niezgodą instytucjonalną” (institutional friction), czyli oporem ze strony 
instytucji, obowiązujących reguł gry.

Jak więc widać, polityka państwa demokratycznego nie jest uwarunkowana 
deterministycznie raz na zawsze danym rozumieniem problemów politycznych, 
lecz jest zdolna – choćby tylko w ograniczonym zakresie – do dostosowywania 
się do pojawiających się zagadnień 47. Co istotne, „mechanizmem napędowym” 
zmian jest – jak pisze Bohdan Szklarski – nie tyle „liczba, co jakość artykułowa-
nych interesów”48.

Path dependency framework

Istotnym uzupełnieniem powyższych propozycji jest jeszcze jedno ujęcie tema-
tu – path dependency framework49. Co jednak istotne, należy je potraktować o tyle 
szczególnie, że – jakkolwiek nośne intelektualnie – nie jest elementem analizy 
zmiany polityki jako takiej, lecz raczej dociekań historycznych, a ściślej rzecz uj-
mując, leży na styku obu tych obszarów, łącząc perspektywę historyczną z insty-
tucjonalną.

Charakterystyczne, że logika wyjaśnienia w ramach tej teorii nakierowana 
jest raczej na zjawisko stabilności, a nie zmiany. Jak można wywnioskować z na-
zwy tego podejścia, istotne znaczenie dla wyjaśnienia mają co prawda warunki 
wstępne, początkowe, jednak tym, co determinuje efekty, są etapy środkowe, 

47 Frank R. Baumgartner, Christoff er Green-Pedersen, Bryan D.Jones, „Comparative Studies of 
Policy Agendas”, op.cit., 962. W sprawie stanowiska kwestionującego wartość eksplanacyjną punctu-
ated equilibrium zob. Ellen M. Immergut, „Historical-Institutionalism in Political Science and the 
Problem of Change” [w:] Andreas Wimmer, Reinhart Kö ssler (eds.), Understanding Change: Models, 
Methodologies, and Metaphors, 237–259 (Houndmills, Basingstoke, Hampshire, New York: Palgrave 
Macmillan, 2006). Zob. także argument na temat względnej stabilności danych ekonomicznych 
w USA w latach 1959–1999 w Sensier, Dijk (2004).

48 Bogdan Szklarski, „Przywództwo polityczne między rządzeniem a reprezentacją”, op.cit., 
s. 154.

49 Wśród klasycznych prac zob. Paul A.  David, „Clio and the Economics of QWERTY”, 
American Economic Review 75 (1985), 332–337; Adrian Kay, „A Critique of the Use of Path De-
pendency in Policy Studies”, Public Administration 83, no. 3 (2005), 553–571; Michael Howlett, 
M. Ramesh, „Policy Subsystem Confi gurations and Policy Change”, Policy Studies Journal 26, no. 3 
(1992), 466–481; Paul Pierson, „Increasing Returns, Path Dependence, and the Study of Politics”, 
American Political Science Review 94, no. 2 (2000), 251–267; Paul Pierson, „Not Just What, but 
When: Timing and Sequence in Political Processes” Studies in American Political Development 
14, no. 1 (2000), 72–92; Carolina Castaldi, Giovanni Dosi, „Th e Grip of History and the Scope for 
Novelty: Some Results and Open Questions on Path Dependence in Economic Processes”, op.cit. 
Znowu trzymamy się określenia nie tłumaczonego na język polski, choć wydaje się, że „zależność 
ścieżkowa” relatywnie trafnie oddaje angielską wersję. Jednak taka propozycja, zdaniem autora, 
brzmi dość sztucznie.
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opisujące rozwój sytuacji zgodnie z określonymi schematami. W tym miejscu 
do odegrania ma swoją rolę narracja historyczna – dzięki niej owe procesy nie 
zachodzą w próżni, lecz posiadają stosowny kontekst czasowy i sytuacyjny. Od-
wołując się do pojęć znanych z rozdziału „Metodologiczne dylematy badań nad 
zmianą”, mówimy w tym miejscu o procesach, których stan obecny jest uza-
leżniony nie tylko od stanu w okresie bezpośrednio poprzedzającym, ale także 
i innych momentach bardziej odległych w historii. Paradygmat path dependen-
cy można więc sprowadzić po prostu do stwierdzenia, że jest to „uzależnienie 
obecnej realizacji procesu (...) od jego stanów w przeszłości, nie wyłączając 
stanu inicjującego dany proces”50. Co więcej, minione wartości zmiennych po-
wodują także modyfi kacje relacji między zmiennymi51. W języku zwolenników 
podejścia path dependency mówi się zatem krótko, że „historia ma znaczenie” 
(history matters)52, co ściśle wiąże się ze wskazaną we wcześniejszym rozdziale 
ideą nieodwracalności zmian53. Warto także wspomnieć, że w tym ujęciu czas 
i odwołująca się do niego narracja historyczna bywają często opierane na zało-
żeniu linearności, co zresztą bywa krytykowane54.

Krótkie podsumowania powyższych podejść ilustruje tabela 4. 
Jak zatem wynika z powyższego przeglądu, na co wyraźnie wskazują trzy 

pierwsze perspektywy55, wszystkie one odnoszą się nie tylko do tego, dlaczego 
zachodzi dana zmiana, ale także i do tego, jaka jest jej intensywność. Co więcej, 

50 Carolina Castaldi, Giovanni Dosi, „Th e Grip of History and the Scope for Novelty: Some Re-
sults and Open Questions on Path Dependence in Economic Processes”, op.cit., 100.

51 David L. Weakliem, „Time Series Analysis of Political Change”, op.cit., 650.
52 Krytyka instrumentalnego traktowania idei history matters w: Alexandra Dobrowolsky, 

Denis Saint-Martin, „Agency, Actors and Change in a Child-focused Future: ‘Path Dependency’ 
Problematised”, Commonwealth and Comparative Politics 43 (2005), 1–33; James Mahoney, „Ana-
lyzing Path Dependance: Lessons from the Social Sciences” [w:] Understanding Change: Models, 
Methodologies, and Metaphors, op.cit., 129–139. W innej wersji mówi się także o tej koncepcji  time 
matters. Oczywiście olbrzymim nieporozumieniem byłaby próba używania w tym kontekście okre-
ślenia „polityka historyczna”. Niezależnie od jej defi nicji, w omawianej tutaj sytuacji mamy raczej do 
czynienia z jej logicznym i językowym przeciwieństwem, czyli raczej z „historią polityki”.

53 Carolina Castaldi, Giovanni Dosi, „Th e Grip of History and the Scope for Novelty: Some 
Results and Open Questions on Path Dependence in Economic Processes”, op.cit., 101. Postulat 
„pamięci” procesu generującego dane ma ciekawe przełożenie na grunt metodologiczny w świetle 
teorii łańcuchów Markowa i procesów błądzenia przypadkowego (random walk); ibidem, 111–112. 

54 Zob. Anne Norton, „Politics Against History: Temporal Distortions in the Study of Politics”, 
Political Studies 58, no. 2 (2010), 344. W tymże tekście znajdujemy także ciekawą opinię: „Historia 
wcale nie podąża tak po prostu do przodu. Istota tego, że wydarzenia, ich sens oraz i my sami po-
ruszamy się nieubłaganie do przodu (...), jak ujął to Kant, zależy nie do samych wydarzeń, ale od 
nas. Te oczywiste atrybuty świata temporalnego są artefaktami naszego rozumowania – a często są 
naszymi wyraźnymi ambicjami i pragnieniami politycznymi”; Anne Norton, „Politics Against Hi-
story: Temporal Distortions in the Study of Politics”, Political Studies 58, no. 2 (2010), 345.

55 José Real-Dato, „Mechanisms of Policy Change: A Proposal for a Synthetic Explanatory Fra-
mework”, op.cit., 118.



Tabela 4. Wybrane teorie zmiany politycznej w kontekście epistemologicznym i teoretycznym

multiply streams advocacy 
coalition

punctuated 
equilibrium

path dependency

kontekst epistemologiczny
sposób następ-
stwa zdarzeń 
(linearność/

nielinearność)

nielinearność 
(niejasna i nie-
przewidywalna)

niespójna linear-
ność
(częściowo
przewidywalna)

linearność
(częściowo
przewidywalna)

nielinearność

dynamika rozwo-
ju (ewolucyjny/

rewolucyjny)

brak deklaracji, 
lecz głównie 
ewolucyjna

ewolucyjna (sek-
wencja powol-
nych i gwałtow-
nych zmian)

brak deklaracji niespójnie
ewolucyjna

motory zmian częściowo 
ograniczona rola 
przypadku i moż-
liwości działania 
jednostki

kryzys zewnętrz-
ny, zmiana partii 
rządzącej

czynniki ze-
wnętrzne, zmiana 
partii rządzącej, 
konfrontacja, pro-
ces „uczenia się”

samonapędzający 
się mechanizm, 
historia

kontekst teoretyczny
defi nicja zmiany 

politycznej
nacisk na agenda 
setting, brak 
rozróżnienia 
rodzajów zmiany 
polityki

nacisk na mo-
menty przeło-
mowe w agenda 
setting oraz 
postępowanie 
ustawodawcze

podejście cało-
ściowe, trójczło-
nowy kontekst 
zmian (na pod-
stawie przekonań 
politycznych)

podejście
całościowe

rodzaj zmiany 
(stopniowa/
radykalna)

brak deklaracji powiązanie 
strukturalne obu 
rodzajów

oba rodzaje oba rodzaje

wynik zmiany brak deklaracji odwracalny odwracalny nieodwracalny
poziom abstrak-

cyjności
perspektywa 
ewolucyjna

skala makro połączenie skali 
makro, mezo 
i mikro

perspektywa 
ewolucyjna

dylemat struk-
tura (instytucje 
i działania zbio-
rowe) – prefe-

rencje i działania 
indywidualne 

(structure-agency 
dilemma)

przewaga struk-
tury, lecz z możli-
wością uwzględ-
nienia zachowań 
indywidualnych

przewaga 
struktury

połączenie
struktury
i działania

przewaga 
struktury

mechanizmy 
przyczynowe

losowo połą-
czone zmienne 
zewnętrzne i we-
wnętrzne; pierw-
sze z nich zdają 
się odgrywać rolę 
decydującą

przyczyny po-
wiązane głównie 
ze zmiennymi 
egzogenicznymi

przyczyny zależne 
od rodzaju 
zmiany, większe 
zmiany zdetermi-
nowane czynnika-
mi zewnętrznymi

„ścieżki histo-
ryczne” (histori-
cal paths), rola 
kluczowych wy-
darzeń (critical 
junctures)
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multiply streams advocacy 
coalition

punctuated 
equilibrium

path dependency

zmienne istotne wydarze-
nia zewnętrzne: 
zmiany tech-
nologiczne, 
zwycięstwo 
wyborcze, kryzys 
systemowy 
i międzynarodo-
wy; dodatkowo 
możliwy wpływ 
jednostek

istotne wydarze-
nia zewnętrzne, 
uzgodnienia 
pomiędzy insty-
tucjami, cykle 
w ramach opinii 
publicznej, dy-
namika procesu 
przekazywania 
informacji

istotne wydarze-
nia zewnętrzne, 
rywalizacja idei 
i przekonań, 
„uczenie się”

związane z przy-
padkowością, 
losowością oraz 
innowacją

akcentowane
wymiary polityki

częściowo chao-
tyczne połączenie 
trzech wymia-
rów: polityka 
jako arena zma-
gań o władzę, ob-
szar idei oraz cel 
działań instytucji 
politycznych

uwzględnie-
nie wszystkich 
wymiarów, lecz 
z dominującą 
rolą instytucji 
politycznych

nacisk na in-
terakcję trzech 
wymiarów: po-
lityka jako arena 
zmagań o władzę, 
obszar idei oraz 
zespół sieci 
powiązań (set of 
networks)

dominująca rola 
wymiaru instytu-
cjonalnego

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Giliberto Capano, „Understanding Policy Change as an Epis-
temological and Th eoretical Problem”, Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice 11, 
no. 1 (2009), 20–21.

elementem jednoczącym te podejścia jest odwołanie się do następujących katego-
rii: rola jednostek (z ich przekonaniami i preferencjami), struktura organizacyj-
na (reguły, normy) oraz zmienne zewnętrzne (czyli elementy spoza politycznego 
kontekstu, ale z wpływem na niego). Dodatkowo wskazane ujęcia narzucają dość 
szeroką perspektywę temporalną – wykazanie zaistnienia zmian wymaga wszak-
że upływu czasu. Gwoli przykładu, Paul A. Sabatier oraz Hank C. Jenkins-Smith 
wprost określają horyzont czasowy na co najmniej około dekadę56.

Warto także zauważyć, że zarówno punctuated equilibrium model, jak i path 
dependency framework akcentują znaczenie sekwencji zdarzeń, a w konsekwencji 

56 Zob. odpowiednio: Paul A. Sabatier, „Th e Advocacy Coalition Framework: Revisions and 
Relevance for Europe”, op.cit., 98; Paul A. Sabatier, Hank C. Jenkins-Smith, „Th e Advocacy Co-
alition Framework: An Assesment”, op.cit., 118. Krytyka takiego podejścia w: Fritz Sager, Yvan 
Rielle, „Under What Contextual and Situational Conditions Are Policies Receptive To Change? 
A Qualitative Comparative Analysis of the Swiss Cantons’ Alcohol Policies”, Paper Prepared for 
the ECPR Joint Sessions 2007 in Helsinki, Workshop No. 3: „Th e Determinants of Policy Change: 
Advancing the Debate” 2007.
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umożliwiają określenie, jak wydarzenia wcześniejsze rzutują na wydarzenia póż-
niejsze57. Fakt ten będzie miał swoje interesujące konsekwencje na gruncie meto-
dologicznym.

Ciekawie przedstawiają się omawiane podejścia w kontekście szerszych per-
spektyw, zarysowanych w tabeli 1. Otóż spoglądając, gwoli przykładu, na ka-
tegorię „motory zmian”, możemy założyć, że teoria punctuated equilibrium jest 
przykładem podejścia ewolucyjnego: sytuacja dojrzewa aż do momentu zajścia 
zmiany, pojawienia się przesilenia, pchającego proces w kierunku nieustannego 
rozwoju. Z kolei posiłkując się kategorią „następstwo zdarzeń”, odkrywany, że 
advocacy coalition framework może być – przynajmniej z tego punktu widzenia – 
traktowane jako przykład podejścia teleologicznego: celem zainteresowanych jest 
wszakże osiągnięcie pożądanych rezultatów polityki, aktorzy są w założeniu na-
kierowani na skuteczność podejmowanych działań.

Interesującym uzupełnieniem powyższych koncepcji jest także dychotomicz-
ny podział badań zmian polityki na ujęcie statyczne i dynamiczne58. Pierwsze 
z nich, jakkolwiek nie negując pojawiających się zmian, akcentuje te czynniki, 
które przyczyniają się do stabilizacji i trwałości działań politycznych. Spośród
takich przesłanek wymieńmy trzy, jak się wydaje najistotniejsze w ramach analiz 
dotyczących Stanów Zjednoczonych:

1)  kultura polityczna, wiara w rolę mechanizmów wolnorynkowych, ograni-
czona rola rządu i możliwość kontroli jego działań;

2)  specyfi ka amerykańskiego konstytucjonalizmu, a zwłaszcza „rozdrobnie-
nie” instytucji politycznych – tutaj lokują się powszechnie znane rozwiąza-
nia ustrojowe: hamulce i równowaga, podział władz czy też zasada federa-
lizmu;

3)  integralne cechy procesu tworzenia polityki wraz z jej ograniczeniami, na 
przykład o charakterze biurokratycznym59.

Logiczną konsekwencją takiego toku rozumowania jest przekonanie o trud-
nościach w modyfi kowaniu polityki oraz tylko z rzadka pojawiających się funda-
mentalnych zmianach. Tym samym w sensie intelektualnym stanowisko statyczne 
jest bliskie punctuated equilibrium model.

57 Michael Howlett, Jeremy Rayner, „Understanding the Historical Turn in the Policy Sciences: 
A Critique of Stochastic, Narrative, Path Dependency and Process-sequencing Models of Policy-
-making over Time”, op.cit., 6–7.

58 Patrick McGuinn, „Swing Issues and Policy Regimes: Federal Education Policy and the Poli-
tics of Policy Change”, Th e Journal of Policy History 18, no. 2 (2006), 205–240.

59 Na marginesie warto uzupełnić drugą z kategorii choćby o procedurę wprowadzania popra-
wek do konstytucji USA, który to proces zasadnie może być oceniany jako wysoce niesprzyjający 
elastycznemu reagowaniu na pojawiające się propozycje. Dowodem takiego stanu rzeczy jest zale-
dwie 27 ratyfi kowanych poprawek i sporo ponad 10 tysięcy ich rozmaitych projektów.
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Odwrotne rozumowanie charakteryzuje drugie podejście – dynamiczne. Tym 
razem zakłada się względną elastyczność polityki, głównie dzięki: naciskom opinii 
publicznej, współzawodnictwu partii politycznych w ramach mechanizmu wybor-
czego, kryzysom zewnętrznym oraz specyfi ce amerykańskiego systemu politycz-
nego (istnienie wielu konkurencyjnych dróg dochodzenia swoich postulatów)60.

Reasumując, co istotne z naszego punktu widzenia, analizy zmian politycznych 
odnoszą się do wymiaru czasowego – ich fundamentem jest założenie mówiące 
o próbie wyjaśnienia przyczyn i/lub konsekwencji pojawienia się i upadku danych 
rozwiązań w programie działania rządu61. Oczywiście podejścia zasygnalizowane 
powyżej różnią się szczegółami eksplanacyjnymi, co nie powinno dziwić, biorąc 
pod uwagę, że losy określonych rozwiązań, kwestii, spraw w ramach polityki róż-
nie mogą być tłumaczone. Posiłkując się ugruntowaną w tym obszarze termino-
logią, mamy do czynienia z badaniem, jak jakiś problem jest defi niowany (issue 
defi nition), jak jest przedstawiany opiniii publicznej (framing) oraz jak odbywa się 
organizowanie poparcia (mobilization of support).

Jak się wydaje, naturalnym przejściem od powyższych rozważań do tematyki 
następnego rozdziału (teorie zmiany polityki zagranicznej) może być przywołanie 
jednej z istotniejszych koncepcji nakierowanych na analizę zmian w ramach sto-
sunków międzynarodowych62. Jak już wspomniano w rozdziale „Uwagi defi nicyj-
ne”, punktem wyjścia jest uznanie, że zarówno „turbulencje”, jak i „fl uktuacje” są 
komplementarnymi stanami defi niującymi rzeczywistość społeczną, a polityczną 
w szczególności. Ogólnie rzecz ujmując, cechami wyróżniającymi takie zmiany 
są niepewność (co do przebiegu i wyników) oraz (szybkie) tempo63. W wymiarze 
konceptualnym James N.  Rosenau postuluje, że badanie zjawiska kontynuacji/
zmiany powinno być określone następującymi założeniami wstępnymi:

60 Powyższy schemat rozumowania oraz stosowne wskazówki bibliografi czne w: ibidem, 206, 
210.

61 Frank R. Baumgartner, Christoff er Green-Pedersen, Bryan D. Jones, „Comparative Studies of 
Policy Agendas”, op.cit., 959, 960–961.

62 James N. Rosenau, Turbulence in World Politics: A Th eory of Change and Continuity, op.cit. 
Odnośnie do innych propozycji zob. literatura przytaczana np. w przypisie 11, ibidem, 74. Z kolei 
w literaturze polskojęzycznej zob. Teresa Łoś-Nowak, „Zmiana jako przedmiot badań w nauce o sto-
sunkach międzynarodowych” [w:] Andrzej Antoszewski et al. (red.), Teoretyczne i metodologiczne 
wyzwania badań politologicznych w Polsce (Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skło-
dowskiej w Lublinie, 2009), 263–288.

63 James N. Rosenau, Turbulence in World Politics: a Th eory of Change and Continuity, op.cit., 8. 
Co znamienne, rewolucje są tylko jednym z możliwych wydarzeń społecznych charakteryzujących 
turbulencje. Na temat źródeł turbulencji w stosunkach międzynarodowych pod koniec dwudzie-
stego wieku zob. ibidem, 12–13. W literaturze polskojęzycznej zob. zwłaszcza Paweł Frankowski, 
Hegemonia Stanów Zjednoczonych Ameryki w warunkach turbulencji (Toruń: Wydawnictwo Adam 
Marszałek, 2006).



86

1)  konieczne jest określenie perspektywy systemowej i czasowej (nadanie 
kontekstu);

2)  im dłuższa perspektywa czasowa i im bardziej zwarty system, tym większe 
jest prawdopodobieństwo przewagi narracji nakierowanej na stabilizację, 
ciągłość;

3)  systemy polityczne posiadają trzy parametry wyznaczające granice działań64;
4)  główne zmiany dokonują się w sytuacji, kiedy następuje przekształcanie 

głównych parametrów;
5)  trwała zmiana jest możliwa tylko w wypadku, gdy wszystkie trzy parametry 

są zaangażowane65.

Jak więc widać, sporo uwagi poświęcono w tym miejscu roli parametrów. Nie 
są one raczej traktowane jako czynnik o złożonym czy też dynamicznym cha-
rakterze, lecz jako przejaw naturalnego biegu rzeczy, obiektywnych okoliczności. 
Z kolei zmienne (variables), już samą nazwą wskazują na kontekst dokonywania 
się przekształceń. Istotnie, to właśnie zmienne są odpowiedzialne za bardziej ela-
styczne reagowanie przez uczestników systemu międzynarodowego na sytuację66. 
W tym sensie za zmienne są uznawane: liczba państw, podział władzy pomiędzy 
państwami, cele państw, rodzaje systemów politycznych oraz związany z nimi 
proces decyzyjny, reguły i obyczaje regulujące stosunki międzynarodowe, wza-
jemne związki pomiędzy państwami oraz wzajemne postrzeganie się państw67. Do 
pewnego stopnia powyższe rozróżnienie można więc rozumieć jako tożsame z – 
odpowiednio – „barierami” i „nośnikami” zmian. Nie oznacza to wszakże, że owe 
bariery nie ulegają modyfi kacjom; jest zgoła odwrotnie – parametry także ewo-
luują, zaś ich przekształcenia są właśnie nazywane „turbulencjami”. Spośród oko-
liczności takich fundamentalnych, głębokich, zasadniczych zmian wymieńmy: 
(1) postęp technologiczny, (2) sytuację, kiedy zasoby lub obowiązujące praktyki 
nie radzą sobie z kolejnym wyzwaniem oraz (3) przekształcenia świadomościowe 
ludzi, ewolucję postrzegania problemów68.

64 Są to parametry dotyczące skali mikro (orientacje i zachowania na poziomie jednostek: orien-
tational lub też skills parameters), makro (reguły działania i wszelkie ich formy stosowane na are-
nie międzynarodowej przez podmioty zbiorowe: structural parameters) oraz wymiaru pośredniego 
(dotyczą istoty relacji odnośnie do wykonywania władzy w wymiarze mikro i makro: relational pa-
rameters); za: James N. Rosenau, Turbulence in World Politics: A Th eory of Change and Continuity, 
op.cit.: 10–11, 87–90).

65 Ibidem, 77–78.
66 Ibidem, 80.
67 Dina A.  Zinnes, „Prerequisites for the Study of System Transformation” [w:] Alexander 

L. George, Ole R. Holsti, Randolph M. Siverson (eds.), Change in the International System, (Boulder, 
CO: Westview Press, 1980), 9–13, cyt. w: James N. Rosenau, Turbulence in World Politics: A Th eory 
of Change and Continuity, op.cit., 79.

68 Ibidem, 83–84.
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IV.  Teorie zmiany polityki zagranicznej 
– konceptualizacja zmiany polityki zagranicznej

Polityka wewnętrzna może nas zawieść; polityka zagraniczna może nas zabić.

John F. Kennedy

Czytelnikom nieco bardziej zorientowanym w zagadnieniach teoretycznych od 
razu należy się zasadnicze wyjaśnienie. Otóż wydaje się, że czasami sugerowa-
ne w debacie i literaturze naukowej wyraźne rozróżnienie na stosunki, politykę 
międzynarodową (international relations) i politykę zagraniczną (foreign policy) 
jest w istocie zabiegiem dość sztucznym, co osobliwie jest widoczne właśnie na 
gruncie rozważań teoretycznych. O ile bowiem, istotnie, są to dwa oddzielne po-
jęcia, o dwóch odrębnych tradycjach badawczych, o tyle trudno polemizować ze 
stwierdzeniem, że są to dwa byty ściśle wzajemnie powiązane, są realizacją tego 
samego procesu – polityki w wymiarze zewnętrznym1. Co do szerszych perspek-
tyw teoretycznych, to bodaj każda z nich może mieć swoje przełożenie zarówno 
na politykę międzynarodową, jak i „jedynie” politykę zagraniczną. Jest tak choćby 
z paradygmatem realistycznym, który niezależnie od swojej wersji funkcjonuje 
właśnie w ramach obu wymiarów.

Gwoli dodatkowego uściślenia: nie chodzi w tym miejscu o zakwestionowanie 
odrębności polityki międzynarodowej i polityki zagranicznej – zresztą, jak się wy-
daje, można z pewnym powodzeniem bronić takiego stanowiska, akcentując, że 
pierwsza z kategorii dotyczy badania interakcji między uczestnikami, zaś druga 
skupia się na całokształcie działań skutkujących podjęciem lub też niepodjęciem 
określonych decyzji. Intencją autora jest jednak wyłącznie zaakcentowanie umow-
ności owego podziału, zwłaszcza przy operowaniu stanowiskami teoretycznymi2.

1 Por. Wojciech Kostecki, Polityka zagraniczna: teoretyczne podstawy badań, op.cit., 50–54; Józef 
Kukułka, „Polityka zagraniczna a polityka wewnętrzna”, op.cit. Zob. także ciekawa propozycja sta-
nowiska łączącego oba wymiary polityki poprzez wykorzystanie role theory w specjalnym numerze 
Foreign Policy Analysis, Vol. 8(1) (2012).

2 Por. Kenneth Waltz, Th eory of International Politics (Reading, MA: Addison-Wesley, 1979), 
121. Oczywiście w sensie przedmiotowym polityka międzynarodowa to zbiór, konglomerat wielu 
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Pozostawiając zatem na boku kwestie defi nicyjne, pytanie w tym miejscu fun-
damentalne brzmi: Dlaczego akurat polityka zagraniczna? Pomijając dość oczy-
wiste wyjaśnienia – vide powyższe motto – warto spojrzeć na ten wybór także od 
strony bardziej merytorycznej. Otóż jest to kategoria aktywności państwa wystar-
czająco szeroka, aby zaobserwować pewne mechanizmy funkcjonowania polityki 
w ogóle. Polityka zagraniczna współczesnych państw jest swoistym konglomera-
tem wielu szczegółowych polityk, często lokujących się na styku tradycyjnie ro-
zumianych stosunków zewnętrznych i wewnętrznych państwa, co odzwierciedla 
znane pojęcie intermestic3. Jednocześnie przedmiotem zainteresowania jest bada-
nie samych działań w ramach polityki zagranicznej, czyli to, co wśród badaczy – 
na zasadzie pewnej konwencji konsensusu – szeroko określa się jako foreign policy 
analysis. Poza obszarem naszych zainteresowań jest zatem choćby wymiar organi-
zacyjny polityki zagranicznej (foreign policy management).

Kolejnym argumentem jest możliwość wybrania takiego obszaru aktywności 
państwa, gdzie będzie możliwe – przynajmniej w sferze założeń, hipotez – za-
spokojenie oczekiwania zajścia zmian4. Wybrana perspektywa czasowa wydaje 
się sprzyjać takiemu planowi badawczemu, o czym jest szerzej mowa w rozdziale 
„Wybory jako potencjalny czynnik sprawczy zmian?”.

Zmiana w ramach interesującego nas aspektu polityki – relacji z zagranicą 
– przez lata była traktowana przez badaczy po macoszemu. W zasadzie dopie-
ro początek lat osiemdziesiątych XX wieku zaowocował pracami akcentującymi 
konieczność podjęcia refl eksji naukowej w tym obszarze5. Spośród wielu konku-
rujących obecnie perspektyw zaznaczmy kilka najszerzej debatowanych w lite-
raturze przedmiotu. Warto jednocześnie zaznaczyć, że przedmiotem poniższych 
rozważań nie jest zjawisko kontynuacji/zmiany polityki zagranicznej w różnych, 
mniej lub bardziej szerokich – teoriach, ale zgoła odwrotnie – będą nas intereso-
wać teorie kontynuacji/zmiany w możliwie ścisłym rozumieniu tego wyrażenia6.

polityk zagranicznych różnych aktorów politycznych. Taki stan rzeczy ma też swoją całkiem prak-
tyczną konsekwencję: otóż to w ramach International Studies Association działa sekcja Foreign Po-
licy Analysis, a nie odwrotnie.

3 Bayless Manning, „Th e Congress, the Executive and Intermestic Aff airs: Th ree Proposals”,
Foreign Aff airs 55, no. 2 (1977). Na ten ciekawy temat zob. literatura wskazana w: Helen V. Mil-
ner, Peter B. Rosendorff , „Democratic Politics and International Trade Negotiations: Elections and 
Divided Government as Constraints on Trade Liberalization”, Journal of Confl ict Resolution 41,
no. 1 (1997), 119.

4 Por. Paul Pierson, „Not Just What, but When: Timing and Sequence in Political Processes”, 
op.cit.

5 Zob. omówienie stanu badań w: Robert Gilpin, War and Change in World Politics (Cambridge, 
New York: Cambridge University Press, 1981), 4–6.

6 Czytelnika zainteresowanego spojrzeniem przedstawicieli różnych podejść teoretycznych na 
możliwość wyjaśnienia kontynuacji/zmiany w polityce międzynarodowej warto odesłać choćby do 
tekstu Steve’a Yetiva, gdzie znajdują się wzmianki dotyczące m.in. realizmu/neorealizmu, liberalizmu/
neoliberalizmu czy też konstruktywizmu. Tekst zawiera także cenne wskazówki bibliografi czne; 
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Pamiętając o naszkicowanych w rozdziale poprzednim wybranych teoriach 
zmiany politycznej, warto więc zapytać – jak mają się one do badania polityki 
zagranicznej? Jak tłumaczyć kontynuację/zmianę w jej ramach? 

Wybrane podejścia badawcze

Niejako bez zaskoczenia – wszakże była o tym mowa w poprzednim rozdziale – 
punktem wyjścia należy uczynić wyjaśnienia akcentujące rolę narracji historycznej 
czy też ujmując rzecz inaczej: wyjaśnienia historycznego kontynuacji/zmiany. Jest 
tak co najmniej z dwóch powodów. Pierwszy z nich ma charakter pragmatyczny 
– liczba prac opisujących wydarzenia z perspektywy diachronicznej „przed–po” 
jest przytłaczająca. Autor niniejszego tekstu nawet nie próbuje dokonać wybo-
ru jakichkolwiek publikacji z tego nurtu, tym bardziej nie wspominając o próbie 
syntezy, gdyż jest to zadanie wymagające odrębnego obszernego tekstu. Drugi 
z powodów, dla których ujęcia historyczne mogą mieć charakter fundamentalny, 
wynika z ich strony merytorycznej. Otóż co do zasady są to prace nadające odpo-
wiedni kontekst analizie, umożliwiają uniknięcie powstania prac ahistorycznych, 
nieuwzględniających szerszych spojrzeń na przekształcenia danych społeczeństw. 
Jest to argument spójny z cierpką konstatacją: „Teoretyk stosunków międzyna-
rodowych, któremu brakuje wyczucia historii, po prostu zakłada, że przeszłość 
odzwierciedla teraźniejszość”7. Ogólnie rzecz ujmując, wyjaśnienia historyczne 
skupiają się na wyodrębnieniu rozwoju, zmiany, przekształcania się danego spo-
łeczeństwa w określonej perspektywie czasowej i poszukiwaniu czynników sprzy-
jających kontynuacji i zmianie. Wśród takich można wskazać choćby na normy, 
wartości, które mogą ograniczać swobodę wyboru aktorów politycznych, przy-
czyniając się tym samym do względnej stabilizacji systemu międzynarodowego8. 

Steve A. Yetiv, „History, International Relations, and Integrated Approaches: Th inking About Greater
Interdisciplinarity”, International Studies Perspectives 12 (2011), 94–118. Zob. Martha Finnemore, 
Kathryn Sikkink, „International Norm Dynamics and Political Change”, International Organization 
52, no. 4 (1998), 887–917; David Skidmore, „Explaining State Responses to International Change: 
Th e Structural Sources of Foreign Policy Rigidity and Change” [w:] Jerel A. Rosati, Joe D. Hagan, 
Martin W. Sampson (eds.), Foreign Policy Restructuring: How Governments Respond to Global Chan-
ge, 43–61 (Columbia, SC: University of South Carolina Press, 1994).

7 Yale H. Ferguson, Richard W. Mansbach, „Polities Past and Present”, Millennium – Journal of 
International Studies 37, no. 2 (2008), 378. Interesująco przedstawiają się także próby wykraczania 
poza tradycyjne granice dyscyplin naukowych, czyli w tym wypadku historii i stosunków międzyna-
rodowych. Należy je traktować jako próby wyjścia poza dylemat wyrażony w stwierdzeniu: „Niektórzy 
historycy myślą nieprzychylnie, że politolog wie mało o wielu rzeczach. Jednocześnie niektórzy polito-
lodzy myślą, że historycy wiedzą wiele o niewielu rzeczach”; za: Steve A. Yetiv, „History, International 
Relations, and Integrated Approaches: Th inking About Greater Interdisciplinarity”, op.cit., 109.

8 Zob. literatura cytowana w: Martha Finnemore, Kathryn Sikkink, „International Norm Dy-
namics and Political Change”, op.cit., 894.
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Takie ujęcie – akcentujące rolę norm, wartości, idei – jest także charakterystyczne 
dla badaczy w ramach szerszej perspektywy teoretycznej nakierowanej na analizę 
wzajemnych relacji pomiędzy kulturą a polityką zagraniczną9. Co istotne z naszego 
punktu widzenia, w ramach tego nurtu lokują się także analizy dotyczące roli norm 
jako czynnika katalizującego zmiany w polityce zagranicznej10.

Zarysowana powyżej perspektywa historyczna wprowadziła nas w kontekst 
chronologiczny – spójrzmy zatem na propozycje wyjaśnienia zmian w ramach 
polityki zagranicznej, rozpoczynając od najwcześniejszej próby. Za taką można 
bowiem uznać jedną z klasycznych prac – książkę wymownie zatytułowaną Th e 
Study of Political Adaptation11.

Punktem wyjścia powyższej analizy jest przyjęcie znanego nam już założe-
nia mówiącego o nierozerwalnym powiązaniu zjawiska kontynuacji i zmiany, co 
osobliwie ma być widoczne w ramach polityki zagranicznej. Co dla nas szcze-
gólnie istotne, wśród czynników uprawdopodobniających pojawienie się mo-
dyfi kacji polityki mogą być wydarzenia wewnętrzne (wraz z pojawieniem się 
nowych postulatów) oraz zewnętrzne (zagrożenie dla status quo)12. Mechanizm 
działania politycznego został opisany w kategoriach zaczerpniętych z ekonomii: 
chodzi o minimalizację kosztów i maksymalizację zysków, tutaj chodzi o moż-
liwości działania13. Istotnym wkładem omawianego podejścia jest rozróżnienie 
czterech typów dostosowywania się polityki zagranicznej zarówno do wyzwań 
wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Są to następujące rodzaje adaptacji: zacho-
wawcza (preservative), przyzwalająca (acquiescent), nieprzejednana (intransigent) 
oraz promująca (promotive). W skrócie zatem możemy mówić o adaptacyjnej te-
orii zmiany polityki zagranicznej.

Kolejna ważna praca pochodząca z początku lat osiemdziesiątych XX wie-
ku nosi tytuł Why Nations Realign: Foreign Policy Restructuring in the Postwar 

9 Na ten obszerny temat zob. np. Robert Keohane, Judith Goldstein, „Ideas and Foreign Policy: 
An Analytical Framework” [w:] Robert Keohane, Judith Goldstein (eds.), Ideas and Foreign Policy: 
Beliefs, Institutions, and Political Change (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1993), 3–30; Peter 
Katzenstein (ed.), Th e Culture of National Security (New York: Columbia University Press, 1996); 
Jeff rey Checkel, Ideas and International Political Change (New Haven, CT: Yale University Press, 
1997); Jonathan Rynhold, „Cultural Shift  and Foreign Policy Change: Israel and the Making of the 
Oslo Accords”, Cooperation and Confl ict 42, no. 4 (2007), 419–440.

10 Zob. np. Robert Herman, „Th e Soviet Foreign Policy Revolution and the End of the Cold 
War,” [w:] Peter Katzenstein (ed.), Th e Culture of National Security (New York: Columbia University 
Press, 1996), 271–316; Vendulka Kublakova (ed.), Foreign Policy in a Constructed World (Armouk 
NY: M.E. Sharpe, 2001); Juliet Kaarbo, „Foreign Policy Analysis in the 21st Century: Back to Com-
parison, Forward to Identity and Ideas”, International Studies Review 5 (2003), 156–63.

11 James N. Rosenau, Th e Study of Political Adaptation (London: F. Pinter, New York: Nichols 
Pub. Co., 1981).

12 Ibidem, 42.
13 Ibidem, 50. 
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World14. Punktem centralnym teorii jest zidentyfi kowanie radykalnej zmia-
ny w ramach polityki zagranicznej. Jest ona nazywana „restrukturyzacją”, jeśli 
posługiwać się literalnym tłumaczeniem oryginalnego określenia, i defi niowa-
na jako „zdecydowana, całościowa zmiana postępowania kraju w stosunkach 
zewnętrznych”15. Z tego punktu widzenia rozpatrywane są trzy podstawowe 
kategorie związane ze źródłami występowania zmian: zewnętrzne (zagrożenia 
militarne i pozamilitarne oraz rodzaj dotychczasowych powiązań), wewnętrz-
ne (zagrożenia wewnętrzne, warunki ekonomiczne, przetargi polityczne) oraz 
czynniki o charakterze historycznym i kulturowym (na przykład nastawienie 
do cudzoziemców, ewentualne doświadczenie kolonialne). Dodatkowo w pla-
nie badawczym zostają uwzględnione także cztery zmienne interweniujące: 
(1) postrzeganie i kalkulacje polityków, (2) ich osobowość, (3) nastawienie elit 
wobec aktorów zewnętrznych oraz (4) proces tworzenia polityki16. Na podsta-
wie takich zmiennych powstała typologia zmian, „przejść” pomiędzy kilkoma 
rodzajami stanów. Jest o tym mowa poniżej, w końcowej części rozdziału. Co 
znamienne, Kalevi Holsti nie udziela zdecydowanej, jednoznacznej odpowie-
dzi na postawione pytanie o powody zachodzenia zmian. Z pewną ostrożnością 
pisze jedynie o czynnikach uprawdopodobniających „restrukturyzację” w po-
lityce danego kraju: zależność, słabość oraz intensywna penetracja z zewnątrz. 
Taki punkt widzenia nie powinien specjalnie dziwić, biorąc pod uwagę dobór 
przypadków do analizy: Bhutan, Tanzania, Kanada, Birma, Chiny oraz Chile. Są 
to zatem kraje, które w latach objętych analizą (pomiędzy latami pięćdziesiąty-
mi i siedemdziesiątymi XX wieku) zmagały się – oczywiście w różnym stopniu 
– z problemem zależności, podmiotowości w stosunkach zewnętrznych. Z tego 
też punktu widzenia należy przywoływaną teorię traktować jako teorię o sto-
sunkowo wąskim zastosowaniu.

Dość podobnie (przez perspektywę wielkości, znaczenia danego kraju) zakre-
ślony jest kolejny obszar badawczy, który to koncept próbuje odnieść się do in-
teresującego nas mechanizmu kontynuacji/zmiany. Co ciekawe w kontekście idei 
Holstiego, wyniki dokonanych w tym nurcie analiz wskazują, jakoby państwa małe 
miały relatywnie większą szansę na prowadzenie polityki zagranicznej nacecho-
wanej kontynuacją, stabilnością, co jest tłumaczone kwestią wiarygodności takich 
krajów. Jak twierdzą zwolennicy takiej tezy, państwa małe ponoszą większe koszty 
utraty wiarygodności na arenie międzynarodowej17. Należy jednak w tym miejscu 

14 Kalevi J. Holsti (ed.), Why Nations Realign: Foreign Policy Restructuring in the Postwar World, 
op.cit.

15 Ibidem, ix.
16 Ibidem, 12–15.
17 Zob. literatura cytowana w Yvonne Kleistra, Igor Mayer, „Stability and Flux in Foreign Aff airs: 

Modelling Policy and Organizational Change”, Cooperation and Confl ict 36, no. 4 (2001), 382–383.
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zapytać: co z wiarygodnością i kosztami jej utraty przez państwa duże? Czy wobec 
ich rozległych interesów mogą to jakoby być sytuacje mniej niebezpieczne?

Podobny punkt wyjścia – role państw na arenie międzynarodowej – przyjął 
Kjell Goldmann18. Analizując system międzynarodowy po II wojnie światowej, 
wskazał na 14 barier w ramach polityki zagranicznej. Owe tak zwane „stabiliza-
tory” zostały pogrupowane w czterech kategoriach: administracyjnej, politycznej, 
kognitywnej oraz międzynarodowej. Szczegóły zawarto w tabeli 1. Tym samym 
punkt ciężkości położono na czynnikach stabilizujących, utrudniających zacho-
dzenie zmian19, a zatem i w tym przypadku odwołano się do znanego nam już 
postulatu łącznego traktowania fenomenu kontynuacji i zmiany20.

18 Kjell Goldmann, „Change and Stability in Foreign Policy: Detente as a Problem of Stabili-
zation,” World Politics 34, no. 2 (1982), 230–266; idem, Change and Stability in Foreign Policy: Th e 
Problems and Possibilities of Dé tente (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1988).

19 Por. Harry Eckstein, „A Culturalist Th eory of Political Change”, American Political Science Re-
view 82, no. 3 (1988), 789–804. Warto wspomnieć, że dodatkowym i godnym odnotowania elemen-
tem mogącym utrudnić (lub wręcz uniemożliwić) wprowadzenie zmian są ich zbyt wysokie koszty 
związane z ryzykiem utraty posiadanych zasobów; za: David A. Welch, Painful Choices: A Th eory of 
Foreign Policy Change, op.cit., 8.

20 Kjell Goldmann, Change and Stability in Foreign Policy: Th e Problems and Possibilities of 
Dé tente, op.cit., 3–4.

Tabela 1. Czynniki stabilizujące w ramach polityki zagranicznej

rodzaj czynników 
stabilizujących czynniki stabilizujące

administracyjne 1.  rozdrobnienie, specjalizacja
2.  istotne zmienne określane przez rutynowe procedury działania

(standard operating procedures, SOPs)
3.  dopuszczalne granice różnorodności istotnych zmiennych
4.  niezależni eksperci
5.  zbiór planów działania, alternatyw
6.  proces decyzyjny

polityczne 7.  konsensus
8.  istotność, waga spraw
9.  instytucjonalizacja wewnętrzna (polityki)

kognitywne 10.  konsekwencja działania i rozumowania
11.  powiązania z innymi rodzajami polityki

międzynarodowe 12.  instytucjonalizacja zewnętrzna (normy prawne i zwyczajowe)
13.  współzależności
14.  trzecie strony

Źródło: opracowanie własne na podstawie:  Kjell Goldmann, „Change and Stability in Foreign Policy: 
Détente as a Problem of Stabilization”, World Politics 34, no. 2 (1982), 248. 
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W powyższym kontekście ciekawie prezentuje się także propozycja nakiero-
wana na określenie nie tylko barier (barriers), ale i nośników (carriers) zmian 
w ramach polityki zagranicznej21. Tym razem wyodrębniono cztery kategorie (sy-
stem międzynarodowy, system polityczny danego państwa, wymiar organizacyjny 
i wymiar indywidualny) oraz w ich ramach jedenaście możliwych wskaźników 
potencjalnie sprzyjających kontynuacji/zmianie. Szczegóły przedstawia tabela 2. 

Z kolei Charles F.  Hermann punktem wyjścia dla swojej koncepcji uczynił 
kontinuum możliwych zmian: począwszy od zmian korekcyjnych w ramach po-
lityki, przez zmiany programów działania, celów polityki, aż po zmianę pozycji 
międzynarodowej danego kraju22. Z tego punktu widzenia rozpatrywane są cztery 
podstawowe źródła związane z występowaniem zmian: przywódcy, biurokracja, 
wewnętrzne przekształcenie polityczne oraz kryzysy zewnętrzne. Proces decydo-
wania w polityce zagranicznej jest tutaj traktowany jako balansowanie, wyważa-
nie racji pomiędzy powyższymi rodzajami zmian a ich źródłami. Należy przy tym 
podkreślić, że centralne miejsce w tej teorii zagwarantowano, ze wszystkimi tego 
konsekwencjami, mechanizmowi decyzyjnemu.

Spośród modeli cyklicznych zwróćmy uwagę na dwa. Pierwszy z nich czyni 
punktem centralnym dylemat dotyczący rzeczywistej roli czynników behawio-
ralnych oraz strukturalnych w polityce23. W ramach morfogenetycznej kon-
cepcji zachowania się państw Walter Carlsnaes proponuje, aby zachowanie się 
państw obecnie wytłumaczyć ich zachowaniem się w przeszłości, ze szczególnym 
uwzględnieniem konsekwencji podjętych niegdyś decyzji. Jest to zatem próba 
przekroczenia granic ujęcia systemowego, które promuje podejście nakierowane 
na „wejścia do” i „wyjścia z” systemu. W omawianym modelu rola pierwszoplano-
wa przypada wzajemnym relacjom – adaptacyjnym i innowacyjnym – pomiędzy 
instytucjami a dyskursem w ramach polityki zagranicznej.

Druga z propozycji w ramach ujęć cyklicznych pochodzi z cenionej pracy bę-
dącej zbiorem tekstów opublikowanych w roku 1994 pod tytułem Foreign Policy 
Restructuring: How Governments Respond to Global Change24. I tak Jerel A Rosati 
przedstawia zmianę polityki zagranicznej, posługując się znanym nam już opisem 
sytuacji: dłuższe okresy stabilności są przerywane incydentalnymi „momentami 

21 Yvonne Kleistra, Igor Mayer, „Stability and Flux in Foreign Aff airs: Modelling Policy and 
Organizational Change”, op.cit.

22 Charles F. Hermann, „Changing Course: When Governments Choose to Redirect Foreign 
Policy”, op.cit., 5–6.

23 Walter Carlsnaes, „On Analysing the Dynamics of Foreign Policy Change: A Critique and Re-
conceptualization”, Cooperation and Confl ict 28, no. 1 (1993): 5–30; Walter Carlsnaes, „Th e Agency-
-Structure Problem in Foreign Policy Analysis”, International Studies Quarterly 36, no. 3 (1992), 
245–270.

24 Jerel A. Rosati, Joe D. Hagan, Martin W. Sampson (eds.), Foreign Policy Restructuring: Th e 
Politics of Continuity and Change in U.S. Foreign Policy (Columbia, SC: University of South Carolina 
Press, 1994).



Tabela 2. Czynniki stabilizujące i destabilizujące w ramach polityki zagranicznej

wyznacznik czynniki stabilizujące 
(barriers)

czynniki destabilizujące, 
bodźce do zmian

(carriers)
system międzynarodowy

1.  współzależność bieżąca polityka wspiera inne 
działania na arenie między-
narodowej

bieżąca polityka kwestionuje 
inne działania na arenie mię-
dzynarodowej

2.  regulacje normatywne bieżąca polityka jest zgodna
z międzynarodowym normami, 
porozumieniami i zasadami

bieżąca polityka nie jest zgodna 
z międzynarodowym normami, 
porozumieniami i zasadami

3.  strony trzecie strony trzecie w ramach 
systemu międzynarodowego 
wspierają bieżącą politykę

strony trzecie w ramach 
systemu międzynarodowego 
(wyraźnie) krytykują bieżącą 
politykę

system polityczny danego państwa
4.  partycypacja główne grupy nacisku popiera-

ją bieżącą politykę
główne grupy nacisku konte-
stują bieżącą politykę

5.  poparcie polityczne wystarczające/silne poparcie ze 
strony parlamentu

niewystarczające poparcie ze 
strony parlamentu

6.  instytucjonalizacja 
społeczna

bieżąca polityka jest zgodna 
z opinią publiczną

bieżącą polityka jest odmienna 
od opinii publicznej

wymiar organizacyjny
7.  mandat do podejmowania 

decyzji
istnieją inni liczący się aktorzy 
polityczni, którzy wyraźnie 
popierają bieżącą politykę

politycy mają sporą swobodę 
w rządzeniu, gdyż są jedynymi/
dominującymi aktorami poli-
tycznymi

8.  zbiór planów działania, 
alternatyw

brak realnych alternatyw dla 
prowadzonej polityki

istnieje wiele alternatyw dla 
prowadzonej polityki

wymiar indywidualny (politycy/przywódcy)
9.  stabilność jako cel 

polityczny
główni gracze polityczni silnie 
akcentują kontynuację/
stabilność jako cel działań 
politycznych, stąd spory opór 
wobec zmian

główni gracze polityczni są 
otwarci na nowe idee oraz na 
zmiany, mały opór wobec nich

10.  integralność główni gracze polityczni bez-
warunkowo wierzą w realizo-
waną politykę

główni gracze polityczni nie 
mają wielu interesów w pro-
wadzonej polityce; mają możli-
wość zrealizowania się
w innych obszarach

11.  możliwość weryfi kacji idee, na których opiera się 
realizowana polityka, nie są 
weryfi kowalne lub też są po-
twierdzone empirycznie

fakty, analizy, na których opie-
ra się realizowana polityka, 
mogą być/są weryfi kowane 
empirycznie

Źródło: opracowanie własne na podstawie:  Yvonne Kleistra, Igor Mayer, „Stability and Flux in Foreign 
Aff airs: Modelling Policy and Organizational Change”, Cooperation and Confl ict 36, no. 4 (2001), 392.
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przejścia”25. Elementami teorii są: państwo (instytucje rządowe i politycy dzia-
łający w imieniu wyborców), społeczeństwo (jako zbiorowość, ale także normy, 
przekonania, wzajemne relacje, instytucje) oraz środowisko (zasoby, możliwości 
i ograniczenia działania państwa na arenie międzynarodowej)26. Na koncepcji Ro-
satiego swoje piętno musiały zapewne odcisnąć wydarzenia z przełomu lat osiem-
dziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku, argumentuje on bowiem, że wraz 
z pojawianiem się zmian – zarówno na arenie międzynarodowej, jak i wewnątrz 
państw – dochodzi do wzrostu zachowań dysfunkcjonalnych, a w konsekwencji 
do kryzysu wyznaczającego nowe ramy działania i nowy kształt stabilności. A za-
tem wyjaśnienie mechanizmu generującego zmiany w polityce zagranicznej brzmi 
dość znajomo: przyczyną modyfi kacji jest „powiększanie się rozdźwięku pomię-
dzy polityką rządu a nieuniknionymi zmianami środowiska i społeczeństwa”27. 
Mamy więc do czynienia z przykładem wyjaśnienia honorującego raczej „reak-
tywny” charakter zmian. Zgodnie ze swoim cyklicznym charakterem, teoria za-
kłada, że dany stan rzeczy utrzyma się właśnie do kolejnego przesilenia, które 
zaowocuje zmodyfi kowanym kontekstem politycznym. Grafi czna ilustracja tej 
koncepcji znajduje się na rysunku 1.

Jeśli chodzi o czynniki stabilizujące, to Rosati wymienia następujące:

1)  biurokracja: ze względu na swój charakter ma ona być jednym z „natural-
nych” czynników niezainteresowanych radykalnymi przewartościowania-
mi w polityce, sens jej istnienia uzasadnia codzienny wysiłek nakierowany 
na niwelowanie skutków powstawania drobniejszych zmian28;

2)  liderzy: status quo w polityce bywa umacniany przez czynniki psychologiczne 
(na przykład konformizm, ograniczenia kognitywne, odporność na naciski);

3)  dominujące przekonania wśród społeczeństwa: zazwyczaj mamy do czynie-
nia z daleko idącą potrzebą zachowania świętego spokoju niezależnie od ro-
dzaju stosunków społecznych – jest to argument obecny choćby w modelu 
pluralistycznym, marksistowskim czy też ogniskującym się wokół roli elit;

4)  środowisko międzynarodowe: jego dwa elementy – struktury i ogranicze-
nia – powodują, że polityka zagraniczna państw nie jest bytem wyabstra-
howanym, w pełni autonomicznym, lecz podlega istotnym wpływom ze-
wnętrznym; przykład polityki handlowej jest tutaj niezwykle wymowny29.

25 Jerel A.  Rosati, „Cycles in Foreign Policy Restructuring: Th e Politics of Continuity and
Change in U.S. Foreign Policy”, op.cit., 223.

26 Ibidem, 224.
27 Ibidem, 226.
28 Morton H.  Halperin, Bureaucratic Politics and Foreign Policy (Washington D.C.: Th e

Brookings Institution, 1974), 399.
29 Zob. Jerel A. Rosati, „Cycles in Foreign Policy Restructuring: Th e Politics of Continuity and 

Change in U.S. Foreign Policy”, op.cit., 229–230 oraz przytaczana tam stosowna literatura.
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Co się z kolei tyczy czynników sprzyjającym powstawaniu zmian, dyskontynu-
acji w polityce zagranicznej, to wymieńmy tylko jeden, ale za to o fundamental-
nym znaczeniu: jest to pojawienie się sytuacji kryzysowej. Chodzi w tym miejscu 
o wydarzenia zarówno w wymiarze zewnętrznym (wydarzenie katalizujące), jak 
i wewnętrznym (kryzys legitymizacji, okres niestabilności etc.), gdyż oba rodzaje 
powodują wytworzenie się mobilizacji społecznej oraz aktywności grup nacisku. 
Jak łatwo się domyśleć, powstanie zbyt dużego rozdźwięku pomiędzy kontynuo-
waną przez rząd polityką a dynamiką środowiska powoduje nieefektywność tejże 
polityki. W tym sensie jako okoliczności uprawdopodobniające zmianę należy 
traktować łącznie zarówno wydarzenia kryzysowe, jak i mogące być ich skutkami 
działania dysfunkcjonalne władz30.

W konsekwencji powyższego zmiana jest w tym ujęciu rozumiana jako od-
zwierciedlenie szeregu zmian zachodzących w ramach „struktur, przekonań oraz 
polityk (...) osadzonych w kontekście dynamicznego środowiska”31. Na tej pod-
stawie pojawia się następująca typologia możliwych rodzajów zmian w zasięgu, 
celach oraz strategii polityki zagranicznej:

30 Ibidem, 231–235.
31 Ibidem, 235.

Rysunek 1. Cykliczny model zmian w polityce zagranicznej

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Jerel A. Rosati, „Cycles in Foreign Policy Restructuring:
Th e Politics of Continuity and Change in U.S. Foreign Policy” [w:] Jerel A. Rosati, Joe D. Hagan, Martin 
W. Sampson (eds.), Foreign Policy Restructuring: How Governments Respond to Global Change (Columbia, 
SC: University of South Carolina Press, 1994), 227.

czas stabilności,
polityki

status quo

czas „przejścia”,
polityki

dostosowywania

kontynuacja
w polityce

zagranicznej

zmiana
w polityce

zagranicznej



Te
or

ie
 zm

ia
ny

 p
ol

ity
ki 

za
gr

an
ic

zn
ej

 –
 ko

nc
ep

tu
al

iza
cj

a 
zm

ia
ny

 p
ol

ity
ki 

za
gr

an
ic

zn
ej

 

97

1)  intensyfi kacja (intensifi cation): brak zmian lub też pojawienie się zmian 
kosmetycznych, symbolicznych będących wynikiem na przykład zastoso-
wania represji i spacyfi kowania żądań wprowadzenia modyfi kacji polityki;

2)  udoskonalenie, uściślenie (refi nement): zmiany o mniejszym zasięgu, mo-
del pośredni pomiędzy intensyfi kacją a restrukturyzacją, przewaga sił
optujących za status quo;

3)  reforma (reform): zmiany umiarkowane, model pośredni pomiędzy inten-
syfi kacją a restrukturyzacją, przewaga sił optujących z zmianami;

4)  restrukturyzacja, przewartościowanie (restructuring): zmiany fundamen-
talne, w szczególności towarzyszące takim dynamicznym momentom w hi-
storii, jak na przykład rewolucje i wojny32.

Mając na względzie taki punkt widzenia, nie powinna nas szczególnie zaskaki-
wać konstatacja samego twórcy tego podejścia, który zauważa, że kiedy dochodzi 
już do zmian w polityce zagranicznej, to zazwyczaj są to zmiany „stosunkowo 
gwałtowne, a jednocześnie towarzyszy im pewien stopień kontynuacji dotychcza-
sowej polityki zagranicznej”33.

Z owej pracy zbiorowej34 pochodzą jeszcze trzy interesujące teksty. Pierwszy 
z nich to praca Th omasa J. Volgy’ego i Johna E. Schwartza, „Foreign Policy Re-
structuring and the Myriad Web of Restraint”35. Już sam tytuł sugeruje, że istotne 
będą – podobnie jak u Goldmanna – czynniki ograniczające możliwość zajścia 
zmian. Rzeczywiście, w ramach trzech głównych kategorii (wewnętrzna, syste-
mowa i regionalna) autorzy wymieniają pięć elementów potencjalnie stabilizują-
cych politykę zagraniczną. Są to: biurokracja, reżim polityczny (demokratyczny/
niedemokratyczny), zasoby, czynniki globalne oraz czynniki regionalne. Zda-
niem autorów, zjawiska te tworzą wzajemnie przenikającą się sieć powiązań, 
która decyduje o względnej stabilności w ramach polityki zewnętrznej państwa. 
Jeżeli jednak owa sieć zostanie rozerwana, znaleziony zostanie jej słaby punkt, 
to możliwe jest zajście zmiany, która jest nazywana „restrukturyzacją”. Jak za-
tem widzimy, zarówno w sensie intelektualnym, jak i semantycznym mamy do 
czynienia z odwołaniem się do nakreślonej powyżej koncepcji Holstiego. W tym 
jednak przypadku Volgy i Schwartz defi niują „restrukturyzację polityki zagra-
nicznej” jako istotną, całościową zmianę w relatywnie krótkim czasie, co ma 

32 Ibidem, 236.
33 Ibidem.
34 Jerel A. Rosati, Joe D. Hagan, Martin W. Sampson (eds.), Foreign Policy Restructuring: Th e Po-

litics of Continuity and Change in U.S. Foreign Policy, op.cit.
35 Th omas J. Volgy, John E. Schwartz, „Foreign Policy Restructuring and the Myriad Web of Re-

straint” [w:] Jerel A. Rosati, Joe D. Hagan, Martin W. Sampson (eds.), Foreign Policy Restructuring: 
How Governments Respond to Global Change (Columbia, SC: University of South Carolina Press, 
1994), 22–39.
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swoje odzwierciedlenie w zmianach zachowania narodu wobec innych w ra-
mach polityki międzynarodowej36. 

Drugi z tekstów ze wspomnianej książki to „Explaining State Responses to 
International Change: Th e Structural Sources of Foreign Policy Rigidity and 
Change”37. Autor odwołuje się w nim do pojęcia „sporadycznej” i „ewolucyjnej” 
zmiany w polityce zagranicznej, zaś kryterium rozstrzygającym zostaje uczynio-
na zdolność państwa do dostosowywania się do zmieniających się okoliczności 
zewnętrznych. To, który z rodzajów zmian zachodzi w praktyce, ma być uzależ-
nione od tego, w jakiej relacji pozostają dwa źródła zachodzenia zmian: chodzi 
o siłę państwa w stosunkach zewnętrznych oraz wewnętrznych. Na podstawie 
takiej siatki pojęciowej David Skidmore dochodzi do wniosku, że zmiana spo-
radyczna jest najbardziej uprawdopodobniona w sytuacji silnej pozycji między-
narodowej kraju, ale równocześnie i słabej pozycji wewnętrznej. Z kolei zmiana 
ewolucyjna, adaptacyjna, dostosowawcza zachodzi w sytuacji odwrotnej – kiedy 
państwo nie jest liczącym się graczem na arenie międzynarodowej, ale ma silną 
pozycję w stosunkach wewnętrznych. Zmiana sporadyczna polityki zagranicznej 
charakteryzuje się zatem względnymi trudnościami w reagowaniu przez państwo 
na zmieniające się okoliczności zewnętrzne, zaś zmiana ewolucyjna umożliwia 
łagodne, w miarę sprawne wpasowywanie się państwa w nową sytuację między-
narodową38. Problem polega na schematyczności tego ujęcia – autor wyraźnie nie 
rozstrzyga, jaka jest wartość teorii w wypadku państw nieuwzględnionych; są to 
kraje o (1) relatywnie słabej pozycji międzynarodowe i jednocześnie słabej pozy-
cji wewnętrznej oraz (2) silnej pozycji zarówno zewnętrznej, jak i wewnętrznej. 
Jak powszechnie wiadomo, kraje w ramach takich typów do dzisiaj istnieją w róż-
nych częściach globu; w omawianej teorii już nie... Na fakt ten wskazuje zresztą 
i sam autor39.

Trzecia propozycja pochodząca z cytowanej wcześniej pracy zbiorowej musi 
budzić nasze szczególne zainteresowanie. Otóż jej osią są rozważania dotyczące 
modyfi kacji w polityce zagranicznej , które zachodzą w wyniku zmian dokonują-
cych się we władzach danego kraju40. I tak, Joe D. Hagan wymienia dwa warunki 
konieczne do zajścia zmiany w polityce zagranicznej. Są to: charakter reżimu (re-
gime orientation) oraz jego spójność (regime fragmentation). Cechą konstytutyw-
ną pierwszej kategorii jest przekonanie o tym, że każda władza dąży do odciśnię-
cia swojego piętna na realizowanej polityce. Co znamienne, nawet jeżeli jej prio-

36 Ibidem, 25.
37 David Skidmore, „Explaining State Responses to International Change: Th e Structural Sour-

ces of Foreign Policy Rigidity and Change”, 43–61.
38 Ibidem.
39 Ibidem, 61.
40 Joe D. Hagan, „Domestic Political Regime Change and Foreign Policy Restructuring: A Frame-

work for Comparative Analysis”, op.cit., 138–163.
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rytety nie są kwestionowane, to poszukuje się możliwości działań w szczegółach; 
w tym przypadku taką rolę mogą odgrywać metody prowadzenia polityki41. Cha-
rakter danego reżimu jest określony przez zdolność do identyfi kowania i ustala-
nia priorytetów w ramach zagrożeń zewnętrznych oraz przez sposób postrzegania 
i działania wobec tych wyzwań. Na tej podstawie proponuje się następujące typy 
idealne reżimów: umiarkowane (nieakcentowanie zagrożeń zewnętrznych, nacisk 
na kooperację); pragmatyczne (dostrzeganie zagrożeń zewnętrznych i złożone 
w stosunku do nich stanowisko przywódców, adwersarze traktowani jako posia-
dający ograniczone możliwości działania, nacisk na dyplomację); zmilitaryzowa-
ne (dostrzeganie zagrożeń zewnętrznych, relacje z adwersarzami jako gra o sumie 
zerowej, są oni postrzegani jako realne zagrożenie, gdyż posiadają nieograniczone 
możliwości działania, uwzględnia się jednak przyjęte reguły gry w postaci obowią-
zujących wszystkich norm) oraz radykalne (dostrzeganie zagrożeń zewnętrznych 
przez pryzmat możliwości natychmiastowego ataku ze strony adwersarza, jest on 
postrzegany jako ucieleśnienie zła, działa nieracjonalnie, kierując się agresywnym 
nastawieniem, normy postępowania mogą być traktowane instrumentalnie)42.

Druga z ważnych kategorii, spójność reżimu, sprowadza się do odpowiedzi na 
pytanie: „czy reżim jest politycznie zdolny do wcielenia w życie swoich preferen-
cji w jakikolwiek liczący się sposób?”43. Aby tak się stało, muszą zostać spełnio-
ne dwie przesłanki: zapewnienie sobie poparcia przez władzę oraz niepodważe-
nie legitymizacji zarówno działań rządzących, jak i istnienia ich samych. Biorąc 
pod uwagę kryterium spójności, można wyodrębnić następujące typy reżimów: 
(1) jednopartyjne z dominującą pozycją lidera, (2) z dominującą jedną partią, 
ale równocześnie istnieje silna i do pewnego stopnia autonomiczna biurokracja, 
(3) kontrolowane przez jedną partię, która jest jednak wewnętrznie podzielona, 
(4) rządzone przez koalicje autonomicznych grup, z których jedna odgrywa do-
minującą rolę, oraz (5) rządzone przez koalicje autonomicznych grup, z których 
żadna nie odgrywa dominującej roli44.

Oczywiście uprawdopodobnienie zajścia zmiany w polityce zagranicznej jest 
skomplikowanym procesem dokonującym się w różnych konfi guracjach powyżej 
nakreślonych typów idealnych reżimów.

41 W tym miejscu J. Hagan podaje przykład znanej pracy Johna Lewisa Gaddisa, Strategies of 
Containment: A Critical Appraisal of Postwar American National Security Policy (New York: Oxford 
University Press, 1982). Przypomnijmy, że jej przedmiotem jest analiza różnych wersji tytułowej 
strategii powstrzymywania (wyd. pol. Strategie powstrzymywania: analiza polityki bezpieczeństwa 
narodowego Stanów Zjednoczonych w okresie zimnej wojny. Warszawa: Książka i Wiedza, 2007).

42 Joe D. Hagan, „Domestic Political Regime Change and Foreign Policy Restructuring: A Frame-
work for Comparative Analysis”, op.cit., 148–150. 

43 Ibidem, 151.
44 Ibidem, 152–155.
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Ciekawą próbą odniesienia się do powyższych analiz jest propozycja Jako-
ba Gustavssona45. Otóż postuluje on zastosowanie procedury badawczej opar-
tej na trzech elementach. Są nimi: (1) źródła zmian, (2) poziom indywidulany 
decydentów (cognitive factor) oraz (3) uwarunkowania procesu decyzyjnego. 
Co się tyczy pierwszego rodzaju czynników, źródeł zmian, to autor wyodrębnia 
ich dwa klasyczne wymiary: zewnętrzny (zarówno w aspekcie politycznym, jak 
i ekonomicznym) oraz wewnętrzny (poparcie dla realizowanej polityki, czynniki
ekonomiczne etc.). Drugi z elementów teorii – czynnik kognitywny – jest konse-
kwencją poprzedniego: wobec istnienia określonej sytuacji istotne okazują się nie 
tyle same fakty, ile ich interpretacja, rozumienie – lub też jego brak – przez polity-
ków podejmujących decyzje. Poprzez dokonywanie się przewartościowań w sferze 
świadomości aktorów politycznych przechodzimy do ostatniego etapu – procesu 
decyzyjnego i związanych z nim uwarunkowań (jak na przykład sytuacja kry-
zysowa). W ramach decydowania politycznego mamy do czynienia z interakcją
uczestników gry politycznej nakierowanej na kontynuację/zmianę polityki46. Tym 
samym zajście zmiany jest uwarunkowane jednoczesnym występowaniem trzech 
elementów: zajściem zasadniczych zmian w warunkach strukturalnych, istnie-
niem strategicznego przywództwa politycznego oraz powstaniem jakiejś sytuacji 
kryzysowej, katalizującej. Co znamienne, sam autor omawianego podejścia za-
uważa, że jego koncepcja odnosi się raczej do tego, dlaczego i jak zachodzi zmia-
na, niż kiedy ona następuje47. Mamy zatem wyraźne odwołanie się do zasygnalizo-
wanego w rozdziale „Uwagi defi nicyjne” dylematu, czy zmiana w polityce ma być 
traktowana jako zmienna zależna czy też niezależna. W tym wypadku naturalnie 
skłaniamy się ku pierwszej propozycji – interesuje nas sam fakt zajścia zmiany, 
jej przebieg i rodzaje, wyjaśnienie nakierowane jest na opisanie roli wskazanych 
elementów w procesie dochodzenia do zmian, a nie na ich przyczyny, genezę.

Podsumowanie kilku powyższych stanowisk znajduje się w tabeli 3.
Istotnym uzupełnieniem jest propozycja zawarta w książce autorstwa Kana-

dyjczyka Davida A. Welcha Painful Choices: A theory of Foreign Policy Change48. 
W zasadzie biorąc pod uwagę kwestie merytoryczne, lepiej byłoby mówić o teorii 
stabilności niż zmiany w polityce zagranicznej. Istotnie bowiem punkt wyjścia 
stanowi teza, jakoby zasadnicze zmiany w polityce zagranicznej były dość rzad-
kie49. Czynnikami uprawdopodobniającymi dominację stanu ciągłości są:

45 Jakob Gustavsson, „How Should We Study Foreign Policy Change?”, op.cit.
46 Ibidem, 83–85.
47 Ibidem, 85.
48 David A. Welch, Painful Choices: A Th eory of Foreign Policy Change, op.cit. Na marginesie 

warto odnotować, że praca ta otrzymała nagrodę International Studies Association w roku 2008.
49 Ibidem, 31.
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1.  Wymiar organizacyjny: „kształt instytucjonalny” państwa w większym 
stopniu przyczynia się do „bezwładności” (inertia) polityki, gdyż jest to 
wynikiem aktywności urzędników – co prawda dość nielicznej grupy, ale 
za to działającej w określonym otoczeniu decyzyjnym; co więcej, określo-
ny „kształt instytucjonalny” narzuca koszty zmian polityki, a te zazwyczaj 
bywają znaczne. W tym miejscu w sukurs przychodzą różne warianty teo-
rii organizacji, z ich wspólnymi elementami mogącymi przyczyniać się do 
(względnej) stabilności: standaryzacja działań (rutyna), zdolność do utrzy-
mywania wewnętrznej równowagi (homeostaza), istnienie możliwych roz-
bieżności pomiędzy różnymi instytucjami rządowymi odpowiedzialnymi 
za ten sam wycinek aktywności państwa.

2.  Wymiar poznawczy, behawioralny w ramach psychologii: z reguły ludzie nie-
zbyt ochoczo weryfi kują swoje przekonania na temat otaczającego ich świata 
oraz niechętnie przyznają się do własnych błędów i wyciągają z nich wnioski.

3.  Wymiar poznawczy, behawioralny w ramach analizy decyzyjnej: na ogół 
ludzie podejmują decyzje w kontekście punktu odniesienia – jakie mogą 
być potencjalne zyski/straty wynikające z wybranego działania. Jak wyka-
zują badania, zazwyczaj jesteśmy bardziej skłonni odczuć stratę jako coś 
bolesnego niż zysk jako coś przyjemnego; w konsekwencji bardziej oba-
wiamy się ryzyka związanego z perspektywą straty i akceptujemy ryzyko 
w przypadku możliwości osiągnięcia zysku50. Taka dość przytłaczająca 
perspektywa skłania Welcha do konstatacji, że „państwo traktowane jako 
statek jest bardziej podobne do wypełnionego po brzegi supertankowca niż 
do jachtu startującego w regatach America’s Cup. Jest powolne i niezręcz-
ne. Nie dostosowuje się szybko do zmiennych wiatrów i prądów morskich. 
Jeżeli jednak już wykona zwrot, to wszystkie inne łodzie to zauważą”51. Po-
zostając w marynistycznej metaforyce, można uznać, że taka alegoria jest 
szczególnie zasadna w przypadku USS America.

Na podstawie powyższych trzech wymiarów zostają postawione następujące 
trzy hipotezy: (1) zmiana w polityce zagranicznej powinna być rzadsza w silnie 
zbiurokratyzowanych krajach demokratycznych; (2) zmiana w polityce zagranicz-
nej powinna być najbardziej prawdopodobna w sytuacji powtarzających się lub 
wyraźnych porażek oraz gdy liderzy są przekonani o nieuchronności takiego sce-
nariusza; (3) liderzy są bardziej skłonni włączyć w swoje kalkulacje kosztów i ry-
zyka związane ze zmianą polityki zagranicznej wtedy, kiedy stawką jest uniknięcie 
strat niż w przypadku potencjalnych zysków52. W omawianej pracy powyższe za-
łożenia są weryfi kowane na podstawie następujących studiów przypadków: wojna 

50 Ibidem, 31–45.
51 Ibidem, 45.
52 Ibidem, 45–46. Inaczej rzecz ujmując: tylko perspektywa ponadprzeciętnych zysków może 

motywować do zmiany polityki zagranicznej.
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o Falklandy, spór o Kuryle, udział Stanów Zjednoczonych w Wietnamie oraz zaan-
gażowanie amerykańskie w ideę wolnorynkowej wymiany handlowej w XX wieku.

W zasadzie wszystkie powyższe teorie miały charakter generalizujący. Na tym 
tle warto przyjrzeć się nieco bliżej propozycji zawężającej perspektywę tylko do 
polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych.

Intrygująca wydaje się koncepcja reprezentantów brytyjskiego środowiska na-
ukowego53. Ujmując rzecz najkrócej, według nich, łatwiej jest wykazać elementy 
zmian niż kontynuacji, gdyż ta druga jest premiowana także i w tym przypadku. 
I tak, jeżeli pojawiają się modyfi kacje w ramach polityki zagranicznej Stanów Zjed-
noczonych, to mają one dotyczyć raczej „stylu, tonu, składu osobowego, priory-
tetów, wyjaśnień teoretycznych, modyfi kacji strategicznych oraz taktycznych, cha-
rakteryzujących każdą nową administrację”54. Jak więc widać, zdaniem angielskich 
autorów, zmiana prezydenta ma znaczenie, ale w tym sensie, że pociąga za sobą ko-
rekty raczej w ramach sposobów działania niż jego fundamentalnych założeniach55.

Podsumowanie: konceptualizacja zmiany w polityce zagranicznej

Uzupełnieniem powyższych rozważań jest próba ich podsumowania poprzez do-
konanie przeglądu stanowisk badawczych dotyczących zagadnienia zmiany w po-
lityce zagranicznej.

I tak, Holsti proponuje ujęcie o tyle bezkompromisowe, że „restrukturyzacja” 
jest utożsamiana ze stanem radykalnej zmiany. W ramach takiego przejścia z jed-
nego stanu do kolejnego przedstawia następującą typologię stanowisk w polity-
ce zagranicznej: izolacja, samowystarczalność, uzależnienie oraz zróżnicowanie. 
Skoro zatem państwo realizujące jakąś postawę może przejść do któregoś z trzech 
pozostałych stanów, to w sumie możliwych jest dwanaście konfi guracji. Grafi cz-
nie ilustruje to rysunek 2.

Goldmann dość przewrotnie analizuje nie tyle zmianę, ile stabilność – stąd 
ważna rola zostaje przypisana wspomnianym powyżej „stabilizatorom” w ramach 
polityki zagranicznej. Są one defi niowane jako (1) prawdopodobieństwo, że dane 
wydarzenie pociągnie za sobą zmianę i/lub (2) stopień, do jakiego zmiana zosta-
nie dokonana56. Jeśli natomiast chodzi o wskazanie źródeł zmian w polityce za-
granicznej, to wymienione zostają następujące: (1) elementy środowiska, warunki 
– jest to nazwane „adaptacją”, (2) sama polityka poprzez reagowanie na bodź-

53 Timothy J. Lynch, Robert S. Singh, Aft er Bush: Th e Case for Continuity in American Foreign 
Policy (Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2008).

54 Ibidem, 8.
55 Ibidem, 296.
56 Kjell Goldmann, „Change and Stability in Foreign Policy: Detente as a Problem of Stabiliza-

tion”, op.cit., 232.
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ce na zasadzie sprzężenia zwrotnego – jest to zjawisko „uczenia się” (learning) 
oraz (3) pozostałe czynniki odpowiedzialne za zmiany, niemające charakteru ani
„adaptacji”, ani „uczenia się”. Co więcej, zmiana może dotyczyć trzech wymiarów: 
idei, składników systemu oraz równowagi pomiędzy jego elementami57.

Tak jak Holsti promował koncepcję „restrukturyzacji”, a Goldmann „stabiliza-
tory”, tak kolejne dwa stanowiska są wersjami gradualizmu.

Hermann uwzględnia zatem cztery stopnie zmiany polityki zagranicznej:
(1) „zmianę dostosowawczą” (adjustment changes) ograniczającą się do drob-
nych modyfi kacji w zakresie stopnia zaangażowania w daną sprawę, (2) „zmianę 
programową” (program changes) dotyczącą sposobów działania, (3) „zmianę ce-
lów” (problem/goal changes), zgodnie z nazwą umożliwiającą przewartościowanie 
w ramach priorytetów działania oraz (4) „zmianę orientacji międzynarodowej” 
(international orientation changes) będącą najdalej idącym rodzajem zmiany i za-
kładającą dokonanie radykalnych posunięć nie tylko w ramach jednego rodzaju 
polityki w relacjach z aktorami stosunków międzynarodowych58.

Drugim ze stanowisk gradualistycznych jest koncepcja Rosatiego z propono-
wanym wachlarzem zachowań – od intensyfi kacji, przez udoskonalenie, reformę, 
aż po restrukturyzację59.

Na koniec warto zwrócić uwagę, że jakkolwiek mowa jest o ujęciach teoretycz-
nych, to ma to swoje istotne przełożenie na grunt praktyki polityki zagranicznej60. 
Otóż fundamentalna umiejętność zdefi niowania czynników odpowiedzialnych za 

57 Ibidem.
58 Charles F. Hermann, „Changing Course: When Governments Choose to Redirect Foreign 

Policy”, op.cit., 5–6.
59 Jerel A. Rosati, „Cycles in Foreign Policy Restructuring: Th e Politics of Continuity and Chan-

ge in U.S. Foreign Policy”, op.cit.
60 Kjell Goldmann, Change and Stability in Foreign Policy: Th e Problems and Possibilities of 

Dé tente, op.cit., xv.

punkt docelowy zmiany
izolacja samowystarczalność uzależnienie zróżnicowanie

punkt 
wyjścia do 

zmiany

izolacja
samowystarczalność

uzależnienie
zróżnicowanie

Rysunek 2. Rodzaje przewartościowań w polityce zagranicznej

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Kalevi J. Holsti (ed.), Why Nations Realign: Foreign Policy 
Restructuring in the Postwar World (London, Boston: Allen & Unwin, 1982), 5.
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trwałość, kontynuację, ciągłość polityki powinna być przydatna w momencie ko-
nieczności prowadzenia pożądanych działań przez dane państwo na arenie między-
narodowej. Z kolei w przypadku aktywności niezyskującej akceptacji (czy to ze stro-
ny aktorów zewnętrznych, czy też wewnętrznych) znajomość mechanizmów zmiany 
może doprowadzić do modyfi kacji polityki w bardziej pożądanym kierunku.

Jak zatem wynika z nakreślonego powyżej przeglądu, mamy do czynienia 
z pluralizmem poglądów odnośnie do mechanizmów przyczyniających się do 
kontynuacji i generujących zmiany w ramach polityki zagranicznej61. Tym samym 
stajemy przed koniecznością skonstruowania planu całościowego, który będzie 
mógł uwzględnić zarówno czynniki ideowe, interesy, aktywność instytucji zaan-
gażowanych w politykę, opinię publiczną, jak i – last but not least – mechanizm 
wyborczy. Jak pisze jeden z autorów takiego postulatu, „zmiana polityczna jest 
skomplikowanym procesem angażującym szereg aktorów, aren działania i sił. 
Podstawowe pytanie nie brzmi więc: «Który z tych elementów jest najważniej-
szy?», lecz raczej: «Jak owe elementy przyczyniają się do powstawania zmian?»”62.

Kierując się powyższymi wskazówkami (w nieco zmodyfi kowanej wersji) ni-
niejsza analiza opiera się na planie przedstawionym w tabeli 4. Stajemy zatem przed 
próbą odniesienia się właśnie do wymiaru całościowego, a nie ograniczonego
tylko do którejś ze sfer charakteryzujących złożoność procesów politycznych. 

61 Dominuje właśnie przy tym perspektywa nakierowana na odpowiedź na pytanie: „co powo-
duje zmiany?”, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Zwraca na to uwagę James N. Rosenau, Tur-
bulence in World Politics: a Th eory of Change and Continuity, op.cit., 70–71. Posiłkując się w tym 
miejscu językiem nauk przyrodniczych, możemy powiedzieć, że polityka zagraniczna jest syste-
mem „termodynamicznie otwartym”, to znaczy, że mamy do czynienia z ciągłą wymianą elementów 
pomiędzy systemem a środowiskiem; zob. Somdatta Sinha, „Multiplicity in Non-Linear Systems”, 
op.cit., 224.

62 Patrick McGuinn, „Swing Issues and Policy Regimes: Federal Education Policy and the Poli-
tics of Policy Change”, Th e Journal of Policy History 18, no. 2 (2006), 210–211.

Tabela 4. Składniki procesu badawczego w ramach analizy kontynuacji/zmiany polityki zagranicznej

składnik, wymiar analizy konceptualizacja
mechanizm wyborczy wybrane wybory prezydenckie po II wojnie światowej

deklarowane idee, wartości, interesy
retoryka:
1)  orędzia o stanie państwa
2) przemówienia inauguracyjne

opinia publiczna
wyniki badań opinii publicznej:
1)  Gallup Polls
2)  American National Election Studies

realizowane idee, wartości, interesy wydatki budżetowe

Na podstawie: opracowanie własne.
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Tym samym choćby częściowo odnosimy się do znanego stwierdzenia: „interesy 
określają, co instytucje mają robić, instytucje określają idee, jak przetrwać, zaś 
interesy określają ich znaczenie”63. Inaczej rzecz ujmując, horyzont czasowy został 
zakreślony okresem po II wojnie światowej, obszar analizy to polityka zagranicz-
na Stanów Zjednoczonych, zaś obszarem katalizującym zmiany jest mechanizm 
wyborczy64. 

Dodatkowo jako umowne należy potraktować wspomniane w poprzednim roz-
dziale rozgraniczenie na ujęcie statyczne i dynamiczne, gdyż w ramach obu znajdują 
się elementy potencjalnie wartościowe dla naszego problemu badawczego.

Szczegółowe wyjaśnienie uwzględnionych składników oraz ich analiza są 
przedmiotem kolejnych części pracy.

63 Hugh Heclo, „Ideas, Interests, and Institutions” [w:] Lawrence Dodd, Calvin Jillson (eds.), 
Th e Dynamics of American Politics (Boulder, CO: Westview Press, 1994), 383.

64 Por. James N.  Rosenau, Turbulence in World Politics: A Th eory of Change and Continuity, 
op.cit., 71.
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V.  Wybory a polityka zagraniczna 
– rola retoryki, opinii publicznej oraz wydarzeń

Ludzie sami tworzą swoją historię, ale nie tworzą jej dowolnie. Nie tworzą 
jej w okolicznościach przez siebie określonych, lecz w bezpośrednio napot-
kanych, danych i przekazanych z przeszłości.

Karol Marks (1968 [1852]) „Th e Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte”, 
[w:] Karl Marx and Frederick Engels: Selected Works (London:

Lawrence &Wishart), 96–97

Niezależnie od przyjętej defi nicji zmiany w polityce zagranicznej warto zastano-
wić się, jakie czynniki powodują, że zaistnienie zmiany w polityce zagranicznej 
jest najbardziej prawdopodobne? Dlaczego, w jakich sferach i kiedy owe zmiany 
się pojawiają (lub choćby: stają się bardziej prawdopodobne)? W tym kontek-
ście – co może zostać uznane za czynnik sprawczy dla pojawienia się zmian(y)?

Wydaje się, że racjonalne przesłanki do zajścia zmian(y) są najbardziej upraw-
dopodobnione w następujących sytuacjach:

1)  przy okazji wyborów;
2)  w przypadku zaistnienia sprzyjającego czynnika ludzkiego, czyli sprawo-

wania urzędu prezydenta przez polityka akcentującego potrzebę zajścia 
zmian (retoryka);

3)  przy odpowiednich preferencjach opinii publicznej;
4)  w razie wystąpienia określonych wydarzeń na arenie międzynarodowej1. 

Przyjrzyjmy się zatem nieco bliżej tym okolicznościom.

1 Inaczej rzecz ujmując, mamy do czynienia zarówno z kontekstem wewnętrznym, jak i ze-
wnętrznym. Drugi z wymienionych elementów – retoryka – może być uznany za czynnik wtórny 
w stosunku do pozostałych.
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Rola wyborów

Mechanizm wyborczy jest niejako naturalnym kandydatem do uwzględnienia 
w analizie. Jeżeli bowiem:

a)  wybory są koniecznym, aczkolwiek niewystarczającym warunkiem konsty-
tuującym system demokratyczny oraz

b)  Stany Zjednoczone są krajem, gdzie są przeprowadzane cyklicznie wybory 
według określonych prawem reguł,

to powinno to decydować o potencjalnej istotności procedury wyborczej dla losów 
kraju2. Zgodnie z teorią demokracji, mechanizm wyborczy stanowi pewną moż-
liwość wpływu wyborców na losy kraju, czyli prowadzoną politykę – w tym i za-
graniczną3. W nieco zwulgaryzowanej wersji ów centralny dla demokracji proces 
można opisać następująco: jeżeli wyborcy czegoś chcą (na przykład modyfi kacji po-
lityki – stąd metafora wyborów jako swoistego referendum w sprawie dotychczaso-
wej polityki4), to „obowiązkiem” wybranych jest zrealizować te oczekiwania. Natu-
ralnie ów „obowiązek” może być zapisany wyłącznie przy użyciu cudzysłowia – jest 
to bowiem raczej symboliczne zobowiązanie do działania w tym sensie, że mamy 
jednak do czynienia z ideą mandatu wolnego. Jeżeli swego rodzaju automatyzm, 
nieuchronność, determinizm owego powiązania może budzić sprzeciw, to należało-
by spytać o zgodę na logicznie powstające stwierdzenie przeciwne: preferencje wy-

2 Na temat roli wyborów w kształtowaniu amerykańskiej polityki zob. choćby klasyczna praca: 
David R. Mayhew, Congress: Th e Electoral Connection, 2nd ed. (New Haven, CT: Yale University 
Press, 2004), gdzie pada fundamentalny argument na rzecz głównego celu działalności parlamen-
tarzystów, czyli dbania o swoją reelekcję. Zob. także przegląd podstawowych zagadnień w: Maria 
Marczewska-Rytko, „Wybory w kontekście wybranych dylematów demokracji”, Studia Politologicz-
ne 22, nr 1 (2012), 13–27. Oczywiście zaakcentowanie roli wyborów pociąga za sobą zaakceptowa-
nie postulatu mówiącego o tym, że określone zachowanie wyborcze choćby częściowo, ułomnie od-
zwierciedla preferencje, poglądy elektoratu; zob. Morris P. Fiorina, Retrospective Voting in American 
National Elections (New Haven, CT: Yale University Press, 1981); Ellen M. Immergut, „Historical-
-Institutionalism in Political Science and the Problem of Change” [w:] Andreas Wimmer, Reinhart 
Kö ssler (eds.), Understanding Change: Models, Methodologies, and Metaphors (Houndmills, Basing-
stoke, Hampshire, New York: Palgrave Macmillan, 2006), 256. Na temat instytucji wyborów w pań-
stwie demokratycznym i ich roli jako mechanizmu ograniczającego swobodę działania polityków 
zob. np.: Bruce Bueno de Mesquita, Randolph M. Siverson, „War and the Survival of Political Lea-
ders”, American Political Science Review 89, no. 4 (1995), 848–849 i cytowana tam literatura.

3 Robert Alan Dahl, A Preface to Democratic Th eory (Chicago, Illinois: University of Chicago 
Press, 1956).

4 Zob. Virginia A. Chanley, „U.S. Public Views of International Involvement from 1964 to 1993: 
Time-Series Analyses of General and Militant Internationalism”, op.cit., 42, Herbert F. Weisberg, 
Dino P. Christenson, „Changing Horses in Wartime? Th e 2004 Presidential Election”, Political Be-
havior 29 (2007), 281; Eugene R. Wittkopf, James M. McCormick (eds.), Th e Domestic Sources of 
American Foreign Policy: Insights and Evidence (Lanham: Rowman & Littlefi eld, 2008), 12.
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borców nie mają znaczenia, gdyż polityka (i politycy) kieruje się własną, oddzieloną 
od elektoratu logiką. Niniejsza analiza jest próbą rozwiązania takiego dylematu; jest 
próbą znalezienia trzeciej drogi – uznania wagi procesu wyborczego, lecz jedno-
cześnie wskazania na jego ograniczone znaczenie w określonych okolicznościach5.

Co więcej, wykorzystanie perspektywy wyborczej może być także dodatkowo 
uzasadnione przez fakt, że:

c)  nie zawsze przewidywany wynik wyborów rodzi przewidywane skutki, to 
znaczy nie zawsze nowy rząd oznacza nową politykę; istotny jest rutynowy 
(cykliczny, regularny, systemowy), a nie kryzysowy (losowy, przypadkowy) 
charakter wyborów; jak już wiemy, sytuacje tego drugiego rodzaju wydają 
się sprzyjać zmianom – warto zatem zapytać, czy tak jest i w przypadku 
odmiennej dynamiki zjawisk politycznych,

d)  wybory są faktem nieodwracalnym w sensie uznania ich wyniku, o ile oczy-
wiście spełniony został warunek przestrzegania zapisów prawa wyborczego 
i nie ma konieczności powtórzenia procedury.

Inaczej rzecz ujmując, należy zapytać o to, czy rzeczywiście wybory coś znaczą6. 
O ile bowiem mamy do czynienia z pojawieniem się nowego oblicza personalnego 
określonych organów władz (w szczególności chodzi o urząd prezydenta), o tyle 
nie zawsze skutkuje to pojawieniem się istotnie nowej polityki zagranicznej7. Aby 
móc określić, czy owe zmiany zaszły, konieczne będzie zastosowanie redukcjoni-
stycznego spojrzenia na wszystkie wybory prezydenckie po II wojnie światowej, 
o czym nieco szerzej w dalszej części rozdziału. 

5 I dalej – taka perspektywa wymaga zaakceptowania postulatu mówiącego o odpowiedzial-
ności za państwo, konieczności prowadzenia przewidywalnej polityki (w tym zagranicznej) przez 
nowo wybranego prezydenta.

6 Asbjørn Røiseland, „Network Governance and Policy Change”, Paper Prepared for ECPR Joint 
Sessions 2007, Helsinki (2007), 4; Miroslav Nincic, „External Aff airs and the Electoral Connection” 
[w:] Th e Domestic Sources of American Foreign Policy: Insights and Evidence, eds. Eugene R. Witt-
kopf, James M. McCormick (Lanham: Rowman & Littlefi eld, 2008), 135.

7 Zazwyczaj chodzi bowiem tylko o modyfi kacje dotychczasowej polityki. Zob. Jerel A. Rosa-
ti, „Cycles in Foreign Policy Restructuring: Th e Politics of Continuity and Change in U.S. Foreign 
Policy”, op.cit., 251–252. Por. Th omas J. Volgy, John E. Schwartz, „Foreign Policy Restructuring and 
the Myriad Web of Restraint”, op.cit., 22–39; Martin W. Sampson, „Exploiting the Seams: External 
Structure and Libyan Foriegn Policy Changes” [w:] Jerel A. Rosati, Joe D. Hagan, Martin W. Samp-
son (eds.), Foreign Policy Restructuring: How Governments Respond to Global Change, 88–110 (Co-
lumbia, SC: University of South Carolina Press, 1994), a zwłaszcza Joe D. Hagan, „Domestic Political 
Regime Change and Foreign Policy Restructuring: A Framework for Comparative Analysis” [w:] 
Jerel A. Rosati, Joe D. Hagan, Martin W. Sampson (eds.), Foreign Policy Restructuring: How Gov-
ernments Respond to Global Change, 138–163 (Columbia, SC: University of South Carolina Press, 
1994), 163; Timothy J.  Lynch, Robert S.  Singh, Aft er Bush: Th e Case for Continuity in American 
Foreign Policy (Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2008).
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Powiązanie pomiędzy polityką zagraniczną a wyborami może być dwojakiego 
rodzaju8. Po pierwsze, warto się zastanowić, jaką rolę w czasie kampanii wyborczych
oraz w decyzjach wyborczych odgrywa polityka zagraniczna9. Czy, a jeżeli tak, 
to na ile, jest to sfera, która stanowi istotny punkt odniesienia dla kandydatów 
oraz z drugiej strony wyborców? Po drugie zaś i nie mniej ważne, warto się za-
stanowić nad odwrotnym procesem, to znaczy nie tyle, jak bardzo polityka za-
graniczna wpływa na wybory, ile właśnie jak bardzo elekcje wpływają na politykę 
zagraniczną kraju10. Czy rzeczywiście pojawienie się nowych władz ma znaczenie? 
Jak zatem widać, pytania owe nie dotyczą tego, czy są to sfery wzajemnie powią-
zane – co wydaje się oczywiste – lecz tego, jaki jest mechanizm determinujący

8 Za: Miroslav Nincic, „External Aff airs and the Electoral Connection”, op.cit., 133–134.
9 Szerzej: Donald E. Stokes, „Some Dynamic Elements of Contests for the Presidency”, Ameri-

can Political Science Review 60 (1966), 19–28; Peter Gourevitch, „Th e Second Image Reversed: Th e 
International Sources of Domestic Politics”, International Organization 32 (1978), 881–911; Miroslav 
Nincic, Barbara Hinckley, „Foreign Policy and the Evaluation of Presidential Candidates”, Journal of 
Confl ict Resolution 35, no. 2 (1991), 333–355; Herbert F. Weisberg, Dino P. Christenson, „Changing 
Horses in Wartime? Th e 2004 Presidential Election”, op.cit.

10 Szerzej na temat różnych form wpływu polityki krajowej na międzynarodową zob. np. w: 
Bruce Bueno de Mesquita, Alastair Smith, „Domestic Explanations of International Relations”, An-
nual Review of Political Science 15, no. 1 (2012), 161–181; Por. J.E. Mueller, War, Presidents, and Pub-
lic Opinion (New York: Wiley, 1973); Charles W. Ostrom, Brian L. Job, „Th e President and the Politi-
cal Use of Force”, American Political Science Review 80, no. 2 (1986), 545; Bruce Russet, Controlling 
the Sword: Th e Democratic Governance of National Security (Cambridge, Mass.: Harvard University 
Press, 1990); Gaubatz, Kurt Taylor, „Election Cycles and War”, Journal of Confl ict Resolution 35, no. 
2 (1991), 212–244; Clift on T. Morgan, Sally Howard Campbell, „Domestic Structure, Decisional 
Constraints, and War: So Why Kant Democracies Fight?”, Journal of Confl ict Resolution 35, no. 2 
(1991), 187–211; Patrick James, John R. Oneal, „Th e Infl uence of Domestic and International Poli-
tics on the President’s Use of Force”, Journal of Confl ict Resolution 35, no. 2 (1991), 307–332; Bruce 
Bueno de Mesquita, Robert W. Jackman, Randolph M. Siverson, „Introduction”, Journal of Confl ict 
Resolution 35 (1991), 181–186; T. Clift on Morgan, Kenneth N. Bickers, „Domestic Discontent and 
the External Use of Force”, Journal of Confl ict Resolution 36, no. 1 (1992), 25–52; Zeev Maoz, Bruce 
Russett, „Normative and Structural Causes of Democratic Peace, 1946–1986”, American Political 
Science Review 87, no. 3 (1993), 624–638; Patrick James, Athanasios Hristoulas, „Domestic Politics 
and Foreign Policy: Evaluating a Model of Crisis Activity for the United States”, Journal of Politics 56, 
no. 2 (1994), 327–348; Helen V. Milner, Peter B. Rosendorff , „Democratic Politics and International 
Trade Negotiations: Elections and Divided Government as Constraints on Trade Liberalization”, 
Journal of Confl ict Resolution 41, no. 1 (1997), 117–146; Philip J., Powlick, Andrew Z. Katz, „Defi n-
ing the American Public Opinion/Foreign Policy Nexus”, Mershon International Studies Review 42, 
no. 1 (1998), 29–61; David P. Auerswald, Disarmed Democracies: Domestic Institutions and the Use 
of Force (Ann Arbor: University of Michigan, 2000); Benjamin O. Fordham, „Another Look at ‘Par-
ties, Voters, and the Use of Force Abroad’”, Journal of Confl ict Resolution 46, no. 4 (2002), 572–596; 
Matthew A. Baum, „Going Private: Public Opinion, Presidential Rhetiric, and the Domestic Politics 
of Audience Costs in U.S.  Foreign Policy Crises”, Journal of Confl ict Resolution 48, no. 5 (2004), 
603–631. Na temat szerszego kontekstu (roli wydarzeń w kształtowaniu polityki) zob. Dan B. Wood, 
Jeff rey S. Peake, „Th e Dynamics of Foreign Policy Agenda Setting”, op.cit.; Jeff rey S. Peake, „Presi-
dential Agenda Setting in Foreign Policy”, op.cit.; Frank R. Baumgartner, Bryan D. Jones, Agendas 
and Instability in American Politics, op.cit.
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relacje pomiędzy polityką wewnętrzną a zagraniczną, kiedy, jak i dlaczego owe re-
lacje zachodzą11.

W uproszczeniu obie powyższe logiki można sprowadzić do następujących
sytuacji:

(1) wydarzenia (polityka zagraniczna) → wybory
(2) wybory → wydarzenia (polityka zagraniczna)

W przypadku pierwszego powiązania punkt ciężkości jest położony na ana-
lizę tego, czy polityka zagraniczna wpływa na decyzje wyborcze w Stanach Zjed-
noczonych. Podobnie jak to ma miejsce z opisaną nieco dalej debatą odnośnie do 
charakteru, właściwości samej opinii publicznej, tak i w tym przypadku mamy do 
czynienia z ewolucją poglądów w przedmiotowej kwestii. Początkowo, w latach 
pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku, utrzymywano, że polityka zagranicz-
na nie jest istotna jako punkt odniesienia dla wyborców12. Kolejne lata przyniosły 
badania, z których wynika, że jednak może być odwrotnie. Okazuje się bowiem, 
że wpływ polityki zagranicznej na wyborców jest względnie istotny wtedy, gdy są 
dostrzegane różnice pomiędzy kandydatami oraz gdy podkreślają oni znaczenie po-
lityki zagranicznej w czasie kampanii wyborczej13. Wniosek ten będzie miał swoje 
konsekwencje dla naszej analizy, o czym jest mowa w tym rozdziale. Nie brak także 
prac argumentujących na rzecz trwałego powiązania wpływu polityki zagranicznej 
z decyzjami amerykańskiego elektoratu14. 

11 Robert D. Putnam, „Diplomacy and Domestic Politics: Th e Logic of Two-Level Games,” In-
ternational Organization 42, no. 3 (1988), 427.

12 Donald E. Stokes, „Some Dynamic Elements of Contests for the Presidency”, op.cit.
13 John H. Aldrich, John L. Sullivan, Eugene Borgida, „Foreign Aff airs and Issue Voting: Do 

Presidential Candidates ‘Waltz Before a Blind Audience?’”, American Political Science Review 83,
no. 1 (1989), 123–141; Sowmya Anand, Jon A. Krosnick, „Th e Impact of Attitudes Toward Foreign 
Policy Goals on Public Preferences Among Presidential Candidates: A Study of Issue Publics and the 
Attentive Public in the 2000 US Presidential Election”, Presidential Studies Quarterly 33 (2003), 31–71; 
John H. Kessel, „Views of the Voters”, [w:] Herbert F. Weisberg, Clyde Wilcox (eds.), Models of Voting 
in Presidential Elections (Stanford: Stanford University Press, 2004), 65–84. Ściślej rzecz ujmując, 
można wyodrębnić trzy kryteria przy pomiarze wpływu polityki zagranicznej na wybory: dostępność 
informacji i poglądów wśród opinii publicznej odnośnie do spraw zewnętrznych kraju, posiadanie 
własnego zdania na ten temat oraz zaproponowanie przez kandydatów odmiennych poglądów; za: 
John H. Aldrich, John R. Sullivan, Eugene Borgida, „Foreign Aff airs and Issue Voting: Do Presiden-
tial Candidates ‘Waltz Before a Blind Audience?’”, op.cit. Por. Peter F. Trumbore, David A. Dulio,
„Running on Foreign Policy? Examining the Role of Foreign Policy Issues in the 2000, 2002, 
and 2004 Congressional Campaigns”, Foreign Policy Analysis (June 3, 2012), 2, http://doi.wiley.
com/10.1111/j.1743-8594.2012.00187.x [5.07.2012].

14 Przykładem mogą być choćby: Adam J. Berinsky, In Time of War: Understanding American 
Public Opinion from World War II to Iraq (Chicago, Illinois: University of Chicago Press, 2009) czy 
Christopher Gelpi, Peter D. Feaver, Jason Reifl er, Paying the Human Costs of War: American Public 
Opinion and Casualties in Military Confl icts (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2009).
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W szczególnie dla nas interesującej sytuacji odwrotnej, to znaczy wpływu 
wyborów na politykę zagraniczną, mamy do czynienia z prawdziwym uro-
dzajem poglądów. I tak, nieco przewrotnie zacznijmy od analiz, które w ogóle 
kwestionują rolę procesu wyborczego w kontekście realizowanej polityki zagra-
nicznej15. Jest to zatem nurt dociekań, które w różny sposób wpisują się w po-
jemny argument mówiący o ponadpartyjnej polityce zagranicznej, co w Stanach 
Zjednoczonych powszechnie jest oddawane fi guratywnym stwierdzeniem Po-
litics stops at the water’s edge16. Niemniej jest to teza, która spotyka się z żywą 
reakcją17.

Po drugie, twierdzi się, że prezydenci celowo dążą do unikania podejmowania 
istotnych decyzji w polityce zagranicznej w czasie poprzedzającym listopadowe 
elekcje ze względu na ryzyko związane z takimi decyzjami18. 

Inni z kolei utrzymują, i jest to trzeci obszar badań, że politycy starają się tak 
kształtować politykę, aby odwrócić uwagę od kłopotów wewnętrznych19, w tym 
głównie ekonomicznych20, lub też zwiększyć swoje notowania poprzez prowa-
dzenie wojen, zwłaszcza jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że zakończą się 

15 Benjamin I. Page, Robert Y. Shapiro, „Eff ects of Public Opinion on Policy”, American Political 
Science Review 77, no. 1 (1983), 175–190; James Meernik, „Presidential Decision Making and the 
Political Use of Military Force”, International Studies Quarterly 38, no. 1 (1994), 121–138; Joanne 
Gowa, Ballots and Bullets: Th e Elusive Democratic Peace (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 
1999); Benjamin O. Fordham, „Another Look at ‘Parties, Voters, and the Use of Force Abroad’”, 
op.cit. Precyzyjnie mówiąc, Ostrom i Job argumentują, że decyzja prezydenta o użyciu sił zbrojnych 
jest wynikiem trzech przesłanek o charakterze: 

(1)  międzynarodowym: stopień napięcia w środowisku międzynarodowym, relatywne poczucie 
strategicznej równowagi, stopień amerykańskiego zaangażowania w prowadzoną wojnę;

(2)  wewnętrznym: zdanie opinii publicznej wobec sytuacji międzynarodowej, niechęć do pro-
wadzenia wojny, wyzwania gospodarcze;

(3)  politycznym: stopień poparcia ze strony opinii publicznej, skuteczność polityczna prezyden-
ta, kalendarz wyborczy. Za: Charles W. Ostrom. Brian L. Job, „Th e President and the Political 
Use of Force”, op.cit., 545–546, 549–550.

Co znamienne, przytoczone badanie wskazuje, że pierwszy z segmentów wydaje się należeć do 
najmniej istotnych przy podejmowaniu decyzji o użyciu sił zbrojnych.

16 Domniemanym autorem tego wyrażenia jest republikański senator Arthur Vandenberg.
17 Zob. Bingham G. Jr. Powell, Guy D. Whitten, „A Cross-National Analysis of Economic Vot-

ing: Taking Account of the Political Context”, American Journal of Political Science 37, no. 2 (1993), 
391–414; Adam J. Berinsky, „Assuming the Costs of War: Events, Elites, and American Public Sup-
port for Military Confl ict”, Journal of Politics 69, no. 4 (2007), 975–997.

18 William B. Quandt, „Th e Electoral Cycle and the Conduct of Foreign Policy”, Political Science 
Quarterly 101, no. 5 (1986), 825–837.

19 Quincy Wright, A Study of War (Chicago, Illinois: University of Chicago Press, 1965); Ri-
chard J. Stoll, „Th e Guns of November: Presidential Reelections and the Use of Force, 1947–1982”, 
Journal of Confl ict Resolution 28 (1984), 231–246; Alastair Smith, „Diversionary Foreign Policy in 
Democratic Systems”, International Studies Quarterly 40, no. 1 (1996), 133–154.

20 Patrick James, „Crisis and War” (Kingston: McGill-Queen’s University Press, 1988); Bruce 
Russett, Controlling the Sword: Th e Democratic Governance of National Security (Cambridge, Mass.: 
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sukcesem21. Jest to nurt badań skupiających się pod wspólnym mianownikiem 
„instrumentalnego użycia sił zbrojnych” (diversionary use of force)22. Wiąże się 
z tym słynna koncepcja jednoczenia się narodu wokół lidera w chwilach zagro-
żenia bezpieczeństwa państwa – rally ‘round the fl ag23. Mówiąc precyzyjniej, ba-
dania wskazują na występowanie takiego efektu konsolidująco-mobilizującego 
nawet w przypadku słabo ocenianych przez opinię publiczną prezydentów, lecz 
jest to efekt raczej krótkotrwały. Dla stabilności poparcia na odpowiednio wyso-
kim poziomie istotniejsze bowiem okazuje się to, czy wojna zakończyła się sukce-
sem24. Dowodem takiej konstatacji może być choćby fakt zmiany na stanowisku 
prezydenta w roku 1952 i 1968, a więc w środku wojny odpowiednio koreańskiej 
i wietnamskiej.

Czwarta grupa prac przychyla się do przeciwstawnej tezy, a mianowicie pod-
nosi się, że zbliżające się wybory skłaniają liderów do prowadzenia pokojowej, 
koncyliacyjnej polityki zagranicznej, czyli inaczej mówiąc – do unikania kosztów 
w postaci zabitych żołnierzy US Army25.

Harvard University Press, 1990); Benjamin O. Fordham, „Partisanship, Macroeconomic Policy, and 
U.S. Uses of Force, 1949–1994”, Journal of Confl ict Resolution 42, no. 4 (1998), 418–439.

21 Patrick James, John R. Oneal, „Th e Infl uence of Domestic and International Politics on the 
President’s Use of Force”, op.cit.; Bruce Russett, Controlling the Sword: Th e Democratic Governance of 
National Security., op.cit.; Diana Richards et al., „Good Times, Bad Times, and the Diversionary Use 
of Force”, Journal of Confl ict Resolution 37, no. 3 (1993), 504–535.

22 Dosł.: „odwracającego uwagę użycia sił zbrojnych”, co w języku polskim brzmi dość nie-
zręcznie. Gwoli ilustracji: David J.  Brule, Wonjae Hwang, „Diverting the Legislature: Executive–
Legislative Relations, the Economy, and US Uses of Force,” International Studies Quarterly 54 (2010), 
361–379, dowodzą, że prezydenci demokratyczni mają inklinację do używania sił zbrojnych USA 
w odpowiedzi na problemy z infl acją, zaś prezydenci republikańscy – w razie wzrostu bezrobocia. 
Na temat diversionary use of force zob. także np. Charles W. Ostrom, Brian L. Job, „Th e President and 
the Political Use of Force”, op.cit.; Kurt Taylor Gaubatz, „Election Cycles and War”, op.cit.; Clift on 
T. Morgan, Kenneth N. Bickers, „Domestic Discontent and the External Use of Force”, op.cit.; Diana 
T.  Richards et al., „Good Times, Bad Times, and the Diversionary Use of Force”, op.cit.; George 
W.  Downs, David M.  Rocke, „Confl ict, Agency, and Gambling for Resurrection: Th e Principal-
-Agent Problem Goes to War”, American Journal of Political Science 38, no. 2 (1994), 362–380; Benja-
min O. Fordham, „Another Look at ‘Parties, Voters, and the Use of Force Abroad’”, op.cit.; Benjamin 
O. Fordham, „Strategic Confl ict Avoidance and the Diversionary Use of Force”, Journal of Politics 67, 
no. 1 (2005), 132–153. Z kolei pogląd polemiczny, zakładający brak istotnego powiązania pomię-
dzy polityką wewnętrzną a użyciem sił zbrojnych zob. Rudolph Rummel, „Dimensions of Confl ict 
Behavior Within and Between Nations”, Yearbook of the Society for General Systems 8 (1963), 1–50 
czy też Joanne Gowa, „Politics at the Water’s Edge: Parties, Voters and the Use of Force Abroad”, 
International Organization 52, no. 5 (1998), 307–324.

23 Bruce Russett, Controlling the Sword: Th e Democratic Governance of National Security, op.cit.
24 Diana T. Richards et al., „Good Times, Bad Times, and the Diversionary Use of Force”, op.cit.
25 Kurt Taylor Gaubatz, Elections and War: Th e Electoral Incentive in the Democratic Politics of 

War and Peace (Stanford: Stanford University Press, 1999); David P. Auerswald, Disarmed Democra-
cies: Domestic Institutions and the Use of Force, op.cit.
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I w końcu piąta grupa sugeruje, jakoby w świetle nadchodzących wyborów 
politycy stawali się szczególnie wrażliwi – przychylni (responsive) – wobec opinii 
publicznej i dążyli do uwzględniania jej poglądów26. 

Pomijając powyższe propozycje, w wypadku konceptualizacji wpływu wy-
borów na politykę zagraniczną mamy do wyboru dwa ogólne stanowiska. Otóż 
wybory prezydenckie mogą być traktowane jako fakt raczej incydentalny, akt cy-
klicznie wyrażanej – raz na cztery lata – woli suwerena, czyli jest mowa o węższym 
kontekście wyborczym. Jednocześnie można spojrzeć na wybory szerzej, jako na 
mechanizm odznaczający się swoją własną kilkuletnią dynamiką pomiędzy jedną 
elekcją a drugą. Na użytek niniejszego tekstu będzie to defi niowane jako szerszy 
kontekst wyborczy27. Więcej będzie o tym mowa w następnym rozdziale.

A zatem wybory – poza wszystkimi innymi – mają także i dwie cechy, które 
wydają się przeciwieństwami: z jednej strony są emanacją rozwiązań rutynowych, 
zaś z drugiej mogą jednak mieć charakter quasi-kryzysowy, kiedy skutkują zaska-
kującymi wynikami. Tym samym jest możliwe podjęcie próby pogodzenia skraj-
nych stanowisk teoretycznych.

Jak wspomniano wcześniej, konieczne jest dokonanie selekcji spośród wszyst-
kich potencjalnych elekcji: z 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 
1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004 oraz 2008 roku. Z powodu przyjęcia zarysowa-
nych założeń w analizie uwzględnione zostają tylko te wybory, które zaowocowały 
zmianą oblicza partyjnego Białego Domu: z 1952, 1960, 1968, 1976, 1980, 1992, 
2000 oraz 2008 roku. Wstępnie zatem należy oczekiwać, że szansa na zaistnie-
nie zmian w polityce zagranicznej była najbardziej uprawdopodobniona po tych 
właśnie wyborach.

26 Jeff  Manza, Fay Lomax Cook, Benjamin Page (eds.), Navigating Public Opinion (Oxford, 
2002); Brandice Canes-Wrone, Who Leads Whom? Presidents, Policy and the Public (Chicago, Illi-
nois: University of Chicago Press, 2006). Istotnym uzupełnieniem tego przeglądu różnych stanowisk 
jest głośna koncepcja „demokratycznego pokoju” (democratic peace theory), która w swojej kantow-
skiej genezie zakładała, że ze względu na niechęć do ponoszenia kosztów wojen demokracje są mniej 
skłonne do agresywnych zachowań na arenie międzynarodowej. Tymczasem okazuje się, że taka teza 
jest weryfi kowana w praktyce i że co do zasady demokracje nie walczą z sobą. Na ten frapujący temat 
zob. m.in.: Clift on T. Morgan, Sally Howard Campbell, „Domestic Structure, Decisional Constraints, 
and War: So Why Kant Democracies Fight?”, op.cit.; Joanne Gowa, Ballots and Bullets: Th e Elusive 
Democratic Peace, op.cit. Z kolei Zeev Maoz, Bruce Russett, „Normative and Structural Causes of 
Democratic Peace, 1946–1986”, op.cit.; argumentują na rzecz tej teorii poprzez odwołanie się do argu-
mentów normatywnych i strukturalnych. Pierwsze z nich wskazują na rolę norm międzynarodowych 
nakierowanych na współpracę i kompromis, a nie na konfrontację. Z kolei czynniki strukturalne 
sprowadzają się do instytucjonalnych rozwiązań powściągających agresywne zachowania liderów. 
W szczególności takim czynnikiem są w przypadku państwa demokratycznego wybory.

27 W literaturze anglojęzycznej jest tutaj mowa o tak zwanym electoral cycle. Może to być trakto-
wane jako przysłowiowa trzecia droga w analizowaniu powiązania pomiędzy polityką a wyborami. 
W tym bowiem przypadku wydaje się, że biorąc pod uwagę czteroletni interwał, powiązanie polityki 
z elekcją musi mieć charakter sprzężenia zwrotnego. 
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W tym miejscu warto jednak powtórzyć, że przedmiotem naszego zaintere-
sowania nie jest zmiana polityki w najszerszym rozumieniu tego słowa, a jedynie 
w ramach polityki zagranicznej. Jest to uściślenie szczególnie istotne z punktu 
widzenia powyższych elekcji. Pojawia się bowiem zasadne pytanie: jeżeli wyborcy 
oczekiwali zajścia zmian(y), to na ile było to oczekiwanie adresowane do polityki 
zagranicznej? Przecież dostępne źródła wskazują, że – choćby w wypadku wybo-
rów w 1976 roku – Amerykanie byli raczej pochłonięci sprawami wewnętrznymi, 
zaś polityka zagraniczna, po traumie wojny w Azji Południowo-Wschodniej, była 
traktowana po macoszemu. Ergo oczekiwania na wprowadzenie zmian musiały 
być lokowane raczej w sprawach wewnętrznych. I właśnie ten fakt – stopień zain-
teresowania sprawami zagranicznymi – warto uczynić kolejnym kryterium selek-
cji wyborów prezydenckich mających znaczenie dla analizy.

Retoryka I: przemówienia inauguracyjne

W tym miejscu przyjmijmy założenie tyle konieczne, ile naiwne: politycy (tutaj: 
kandydaci na urząd prezydenta oraz nowo wybrani prezydenci) mówią odpo-
wiednio dużo i odpowiednio głośno tylko o sprawach uznanych za ważne. Co 
do tego, że jest to założenie naiwne, to wydaje się, że nie ma potrzeby szerszego 
uzasadniania tego stanowiska. Ale jednocześnie, niejako na przekór owej niezbyt 
krzepiącej konstatacji, wydaje się, że nie sposób zignorować tego, co, kto, kiedy 
i jak mówi w walce o najwyższy urząd w państwie. (Nie bez znaczenia jest przy 
tym to, czego ktoś nie mówi.) Wypowiedzi mniej lub bardziej barwnych  preten-
dentów są często punktem odniesienia dla pozostałych rywali, środowisk rela-
cjonujących, komentujących i badających kampanie wyborcze, a w konsekwencji 
słowa mogą stać determinantem określonych decyzji przy urnie wyborczej na po-
czątku listopada28. 

28 Por. David A. Welch, Painful Choices: a Th eory of Foreign Policy Change, op.cit., 52 oraz Ben-
jamin I. Page, Richard A. Brody, „Policy Voting and the Electoral Process: Th e Vietnam War Is-
sue”, American Political Science Review 66, no. 3 (1972), 984, przypis 20. Szerzej na temat retoryki 
zob. choćby w klasycznej pracy Jeff rey Tulis, Th e Rhetorical Presidency (Princeton, N.J.: Princeton 
University Press, 1987) czy też w Kalevi J. Holsti, (ed.), Why Nations Realign: Foreign Policy Re-
structuring in the Postwar World, op.cit., 12–13; Jeff rey E. Cohen, „Presidential Rhetoric and Public 
Agenda”, op.cit., 87–107 czy też Wesley W. Widmaier, Mark Blyth, and Leonard Seabrooke, „Exog-
enous Shocks or Endogenous Constructions? Th e Meanings of Wars and Crises”, op.cit., 747–759. 
Oczywiście dla pełnego obrazu sytuacji musimy pamiętać, że retoryka nie powinna być traktowana 
w sposób zawężający tylko do tekstów, ale obejmuje także i inne formy wyrażania się; zob. Dirk Na-
bers, „Filling the Void of Meaning: Identity Construction in U.S. Foreign Policy Aft er September 11, 
2001”, op.cit., 193. Całkiem osobnym zagadnieniem są kwestie metodologiczne. Odnośnie do tego 
zob. na przykład ciekawą propozycję wykorzystania programu komputerowego Soft ware for Auto-
mated Content Alaysis w: Daniel Hopkins, Gary King, „A Method of Automated Nonparametric 
Content Analysis for Social Science”, no. 617 (2008).
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Dodatkowo, co jest niezwykle istotne z naszego punktu widzenia, rola dys-
kursu może być uznana za istotną, gdyż zależnie od jego zadania w polityce nowe 
inicjatywy mogą albo być wyrazicielem faktycznie nowych wartości, przekonań, 
albo też mogą wpisywać się w dotychczasowy kontekst, być jego odświeżeniem29. 
Jako oczywistość należy potraktować przestrogę przed nadmiernym przywiązy-
waniem wagi do wypowiadanych deklaracji. Doprawdy nie sposób kwestionować 
konstatacji, że „różni ludzie używają tych samych słów w różny sposób”30.

Spośród wielu możliwych rodzajów przemówień w niniejszej analizie wyko-
rzystano przemówienia inauguracyjne nowo wybranych prezydentów (inaugural 
addresses) oraz orędzia o stanie państwa (State of the Union addresses). Przyjrzyj-
my się im nieco bliżej31.

W amerykańskich realiach pierwsze z nich mogą być traktowane jako odpo-
wiednik exposé premiera w Polsce. Jest to zatem plan działań nowej administracji, 
przedstawienie założeń programowych na najbliższe lata, często zresztą owa per-
spektywa wykracza poza najbliższe cztery lata. Są to wystąpienia szczegółowo do-
pracowywane przez współpracowników nowego prezydenta, a w rzeczywistości 
są pisane przez osoby, które nie są znane opinii publicznej (normą jest wykorzy-
stywanie ghost writers). Skoro zatem mamy do czynienia z dokumentami ważny-
mi – a jest tak w istocie – warto przyjrzeć się ośmiu stosownym przemówieniom 
pod kątem tego, jak nowo wybrani prezydenci spoglądali na kwestie związane 
z polityką zagraniczną.

Już choćby pobieżna analiza wskazuje na zaskakującą ostrożność prezydentów 
w kwestionowaniu dokonań poprzednika oraz w sygnalizowaniu konieczności 
wprowadzenia fundamentalnych zmian. Nixonowske stwierdzenie: „Po okresie 
konfrontacji wchodzimy w okres negocjacji” może być traktowane na tle wypo-
wiedzi pozostałych siedmiu prezydentów jako wyjątkowo ostra próba przewar-
tościowania priorytetów polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. 

Porównajmy następujące fragmenty:

(1)  Nie możemy oczekiwać, że każdy stanie się naszym przyjacielem. Jednocześnie może-
my spróbować nie robić sobie więcej wrogów. Naszych potencjalnych rywali zaprasza-
my do pokojowego współzawodnictwa – nie w kategoriach podbijania nowych teryto-
riów, czy też rozszerzania strefy wpływów, lecz kategoriach dobra ludzkości.

(2)  Jesteśmy dumnym, idealistycznym narodem. Lecz niech nikt nie myli naszego ideali-
zmu ze słabością.

(3)  Nasza rezerwa wobec udziału w konfl iktach nie powinna być mylona z brakiem sto-
sownej woli. Gdy wymagane jest działanie w celu ochrony naszego bezpieczeństwa 
narodowego, będziemy działać. Będziemy utrzymywać wystarczający potencjał do 

29 John L. Campbell, „Ideas , Politics, and Public Policy”, op.cit., 32.
30 David A. Welch, Painful Choices: a Th eory of Foreign Policy Change, op.cit., 55.
31 Oczywiście ważnych przemówień jest co roku znacznie więcej. Wybrane tutaj dwa rodzaje są 

traktowane wyłącznie jako przykład deklaracji zasad, celów działania polityków. 
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uzyskania przewagi, o ile nakażą to okoliczności. Jednocześnie wiemy, że najlepszym 
rozwiązaniem byłoby wykorzystanie sytuacji i nieużywanie tego potencjału.

(4)  Kiedy nasze żywotne interesy są zagrożone, lub też kiedy wola i sumienie wspólnoty 
międzynarodowej są ignorowane, wtedy będziemy działać. Kiedy tylko będzie to moż-
liwe – przy użyciu pokojowej dyplomacji. Kiedy będzie to konieczne – przy użyciu sił 
zbrojnych. (...) Lecz źródłem naszej największej siły jest moc naszych ideałów, które 
wciąż w wielu miejscach są postrzegane jako nowe.

(5)  Ameryka pozostaje zaangażowana w sprawy światowe – jest tak za sprawą historii i na-
szego wyboru. Dzięki temu zaangażowaniu tworzymy równowagę sił akcentującą ideę 
wolności. Będziemy bronić naszych sojuszników i naszych interesów. Okażemy sta-
nowczość bez arogancji. Sprostamy agresji i złej woli w sposób zdecydowany i silny.

(6)  Ameryka jest przyjacielem każdego narodu i każdego mężczyzny, kobiety i dziecka, 
o ile tylko poszukują oni przyszłości wypełnionej pokojem i godnością. My zaś ponow-
nie jesteśmy gotowi na przywództwo32.

Jest niezaprzeczalnym faktem, że sześciu różnych prezydentów mówi o tej samej 
sprawie niczym jeden polityk. Odnotujmy tylko z obowiązku, że powyższe cytaty 
są fragmentami z przemówień inauguracyjnych odpowiednio Richarda Nixona 
(20.01.1969), Jimmy’ego Cartera (20.01.1977), Ronalda Reagana (20.01.1981), 
Billa Clintona (20.01.1993), George’a W. Busha (20.01.2001) oraz Baracka Oba-
my (20.01.2009). A zatem prezydentów różniących się znacznie – i to zarówno 
cechami osobowościowymi, jak i uwarunkowaniami politycznymi prezydentury, 
o okolicznościach międzynarodowych nawet nie wspominając.

Pomijając to, co prezydenci mówią wprost, także i odwołanie się do różnora-
kich fi gur retorycznych zaskakuje ostrożnością – nawet jeśli mówiący chce prze-
kazać, że jest zwolennikiem dokonania stosownych przewartościowań w polityce, 
robi to, „opakowując” treść w stwierdzenia o konieczności „pozostawania na kur-

32 Tłumaczenie własne autora pracy. Dla uniknięcia ewentualnych nieporozumień podaję także 
wersję oryginalną:

(1)  We cannot expect to make everyone our friend, but we can try to make no one our enemy. 
Th ose who would be our adversaries, we invite to a peaceful competition – not in conquering 
territory or extending dominion, but in enriching the life of man.

(2)  We are a proudly idealistic nation, but let no one confuse our idealism with weakness. 
(3)  Our reluctance for confl ict should not be misjudged as a failure of will. When action is required 

to preserve our national security, we will act. We will maintain suffi  cient strength to prevail if 
need be, knowing that if we do so we have the best chance of never having to use that strength.

(4)  When our vital interests are challenged or the will and conscience of the international commu-
nity is defi ed, we will act, with peaceful diplomacy whenever possible, with force when neces-
sary (...). But our greatest strength is the power of our ideas, which are still new in many lands.

(5)  America remains engaged in the world, by history and by choice, shaping a balance of power 
that favors freedom. We will defend our allies and our interests. We will show purpose without 
arrogance. We will meet aggression and bad faith with resolve and strength.

(6)  America is a friend of each nation and every man, woman, and child who seeks a future of 
peace and dignity, and we are ready to lead once more.

Cytaty pochodzą z bazy danych Th e American Presidency Project (http://www.presidency.ucsb.
edu/index.php) [14.11.2011].
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sie”, „kontynuowania tego, co dobre” etc. W rezultacie przemówienia inauguracyj-
ne mogą jawić się jako więcej niż rozczarowujące dla zwolenników nowych prezy-
dentów, ale jednocześnie – co kluczowe w tym miejscu – są więcej niż obiecujące 
dla tych, którzy głosowali na przedstawiciela drugiej partii politycznej. Pozostając 
w duchu retoryki, można powiedzieć, że poza swoją podstawową funkcją nakre-
ślenia planu działania, przemówienia inauguracyjne muszą spełniać też inną fun-
damentalną rolę – mają jednoczyć społeczeństwo, a nie je dzielić, nawet jeśli ma 
się to się dokonać kosztem własnych obietnic z czasów kampanii wyborczej. Stąd 
też prawdopodobnie bierze się ostrożność mówców.

Retoryka II: orędzia o stanie państwa

Chcąc zatem doszukiwać się owych elementów wskazujących na konieczność za-
istnienia zmian(y), należy nieco rozszerzyć horyzont badawczy. Służyć temu może 
na przykład uwzględnienie drugiego ze wspomnianych rodzajów przemówień –
orędzi o stanie państwa. Od razu należy zastrzec, że taki krok nie może być trakto-
wany jako uznanie, iż orędzia o stanie państwa stanowią jedyną obowiązującą wy-
kładnię prezydenckiej agendy; są one tutaj wykorzystane tylko jako nośnik kwestii 
uznanych za priorytetowe przez danego prezydenta33. Dla porządku odnotujmy 
także inne formy wyrażania stanowiska zwierzchnika egzekutywy odnośnie do 
spraw kraju. I tak, głowa państwa ma do dyspozycji prawo weta, prawo – choć 
tylko pośredniej – inicjatywy ustawodawczej, możliwość kontaktowania się z me-
diami i opinią publiczną przez konferencje prasowe, listy, oświadczenia, notatki 
prasowe, przemówienia etc.34. Warto także pamiętać, że prezydent jest jednym 
z uczestników złożonego środowiska politycznego, które tworzą także między in-
nymi Kongres, doradcy, biurokracja, partie polityczne czy też grupy interesu35.

33 Szerzej na temat orędzi jako wyraziciela prezydenckiej agendy zob. Jeff rey E. Cohen, „Presi-
dential Rhetoric and Public Agenda”, op.cit., Paul C. Light, Th e President’s Agenda: Domestic Policy 
Choice from Kennedy to Carter, op.cit.); Kim Quaile Hill, „Th e Policy Agendas of the President and 
the Mass Public”, op.cit; Brandice Canes-Wrone, „Th e President’s Legislative Infl uence from Public 
Appeals”, American Journal of Political Science 45, no. 2 (2001), 313–329; Jeff rey S. Peake, „Presiden-
tial Agenda Setting in Foreign Policy”, op.cit.; Eben J. Christensen, Lara Grusczynski, „Th e Infl u-
ence of the State of the Union Address in the Foreign Policy Process: Who Listens and What Do 
Th ey Hear?”, op.cit.; Według Hill, „Th e Policy Agendas of the President and the Mass Public”, op.cit., 
większa uwaga przywiązywana przez prezydentów do określonych zagadnień (gospodarka, polityka 
zagraniczna i prawa obywatelskie) skutkuje zwiększonym zainteresowaniem opinii publicznej. Co 
jednak ciekawe, taka zdolność wpływania na opinię publiczną nie jest uwarunkowana stopniem po-
parcia dla urzędującego prezydenta. Z kolei krytyka orędzi jako dobrego wyraziciela prezydenckiej 
agendy, zob. np. George C. Edwards, Dan B. Wood, „Who Infl uences Whom? Th e President, Con-
gress, and the Media”, op.cit., 330.

34 Ibidem.
35 Brandice Canes-Wrone, „Th e President’s Legislative Infl uence from Public Appeals”, op.cit.
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Jednocześnie orędzia o stanie państwa przypominają powietrze: zazwyczaj nie 
przywiązujemy do niego specjalnej wagi, lecz w chwili jego braku o niczym in-
nym nie jesteśmy w stanie myśleć. Analogicznie – orędzia są traktowane w spo-
sób zwyczajowy, jako coś typowego, rutynowego; jednocześnie w sytuacji, kiedy 
któryś z prezydentów nie zdecydował się na wygłoszenie takiego przemówienia, 
to staje się to podstawą do istotnego uszczuplenia wiedzy na temat priorytetów 
administracji. Na marginesie odnotujmy, że wygłaszanie orędzi ma swoją wyraź-
ną podstawę konstytucyjną. Otóż artykuł drugi w sekcji trzeciej zaczyna się od 
stwierdzenia, że prezydent „będzie od czasu do czasu informował Kongres o sta-
nie spraw państwa wraz z propozycją określonych działań”36. Tak jak i z wieloma 
innymi zapisami konstytucyjnymi, tak i w tym przypadku praktyka dość boleśnie 
potwierdza, że interpretacja zapisów prawnych często zależy od dobrej woli zain-
teresowanych podmiotów.

Ze względu na istotny dla analizy aspekt wyborczy zostały uwzględnione tylko 
pierwsze z orędzi wygłoszonych przez nowo wybranych prezydentów. Co więcej, 
odrzucono także orędzia wygłoszone przez Richarda Nixona, Jimmy’ego Cartera 
oraz Ronalda Reagana. Powodem takiej selekcji jest fakt, że ci prezydenci wygło-
sili swe pierwsze orędzia o stanie państwa nie na początku swego urzędowania, 
lecz dopiero rok później (był to odpowiednio rok 1970, 1978 oraz 1982)37. Tym 
samym spośród siedmiu potencjalnych orędzi pozostają nam do uwzględnienia 
przemówienia czterech prezydentów:

1. John Kennedy: 30.01.1961
2. Bill Clinton: 17.02.1993
3. George W. Bush: 27.02.2001
4. Barack Obama: 24.02.200938

Wyniki analizy tekstów są tyle uderzające, ile mało zaskakujące. Trumanowska 
deklaracja powstrzymywania stała się bowiem istotnym punktem odniesienia dla 
każdego kolejnego zimnowojennego prezydenta. Jeżeli mamy do czynienia z jaki-
mikolwiek elementami nowymi, punktami zwrotnymi, przełomowymi, to dotyczą 
one raczej środków działania, ale już nie celów. Spójrzmy na jeden z przykładów.

36 He [the President] shall from time to time give to the Congress information of the state of the 
union, and recommend to their consideration such measures as he shall judge necessary and expedient.

37 Ciekawostką jest fakt, że w roku 1969 orędzie o stanie państwa wygłosił... ustępujący prezy-
dent (Lyndon B. Johnson).

38 Gwoli ścisłości, trzeba zauważyć, że przemówienie Billa Clintona z 1993 roku ofi cjalnie nosiło 
tytuł „Cele administracji” (Administration Goals), zaś przemówienie George’a W. Busha z 2001 roku 
to jego „Informacja budżetowa” (Budget Message). Także i prezydent Barack Obama nie wygłosił 
zwyczajowego orędzia o stanie państwa przed połączonymi izbami Kongresu. Ze względów prak-
tycznych do analizy wykorzystano bazę danych Public Agendas Project (dla prezydentów od Johna 
Kennedy’ego do George’a W. Busha włącznie).
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W przemówieniu wygłoszonym 2 lutego 1953 roku prezydent Dwight Eisen-
hower, po wielu nawiązaniach do polityki swojego poprzednika, podnosi kwestię 
przemieszczenia okrętów siódmej fl oty w rejon Bliskiego Wschodu. Ów nowy 
element został wzmocniony zapowiedzią zintensyfi kowania wysiłków w ramach 
międzynarodowej polityki informacyjnej rządu amerykańskiego. Jest także mowa 
o konieczności realizowania „nowej, konstruktywnej polityki zagranicznej” 
(a new, positive foreign policy). Czy jednak te deklaracje mogą zostać uznane za 
rewolucyjnie nowe? Kontynuacja jest wyraźna zwłaszcza w tych stwierdzeniach 
samego prezydenta, które są dalekie od zakwestionowania priorytetów nakreślo-
nych przez poprzednika. W tym świetle można zapytać retorycznie: Czy któryś 
z prezydentów czasu zimnej wojny mógł obiecać cokolwiek bardziej nowego, bar-
dziej rewolucyjnego od założeń Harry’ego Trumana?

Wobec powyższego podejście Kennedy’ego z 1961 roku jawi się zdecydowa-
nie wyjątkowo. O ile jego stwierdzenia dotyczące uczynienia z kontroli zbrojeń 
priorytetu administracji (a central goal) można by jeszcze uznać za wpisujące się 
w szerszy kontekst dokonań swojego poprzednika, o tyle jedna kwestia powinna 
budzić nasze zastanowienie. W istocie bowiem ustanowienie „nowego i bardziej 
efektywnego programu pomocy (...) w rozwoju innych krajów i innych konty-
nentów” (a new and more eff ective program for assisting the development of other 
countries and continents) stanowiło novum w amerykańskiej polityce zagranicz-
nej. Jak zresztą pamiętamy, Sojusz dla Postępu – formalnie ogłoszony zaledwie 
półtorej miesiąca (13.03.1961) po omawianym przemówieniu – stał się okrętem 
fl agowym amerykańskiej dyplomacji w tamtych czasach. Warto też pamiętać, 
że to docelowi adresaci tego programu z półkuli zachodniej zdominowali orę-
dzie Kennedy’ego. Po zapowiedzi powołania Sojuszu dla Postępu pojawiła się 
także deklaracja: powstania specjalnej komórki w ramach administracji (Inter-
-Departmental Task Force) w celu koordynacji „działań nakierowanych na obie 
Ameryki” (policies and programs of concern to the Americas), zwalczania analfa-
betyzmu czy też realizowania misji nakierowanej na promocję pokoju (Food-for-
-Peace mission) w Ameryce Łacińskiej.

Z kolei Bill Clinton był nieco bardziej powściągliwy, i to w czasach zaraz po 
zakończeniu zimnej wojny. Co znamienne, w jego pierwszym orędziu (z 1993 
roku) nie ma w zasadzie jakichkolwiek uwag dotyczących polityki zagranicznej. 
Swego rodzaju wyjątkiem są wzmianki dotyczące redukcji wydatków na zbroje-
nia, ale nawet w tym przypadku pojawiają się w kontekście postulatu dotyczą-
cego stabilizacji budżetu. Można bez wielkiej przesady powiedzieć, że tak jak 
u Kennedy’ego dominowała kwestia Pax Americana, tak u Clintona – sprawy 
gospodarcze39.

39 Było to oczywiście jasne nawiązanie do sloganu z czasów kampanii wyborczej: „Gospodarka, 
głupcze!”.
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Orędzie George’a W. Busha z lutego 2001 roku wyczerpuje tematykę doty-
czącą polityki zagranicznej w... sześciu – krótkich – zdaniach. Jak łatwo można 
antycypować – znajduje się tam tylko kilka powszechnie znanych stwierdzeń, 
pod którymi zapewne podpisałby się każdy prezydent Stanów Zjednoczonych 
urzędujący po II wojnie światowej.

Osobnego potraktowania wymaga ostatnie z uwzględnionych orędzi – prze-
mówienie Baracka Obamy z 24 lutego 2009 roku. Powodem jest naturalnie leitmo-
tiv jego kampanii wyborczej sprzed roku: wielokrotnie odmieniane przez wszyst-
kie przypadki hasło zmiany. Poszukując tegoż kontekstu w orędziu, znajdujemy 
tylko jedną wzmiankę, która dotyczy postulatu zaprzestania przetrzymywania 
więźniów w bazie Guantanamo. Jeżeli zatem uznamy symboliczne znaczenie tego 
posunięcia, to owszem – zmiana jest więcej niż drobna w stosunku do polityki po-
przednika. Jeżeli jednak zapytamy o rzeczywiste znaczenie tej zapowiedzi, kam-
panijne zawołanie, które zyskało kandydatowi sporą liczbę zwolenników, wpisuje 
się w bogatą tradycję obietnic bez pokrycia. Nie bez znaczenia jest bowiem fakt, 
że w momencie pisania tych słów (ponad trzy lata po przemówieniu) podejrza-
ni nadal są przetrzymywani w Guantanamo. Przytoczony tutaj casus jest zgodny 
z logiką, która czasami prowadzi wręcz do określenia polityki zagranicznej Oba-
my jako... „trzeciej kadencji Busha Jr.”40.

Reasumując, zarówno przemówienia inauguracyjne, jak i orędzia o stanie 
państwa, z możliwym i częściowym wyjątkiem Johna Kennedy’ego i jednak Billa 
Clintona (chodzi o orędzie z 1993 roku, gdzie brak jest bezpośrednich wzmianek 
o polityce zagranicznej), świadczą o sporej przewadze elementów wskazujących 
na kontynuację, a nie zmianę dotychczasowej polityki zagranicznej. Jeżeli były 
prezentowane jakiekolwiek nowe pomysły – a jak wiemy, tak się zdarzało – to 
miały one raczej symboliczny niż substancjalny charakter41. Może to być ważką 
konkluzją, jeżeli tylko powtórzymy, że wybory są potencjalnie istotnym czynni-
kiem sprawczym. Pojawia się zatem zasadniczy dylemat: z jednej strony wyborcy 
stawiają na nowych polityków, którzy – w różny sposób, ale zawsze akcentowany 
w kampanii – zdają się uprawdopodobnić zajście zmian, a z drugiej owa zmiana 
jest poważnie ograniczana w sferze retoryki przez nowo wybranych prezydentów. 
Jak się wydaje, odpowiedź na to pytanie może być tylko jedna: tak jak wyborcy 
oczekują zmiany i dlatego nie głosują na dotychczasową partię polityczną, tak 

40 Zob. np. Timothy J. Lynch, „Obama and the Th ird Bush Term: Towards a Typology of Obama 
Studies”, International Aff airs 88, no. 5 (2012), 1101–1111.

41 Por. z opinią: „[Obama] utożsamia się z wieloma spośród tych samych amerykańskich intere-
sów, co i jego poprzednik; nawet jeżeli jest to inaczej opakowane [wrapped in a diff erent package])” 
w: Peter Baker, „On Foreign Policy, Obama Shift s, but Only a Bit”, New York Times, April 17, 2009, 
http://www.nytimes.com/2009/04/17/us/politics/16web-baker.html [19.01.2012]. Przykłady konty-
nuacji także w: Timohy J. Lynch, „Obama and the Th ird Bush Term: Towards a Typology of Obama 
Studies”, op.cit., 1102–1106.
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samo nie oczekują zajścia zmian w polityce zagranicznej, ergo lokują swoje na-
dzieje na modyfi kacje polityki w ramach polityki wewnętrznej. Casus Billa Clin-
tona być może jest tutaj symptomatyczny. Aby przyjrzeć się nieco szerzej zdaniu 
wyborców, sięgnijmy po nowy zestaw danych – wyniki badań opinii publicznej.

Preferencje opinii publicznej

Bodaj najłatwiej dostępnym wskaźnikiem zainteresowania polityką zagraniczną 
są wyniki badań opinii publicznej. Można wręcz powiedzieć, że ten rodzaj źródeł 
jest niejako naturalnym, dyżurnym kandydatem do uwzględnienia. A przypadek 
Stanów Zjednoczonych po II wojnie światowej jest tutaj szczególnie interesujący – 
są to dane po prostu łatwo dostępne. Jeżeli dodamy do tego ich istotność dla bada-
nych procesów z teoretycznego punktu widzenia, to w konsekwencji odkryjemy, 
że są to zmienne powszechnie stosowane w literaturze przedmiotu. Wyraźnie na-
leży przy tym zastrzec, że absolutnie nie powinno to być traktowane jako bezkry-
tyczne uznanie dla tej szczególnej kategorii danych, jaką są wyniki badań opinii 
publicznej. Jest to istotne zwłaszcza w przypadku badań dość często wykorzysty-
wanych w pracach, a mianowicie wspomnianych we wstępie do niniejszej pracy 
badań the most important problem (MIP). Pozostawiając na marginesie debatę na 
temat użyteczności tych konkretnych badań42, można uznać, że nasze szczególne 
zainteresowanie powinny budzić tylko te momenty, kiedy wśród ważnych kwestii 
pojawiała się polityka zagraniczna (z różnymi uściśleniami w różnych badaniach).

I tak, przyjmijmy założenie, zgodnie z którym zajście zmian(y) w polityce za-
granicznej jest uprawdopodobnione tylko w przypadku wyborów: 

(I)  którym towarzyszyła zmiana oblicza partyjnego Białego Domu,
(II) skutkujących retoryką zmiany z przemówieniach nowo wybranych prezy-

dentów oraz
(III) kiedy polityka zagraniczna była wskazywana jako najważniejsza kategoria 

w badaniach MIP. 

Ze względu na ich znaczenie – czy też po prostu uznanie w literaturze przed-
miotu – warto spojrzeć na dwa badania.

42 Gwoli przykładu, niektórzy badacze określają MIP jako „najlepszy dostępny wskaźnik o cha-
rakterze danych przekrojowych w czasie odnośnie do agendy politycznej ogółu obywateli”; Jeff rey 
E. Cohen, „Presidential Rhetoric and Public Agenda”, op.cit., 90. Według innej opinii, wzmianko-
wane badania dostarczają „szerokiej perspektywy zmiany społecznej, opisują historię z perspektywy 
jej uczestników oraz pomagają zdefi niować odmienne epoki historyczne wraz z momentami prze-
łomowymi”; Tom W. Smith, „Th e Polls: America’s Most Important Problems Part I: National and 
International”, Public Opinion Quarterly 49 (1985), 264. Por. Peter F. Trumbore, David A. Dulio, 
„Running on Foreign Policy?”, op. cit., 3.
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Pierwsze z nich jest prowadzone przez Instytut Gallupa od 1947 roku, z prze-
rwą w latach 1952–1956. Z kolei drugie jest opracowywane w ramach projektu 
Th e American National Election Studies (ANES). W tym drugim badaniu inte-
resujące nas pytanie o najważniejsze sprawy – MIP – po raz pierwszy pojawia się 
w danych z kampanii wyborczej w 1952 roku.

Badania Instytutu Gallupa wskazują, że kategorie „Polityka międzynarodo-
wa i pomoc zagraniczna” i/lub „Obronność” były wskazywane jako najważniej-
sze wyzwania, przed którymi stoi kraj w następujących latach: 1948, 1950–1952, 
1956–1962, 1965–1969, 1972, 2002 oraz 2005–2007. W związku z powyższym, 
biorąc po uwagę nasz wyjściowy zestaw elekcji, możemy domniemywać, że tylko 
w wyborach w latach 1960 i 1968 polityka zagraniczna odgrywała dominującą 
rolę. Ściśle rzecz ujmując, w 1968 kategorią wiodąca była „Obronność”. Szczegó-
łowe dane są uwidocznione na wykresie 1. 

Co do wyborów w 2008 roku, to można przypomnieć znane hasło z czasów 
Billa Clintona: „Gospodarka, głupcze!”. Według badań przeprowadzonych w paź-
dzierniku 2008 roku przez Instytut Gallupa, około 77 procent respondentów 
wskazało gospodarkę jako najistotniejszy problem43. Owe wyniki są jeszcze bar-
dziej uderzające, jeśli zestawimy je z rezultatem badania dotyczącego motywacji 
elektoratu przy podejmowaniu decyzji wyborczych. Dla około 95 procent ankie-

43 Wyniki badań Instytutu Gallupa za: http://www.gallup.com/video/112087/Where-Obamas-
-Challenge-Lies.aspx [17.12.2009].

Wykres 1. Najistotniejsze kwestie dla kraju według częstości wskazań opinii publicznej w badaniach 
Instytutu Gallupa

Źródło: wyniki cyklicznych badań Instytutu Gallupa, dane na podstawie Policy Agendas Project (http://
www.policyagendas.org) [20.09.2012]
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towanych stanowisko kandydata odnośnie do spraw gospodarczych było określo-
ne jako „zdecydowanie ważne” lub „bardzo ważne”44.

Jeśli natomiast chodzi o wyniki badań ANES, to wskazania na „Politykę za-
graniczną” i „Obronność” (Foreign and defense jako kategoria główna w badaniu) 
przedstawiają się następująco:

1960: 62,4%
1968: 50,3%
1976: 5,1%
1980: 32%
1992: 3,1%
2000: 11,2%45.

Warto przy tym zauważyć, że stosunkowo wysokie wartości dla lat 1960, 1968 
oraz 1980 były przede wszystkim spowodowane bieżącymi wydarzeniami o cha-
rakterze kryzysowym. Gwoli ilustracji, około 86% ankietowanych, którzy wybrali 
politykę zagraniczną i obronność w 1968 roku, wskazało na Wietnam jako główny 
problem, zaś w 1980 roku około 15% z ponad 30% – na Iran. Zestawienie dla lat 
1960–2004 uwidacznia wykres 2.

Co się zaś tyczy roku 2008, to w momencie pisania książki dane ANES nie były 
jeszcze dostępne, lecz wobec znanych faktów oraz wyników badań wielu innych 
ośrodków sondażowych, choćby przytoczonych badań Instytutu Gallupa, brak 
danych nie powinien budzić naszego szczególnego zakłopotania. Mówiąc inaczej, 
nie ma racjonalnych przesłanek, aby interesujące nas kategorie miały osiągać re-
kordowo wysoki poziom wskazań respondentów w stosunku do wcześniejszych 
lat46. Potwierdzeniem może być choćby wynik badania Pew Research Center for 
the People & the Press z 9–12 października 2008: na kwestie gospodarcze wska-
zało 55 procent respondentów, drugą według częstości wskazań kategorią było 
„inne” (14 procent), zaś trzecią – wojna w Iraku (11 procent)47.

Reasumując, niezależnie od tego, czy jako kryterium selekcji przyjmiemy reto-
rykę kandydatów (lub nowo wybranych prezydentów) czy też wyniki badań opinii 
publicznej, to tylko jedna elekcja wydaje się spełniać łącznie stosowne kryteria: cho-

44 Wyniki badań Instytutu Gallupa z 23–26.10.2008 za: http://www.gallup.com/poll/111586/
Economy-Reigns-Supreme-Voters.aspx [17.12.2009].

45 Obliczenia własne autora. Zbliżone dane dla lat 1972–2004 znajdują się w tabeli 6–3 w: Paul 
R. Abramson, John H. Aldrich, David W. Rohde (eds.), Change and Continuity in the 2008 and 2010 
Elections (Washington D.C.: CQ Press, 2012), 151.

46 W najbliższym w czasie badaniu z roku 2004 na interesujące nas kategorie wskazało jednak 
aż 28,5% respondentów. Por. John H.  Kessel, „Structures of Vote Choice: Th e Larger Context of 
the 2004 Election” (Washington D.C., 2005). Wydaje się, że dystans czterech lat pomiędzy latami 
2004 a 2008 oraz wydarzenia, które wówczas nastąpiły, uprawdopodobniają wniosek zasugerowany 
powyżej.

47 Dane za: Th e Roper Center for Public Opinion Research, University of Connecticut. 
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Wykres 2. Najistotniejsze kwestie dla kraju według częstości wskazań opinii publicznej w bada-
niach ANES

Źródło: wyniki cyklicznych badań ANES, obliczenia własne na podstawie Th e American National Elec-
tion Studies

dzi o wybory w 1960 roku. Wówczas to mieliśmy do czynienia z retoryką zmiany 
oraz sprawy zagraniczne były wskazywane jako najistotniejsze dla losów kraju.

Przedstawiony powyżej sposób rozumowania – jakkolwiek występujący w li-
teraturze – posiada jednak co najmniej trzy zasadnicze ograniczenia. Po pierw-
sze, jak potraktować owe dwa powyższe kryteria – retorykę i wyniki badań opinii 
publicznej? Czy istotnie, co celowo tutaj uczyniono, należy je traktować łącznie? 
Co bowiem w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z retoryką zmiany, ale wyborcy 
nie zwracają specjalnej uwagi na kwestie dotyczące polityki zagranicznej? I co 
nawet bardziej istotne – co w sytuacji przeciwnej? Jeżeli wyborcy wskazują, że po-
lityka zagraniczna leży w centrum ich zainteresowania, zaś retoryka kandydatów/
prezydentów tego nie odzwierciedla, to czy wówczas mamy prawo deprecjonować 
znaczenie danych wyborów? Zasadność tych pytań potwierdza dość obszerna li-
teratura przedmiotu, gdzie dowodzi się, iż politycy są bardziej ulegli nie tyle więk-
szości opinii publicznej, ile jej wybranym reprezentantom48.

Po drugie, fakt wskazywania na politykę zagraniczną wcale nie musi oznaczać 
zachęty to wprowadzenia modyfi kacji – może bowiem być po prostu potwierdze-
niem, że są to sprawy ważne dla losów kraju, ale już niekoniecznie, że ankietowani 

48 Zob. na ten temat na przykład Lawrence R. Jacobs, Robert Y. Shapiro, Politicians Don’t Pan-
der: Political Manipulation and the Loss of Democratic Responsiveness (Chicago, Illinois: University 
of Chicago Press, 2000). Z kolei szerzej odnośnie do roli opinii publicznej w kształtowaniu decyzji 
polityków zob. Jeff  Manza, Fay Lomax Cook, Benjamin Page, Navigating Public Opinion, op.cit.
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są zwolennikami wprowadzania jakiś zmian. Jak wspomniano powyżej, wybie-
rając nowego prezydenta, być może lokują oni swoje oczekiwania zmian raczej 
w ramach polityki wewnętrznej.

Po trzecie, kwestia zasadnicza: jak interpretować poparcie na danym pozio-
mie. Spójrzmy ponownie na wyniki badań ANES. O ile pomiędzy 62,4 procent
w 1960 roku a 3,1 procent w 1992 roku jest przepaść, o tyle w ramach danego roku 
sytuacja wcale nie musi być już tak oczywista. Co bowiem, jeżeli druga kolejna 
kategoria wskazywana przez respondentów jest mniejsza o choćby symboliczny 
procent, a zatem wielkość w granicy błędu pomiaru? Czy jest to wystarczający 
argument, aby dane wybory przyjąć lub odrzucić?

I w końcu po czwarte, last but not least, dla klarowności wywodu musimy na 
chwilę zatrzymać się nad istotą samej opinii publicznej. Jej badania obfi tują w szereg 
analiz, wśród których znajdują się także klasyczne już prace pochodzące z pierw-
szego okresu badań49. Ich motywem przewodnim był argument mówiący o raczej 
bezkształtnie, nieregularnie, emocjonalnie, nieprzewidywalnie pojawiających się 
fl uktuacjach w ramach przekonań respondentów. Logika uzasadniająca taką konsta-
tację była dość łatwa do zdroworozsądkowego zaakceptowania: badania dowodzą, 
że większość ludzi nie interesuje się sprawami publicznymi, szerszymi, a w szczegól-
ności polityką zagraniczną. Brak zainteresowania przekłada się na brak wiedzy, in-
formacji o sprawach wykraczających poza najbliższe sąsiedztwo czy też wykraczają-
cych poza zainteresowania ankietowanych. W konsekwencji braku zainteresowania 
i braku informacji pojawia się właśnie możliwość relatywnie łatwego kształtowania 
opinii publicznej, wpływania na nią, czy też mówiąc krótko – manipulowania nią.

Użyty kilkukrotnie w poprzednim akapicie czas przeszły sugeruje, że musiało 
dojść do kontestacji takiego stanu rzeczy. Istotnie, pod koniec lat sześćdziesią-
tych, w latach siedemdziesiątych i zwłaszcza w latach osiemdziesiątych pojawił się 
dokładnie przeciwstawny nurt analizy. Jego zwolennicy argumentowali bowiem, 
że jest odwrotnie – opinia publiczna zmienia się w usystematyzowany sposób50, 

49 Chodzi o wspomniany już we wstępie „konsensus Lippmanna-Almonda”. 
50 Zob. Sidney Verba et al., „Public Opinion And Th e War In Vietnam”, American Political 

Science Review 61 (1967), 317–333; John E. Mueller, War, Presidents, and Public Opinion, op.cit.; 
Benjamin I. Page, Robert Y. Shapiro, „Changes in Americans Policy Preferenes, 1935–1979”, Public 
Opinion Quarterly 46 (1982), 24–42, Benjamin I. Page, Robert Y. Shapiro, „Eff ects of Public Opin-
ion on Policy”, op.cit.; Miroslav Nincic, Barbara Hinckley, „Foreign Policy and the Evaluation of 
Presidential Candidates”, op.cit.; Bruce W. Jentelson, „Pretty Prudent Public”, International Studies 
Quarterly 36, no. 1 (1992), 49–73; Ole R. Holsti, „Public Opinion and Foreign Policy: Challenges 
to the Almond-Lippmann Consensus”, op.cit.; Mark Peffl  ey, Jon Hurwitz, „Models of Attitude Con-
straint in Foreign Aff airs”, Political Behavior 15, no. 1 (1993), 61–90; James A. Stimson, Michael 
B. MacKuen, Robert S. Erikson, „Dynamic Representation”, American Political Science Review 89, 
no. 3 (1995), 543–566; Jeff erey W. Knopf, „How Rational Is ‘Th e Rational Public’? Evidence From 
US Public Opinion on Military Spending”, Journal of Confl ict Resolution 42 (1998), 544–571; Vir-
ginia A. Chanley, „U.S. Public Views of International Involvement from 1964 to 1993: Time-Series 
Analyses of General and Militant Internationalism”, op.cit.; Christopher Gelpi, Peter D. Feaver, Jason 
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co szczególnie dobrze ma być widoczne w wypadku pojawienia się bodźców ze-
wnętrznych, niezależnie od tego, czy pochodzą one od liderów, od mediów, czy 
też ze strony środowiska międzynarodowego. Ten „rewizjonistyczny” nurt analizy 
doprowadził w końcu do wniosku, że zmiany samej polityki są wyprzedzane przez 
zmiany zdania opinii publicznej; to nie opinia jest reakcją na politykę, ale odwrot-
nie – polityka jest wtórna wobec zdania ankietowanych51. Niezależnie jednak od 
kierunku zależności polityka–opinia publiczna wydaje się, że warty utrzymania 
jest następujący uogólniający pogląd: zdanie opinii publicznej w sprawach poli-
tyki zagranicznej jest „barierą dla przemyślanej i spójnej działalności dyploma-
tycznej, co pogarsza szanse na promowanie interesu narodowego wykraczającego 
poza ramy doraźnych nastrojów i namiętności”52. Jednocześnie opinia publiczna 
może być traktowana jako „siła oświecająca – w rzeczywistości konieczny – jeśli 
nie wręcz wystarczający – warunek dla skutecznej polityki zagranicznej”53.

W tym miejscu należy także nadmienić wspomniane w rozdziale „Uwagi defi -
nicyjne” i kłopotliwe do przełożenia na język polski pojęcie frames. Otóż to właś-
nie kontekst nadany jakiejś sprawie decydować może o jej losach w oczach opinii 
publicznej. Ma to kluczowe znaczenie choćby dla tego, czy kryzys międzynaro-
dowy jest faktycznie postrzegany jako kryzys przez większość badanych54. Rola 
pierwszoplanowa w nadawaniu kontekstu należy naturalnie do mediów. Czwarta 
władza jest zresztą istotna także jeśli chodzi o drugą stronę zagadnienia – badania 
przeprowadzone przez Pew Research Center w 1998 roku sugerują mianowicie, 
że politycy najwyższego szczebla w Stanach Zjednoczonych właśnie z doniesień 
medialnych czerpią informację o nastrojach społecznych, a nie z analizy wyników 
samych badań55.

Reifl er, „Success Matters: Casualty Sensitivity and the War in Iraq”, International Security 30, no. 3 
(2005), 7–46; Christopher Gelpi, Jason Reifl er, Peter Feaver, „Iraq the Vote: Retrospective and Pro-
spective Foreign Policy Judgments on Candidate Choice and Casualty Tolerance”, Political Behavior 
29 (2007), 151–174; Pierangelo Isernia, Zoltán Juhasz, Hans Rattinger, „Foreign Policy and the Ra-
tional Public in Comparative Perspective”, Journal of Confl ict Resolution 46 (2002), 201–224. Por. 
Berinsky, „Assuming the Costs of War: Events, Elites, and American Public Support for Military 
Confl ict”, Journal of Politics 69, no. 4 (2007), 975–997.

51 Robert Y. Shapiro, Benjamin I. Page, „Foreign Policy and the Rational Public”, op.cit.
52 Ole R.  Holsti, „Public Opinion and Foreign Policy: Challenges to the Almond-Lippmann 

Consensus”, International Studies Quarterly 36, no. 4 (1992), 440.
53 Ibidem, 339.
54 Robert M.  Entman, Projections of Power: Framing News, Public Opinion, and U.S.  Foreign 

Policy, op.cit., 16. Dobrą ilustracją roli frames jest przykład badań z lat osiemdziesiątych, kiedy liczba 
respondentów optujących za wzrostem lub ograniczeniem wydatków na obronność była dość ściśle 
powiązana z liczbą doniesień medialnych dotyczących zagrożenia ze strony ZSRR. Szczegóły zob. 
ibidem, 135. Na temat roli opinii publicznej w kształtowaniu wydatków na obronność zob. Th omas 
Hartley, Bruce Russett, „Public Opinion and the Common Defense: Who Governs Military Spend-
ing in the United States?” 86 (1992), 361–387.

55 Wyjątkiem od tej reguły są badania dotyczące poparcia dla urzędujących prezydentów – z ich 
śledzenia uczyniono pewien rytuał związany ze sprawowaniem władzy. Wybrane szczegóły tego ra-
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Rolę kreatora przekazu mogą także sprawować politycy56, lecz osobną kwestią 
jest to, na ile liderzy faktycznie są zainteresowani rzeczywistym zdaniem opinii 
publicznej, a na ile, dążąc do maksymalizacji zysków politycznych, starają się an-
tycypować jej oczekiwania57. Powyższe dylematy nieuchronnie prowadzą do mało 
krzepiącej konstatacji: wobec złożoności wzajemnych relacji pomiędzy polityka-
mi, opinią publiczną oraz mediami, jednoznaczne zawyrokowanie na temat tego, 
kto (co), na ile oraz w jaki sposób ma wpływ na siebie, wydaje się – jak to eufemi-
stycznie ujął jeden z badaczy – „sporym wyzwaniem intelektualnym”58.

Próbą przynajmniej częściowego rozwiązania tych trudności jest propozycja za-
stosowania dwóch dodatkowych kryteriów selekcji59. Chodzi więc o określenie:

(IV)  czy sprawy związane z polityką zagraniczną miały jakiekolwiek znaczenie 
przy podejmowaniu decyzji wyborczych, z uwzględnieniem także innych 
determinantów głosowania,

(V)  czy wyborcy wskazywali na różnice między kandydatami odnośnie do ich 
stanowiska w sprawach polityki zagranicznej, czyli czy posiadali oni sto-
sowne przekonania odnośnie do polityki zagranicznej.

Powodem włączenia tych przesłanek jest założenie, zgodnie z którym raczej 
wątpliwy jest sens wyborów w sytuacji, kiedy kandydaci nie są postrzegani jako 
prawdziwi rywale, reprezentanci dwóch w mniejszym lub większym stopniu, lecz 
jednak różnych stanowisk. W języku potocznym czasami posługujemy się do opi-
sania takiej sytuacji stwierdzeniem, że coś jest wyborem między dżumą a cholerą. 
Pomijając negatywne zabarwienie tego porzekadła, jego logika jest bliska temu, 
o czym tutaj mowa. Jaki jest bowiem sens jakiegokolwiek wyboru – a wyboru 
politycznego polegającego na głosowaniu na opozycję w szczególności – jeżeli 
propozycje są do siebie zbyt podobne?60 Czy jest to wybór realny, czy tylko sym-

portu przedstawia Robert M. Entman, Projections of Power: Framing News, Public Opinion, and 
U.S. Foreign Policy, op.cit., 126.

56 Zeev Maoz, „Framing the National Interest: Th e Manipulation of Foreign Policy Decisions in 
Group Setting”, World Politics 43 (1990), 77–110.

57 Robert M.  Entman, Projections of Power: Framing News, Public Opinion, and U.S.  Foreign 
Policy, op.cit. 128.

58 Ibidem, 156.
59 Za: John H. Aldrich, John L. Sullivan, Eugene Borgida, „Foreign Aff airs and Issue Voting: Do 

Presidential Candidates ‘Waltz Before a Blind Audience?’”, op.cit.; Arthur H. Miller, Th omas F. Klo-
bucar, „Th e Role of Issues in the 2000 U.S. Presidential Election”, Presidential Studies Quarterly 33, 
no. 1 (2003), 101–124.; John H. Aldrich et al., „Foreign Policy and the Electoral Connection”, op. cit., 
477–502; Peter F. Trumbore, David A. Dulio, „Running on Foreign Policy?”, op. cit., 2.

60 Por. Michael D. McDonald, Ian Budge, Paul Pennings, „Choice Versus Sensitivity: Party Re-
actions to Public Concerns”, European Journal of Political Research 43 (2004), 845–846; zob. także 
przypis 32 w: Christopher Wlezien, „On the Salience of Political Issues: Th e Problem with ‘most 
Important Problem’”, op.cit., 576; Christopher Gelpi, Jason Reifl er, Peter Feaver, „Iraq the Vote: 
Retrospective and Prospective Foreign Policy Judgments on Candidate Choice and Casualty Toler-
ance”, op.cit., 169; Philip Arena, „Success Breeds Success? War Outcomes, Domestic Opposition, and 
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boliczny, to znaczy taki, w którym rolę decydującą odgrywają choćby względy 
wizerunkowe kandydatów? Tym samym możemy zakładać, że w sytuacji, kiedy 
kandydaci nie są postrzegani jako różniący się w swoim stanowisku odnośnie 
do najistotniejszych spraw w ramach polityki zagranicznej, to powinno to być 
potraktowane jako warunek konieczny i wystarczający do wykluczenia danych 
wyborów z analizy61.

Z kolei uprzednie kryterium – rola polityki zagranicznej w podejmowaniu de-
cyzji – wydaje się dość oczywistym wyborem. Aby jednak taka strategia miała 
jakąkolwiek wartość poznawczą, warto ją umieścić w odpowiednim kontekście, 
stąd decyzja, aby skonfrontować politykę zagraniczną z polityką wewnętrzną, ma-
jąc wszakże na uwadze umowność takiego podziału62.

Warto także zaznaczyć, że wykorzystanie powyższych kryteriów w pewnym 
szczególnym sensie honoruje rolę opinii publicznej. Jednocześnie dysponujemy 
danymi, które nie cierpią na niedostatki związane z badaniami MIP63. Istotne 
jest także poczynienie dodatkowego zastrzeżenia: naszym celem nie jest w tym 
momencie wyrokowanie na temat jakości przekonań respondentów, lecz jedynie 
odnotowanie, że owe przekonania są wyrażane oraz mogą odgrywać pewną rolę 
w podejmowaniu decyzji wyborczych.

Elections”, op.cit., 137. Analizowaną sytuację można też opisać następująco: w razie braku występo-
wania/niedostrzegania różnic między kandydatami na urząd prezydenta, wyborcy nie są w stanie 
„posługiwać się swoją najistotniejszą heurystyką – identyfi kacją z partią polityczną”; za: John H. Al-
drich et al., „Foreign Policy and the Electoral Connection”, op.cit., 488.

61 Mówiąc inaczej: brak dostrzegalnej różnicy miedzy konkurentami politycznymi powoduje 
wypieranie określonych zagadnień z centrum zainteresowania, co skutkuje relatywnie większą swo-
bodą działania polityków; Joe D. Hagan, „Domestic Political Regime Change and Foreign Policy 
Restructuring: A Framework for Comparative Analysis”, op.cit., 156.

62 Przeprowadzone badania wskazują, że wpływ danych kwestii (issues) na decyzje wyborcze 
jest możliwy tylko wtedy, gdy wyborcy głosują zgodnie ze swoimi preferencjami, zapatrywaniami 
właśnie odnośnie do tych spraw. Zob. Arthur H. Miller, Th omas F. Klobucar, „Th e Role of Issues in 
the 2000 U.S. Presidential Election” , op.cit., 114.

63 Na temat ich krytyki zob. Christopher Wlezien, „On the Salience of Political Issues: Th e Prob-
lem with ‘Most Important Problem’ ”, op.cit. Zwraca się tam uwagę na szereg aspektów związanych 
z badaniami MIP, jak choćby na to, że z defi nicji respondenci są proszeni o wskazanie problemów 
(problems), a nie spraw, kwestii, zagadnień (issues). Fakt ten ma swoją wymowę, gdyż prawdopodob-
nie dla wielu ankietowanych polityka zagraniczna jest sprawą dość ważną, jednak jako „problem” 
jest traktowana tylko w chwilach napięć na arenie międzynarodowej. Lakonicznie można to wyrazić 
w następujący sposób: „Coś może być problemem, ale jednocześnie może być nieistotne. I odwrot-
nie – coś może być istotne, ale nie musi być problemem”; w: ibidem, 559. Warto także zauważyć, że 
badania MIP nie mierzą wymiernie stopnia zainteresowania określonymi sprawami, lecz porząd-
kują takie kwestie; mierzą, jak zmieniła się hierarchia tychże spraw, za: Tom W. Smith, „Th e Polls: 
America’s Most Important Problems Part I: National and International”, op.cit. 264. Dodatkowo na-
leży pamiętać, że badania MIP nie mierzą samych wydarzeń i ich wpływu na opinię publiczną, lecz 
tylko odbiór, percepcję, rozumienie tychże wydarzeń przez opinię publiczną; Virginia A. Chanley, 
„U.S. Public Views of International Involvement from 1964 to 1993: Time-Series Analyses of Gen-
eral and Militant Internationalism”, op.cit., 34.



M
ec

ha
ni

zm
y 

ko
nt

yn
ua

cj
i/z

m
ia

ny
 p

ol
ity

ki 
za

gr
an

ic
zn

ej
 n

a 
pr

zy
kła

dz
ie

 U
SA

 p
o 

II 
w

oj
ni

e 
św

ia
to

w
ej

130

Aby jednak uczynić zadość naszym kryteriom eliminującym, należy najpierw 
określić, czy kwestie dotyczące polityki zagranicznej były w tych latach (w porów-
naniu z kwestiami ze sfery wewnętrznej) w zasadniczo mniejszym lub większym 
stopniu obecne w świadomości wyborców w czasie elekcji. Jak wynika z badań 
MIP, w ciągu kilkudziesięciu lat obie sfery się przenikały. Jednocześnie w badaniu 
MIP respondenci uznają dane problemy za ich zdaniem najważniejsze. Co jednak 
z problemami nieco mniej ważnymi? Czy można je ignorować? Czy można uznać 
za satysfakcjonujący fakt, że na przykład w roku 2004 – stosując w sposób żelazny 
logikę MIP – powinniśmy za najistotniejszy problem uznać gospodarkę, gdyż na 
nią wskazało 27,6 procent badanych? Problem polega na tym, że kolejna z katego-
rii – a jest to akurat interesująca nas obronność – osiągnęła pułap... 27,3 procent. 
Dodajmy, że w perspektywie lat objętych badaniem MIP Instytutu Gallupa opi-
sywana sytuacja wcale nie jest wyjątkiem. Spójrzmy zatem na te problemy nieco 
bardziej rygorystycznie.

W celu dokonania precyzyjniejszej operacjonalizacji ponownie posłużono się 
danymi zaczerpniętymi z badań American National Election Studies. Wykorzy-
stano w tym miejscu kilka skal mierzących natężenie opinii respondentów od 
1 do 764. Tym samym uwzględniamy opinię respondentów odnośnie do danej 
kwestii w znacznie bardziej subtelny sposób: nie tyle, czy uznają oni jakiś problem 
za istotny, ile w jakim stopniu byliby oni skłonni tak sądzić, jakie jest ich zdanie 
na dany temat.

Zanim przejdziemy do interpretacji danych, należy wyjaśnić dwie kwestie. Po 
pierwsze, jak widać w tabeli 1, politykę zagraniczną i politykę wewnętrzną repre-
zentuje różna liczba skal. Taka dysproporcja wynika z uhonorowania faktu, że 
opinie w sprawach wewnętrznych dominują w badaniach ANES. O ile taki eko-
nomiczny czy też pragmatyczny, podyktowany charakterem dostępnych danych, 
wzgląd może budzić wątpliwości, o tyle powinny one zostać rozwiane sposobem 
analizy tych danych. Otóż właśnie w celu odpowiedniej interpretacji materiału 
statystycznego, posługując się obliczeniami, jaki procent ankietowanych wypo-
wiedział się w danej kwestii, jest możliwe porównanie danych pochodzących 
z różnej liczby skal. Oczywiście zastosowane skale nie są arbitralnie wybrane, lecz 
wykorzystano te, które mierzą kwestie uznawane za – w różnym stopniu, ale jed-
nak – istotne w ramach polityki wewnętrznej.

Po drugie, co się tyczy polityki zagranicznej, wybrano dla celów porównaw-
czych wydatki na obronność. Naturalnie można dyskutować, na ile istotnie jest 
to zagadnienie dotyczące polityki zagranicznej, a na ile wewnętrznej. Przyjęto 
wszakże założenie, że deklarowana świadomość określonego poziomu wydatków 
jest powiązana z ogólnym spojrzeniem na miejsce kraju na arenie międzynarodo-

64 Z oczywistych względów pominięto wartość 9 reprezentującą stanowisko niezainteresowa-
nych daną kwestią (don’t know; haven’t thought much about it). 



Tabela 1. Deklarowane postrzeganie spraw zagranicznych i wewnętrznych w latach
1992, 2000 i 2008, dane w procentach na podstawie American National Election Studies

skala procent wskazań na skali
1992

N = 2485
polityka zagraniczna
(1 skala): wydatki na obronność

86,3
N = 2145

polityka wewnętrzna (2 skale):

gwarancje socjalne: praca i dochód 87,1
N = 2164

aktywność rządu w wydatkowaniu funduszy na 
cele społeczne

81,2
N = 2017

średnia dla polityki wewnętrznej 84,1
różnica pomiędzy polityką zagraniczną
a wewnętrzną 2,2

2000
N = 1807

polityka zagraniczna
(1 skala): wydatki na obronność

46,3
N = 836

polityka wewnętrzna (2 skale):

gwarancje socjalne: praca i dochód 50,3
N = 909

aktywność rządu w wydatkowaniu funduszy na 
cele społeczne

47,4
N = 856

średnia dla polityki wewnętrznej 48,8
różnica pomiędzy polityką zagraniczną
a wewnętrzną –2,5

2008
N = 2322

polityka zagraniczna
(1 skala): wydatki na obronność

41,5
N = 963

polityka wewnętrzna (3 skale):

gwarancje socjalne: praca i dochód 44,1
N = 1024

gwarancje socjalne: ubezpieczenia 45,0
N = 1044

aktywność rządu w wydatkowaniu funduszy na 
cele społeczne

41,0
N = 953

średnia dla polityki wewnętrznej 44,4
różnica pomiędzy polityką zagraniczną
a wewnętrzną –2,9

Uwaga: Skale siedmiostopniowe. Dane zaokrąglone do pierwszego miejsca po przecinku.
Szczegóły techniczne dotyczące zastosowanych skal znajdują się w tabeli A1 oraz w zestawieniu A3 
w aneksie.

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z raportu ANES, Cumulative Data File, wersja z 24.06.2010.
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wej. W tym sensie uwzględniona kategoria może być postrzegana jako relatywnie 
szeroka podstawa dla opinii odnośnie do polityki zagranicznej i w konsekwen-
cji do porównań rozciągniętych na okres kilkunastu lat (chodzi o okres między
1992 a 2008 rokiem); dane za lata wcześniejsze pochodzą z cytowanej literatury.

Podsumowując, oczekujemy, że dane najpierw wskażą, że dana kwestia była 
uznana w jakimś sensie za istotną, a dopiero następnie jak respondenci odnajdy-
wali się na odpowiedniej skali65.

Interpretację wyników zacznijmy od konstatacji faktu, że w dwóch spośród inte-
resujących nas elekcji (chodzi o wybory w latach 2000 i 2008) polityka zagraniczna 
była „pokrzywdzona” względem polityki wewnętrznej. Stanowi to kolejny argument 
na poparcie tych opinii, które z jednej strony wskazują na malejące w świadomości 
Amerykanów znaczenie kwestii spraw zewnętrznych po zakończeniu zimnej woj-
ny. Z drugiej strony należy wskazać na odpowiednio wyższe notowania dla spraw 
zagranicznych w 1992 roku, a więc w czasie, kiedy właśnie zakończyła się zimna 
wojna. Jak jednak widać na podstawie danych ANES, jeśli chodzi o różnice pomię-
dzy wydatkami na obronność a sprawy wewnętrzne, to owe wahania między rokiem 
1992, 2000 a 2008 są więcej niż symboliczne – kształtują się bowiem na granicy 
błędu statystycznego badań. Wniosek zatem jest następujący – można zakładać, że 
w wypadku wyborów w 1992, 2000, jak i 2008 roku polityka zagraniczna była po-
strzegana mniej więcej na takim poziomie, na jakim lokowano różne zagadnienia 
w ramach polityki wewnętrznej. Mając na uwadze taki stan rzeczy, możemy po-
wrócić do istotnej kwestii, a mianowicie tego, czy owe trzy elekcje odznaczały się 
istotnymi różnicami między kandydatami w sprawach zagranicznych.

Z technicznego punktu widzenia powyższe zagadnienie zoperacjonalizowano 
poprzez wykorzystanie koncepcji postrzegania stanowisk kandydatów przy uży-
ciu średniej (average of median perceptions of candidates) autorstwa Benjamina 
I. Page’a66. Precyzyjnie rzecz ujmując, ponownie wykorzystujemy dane zaczerp-
nięte z wyników badań opinii publicznej American National Election Studies 
w postaci siedmiostopniowych skal mierzących opinie odnośnie do różnych za-
gadnień, osobno dla polityki wewnętrznej i osobno dla zagranicznej. Następnie 
zostają obliczone średnie dla skal w ramach polityki wewnętrznej i zagranicznej, 
zaś te średnie służą następnie za podstawę do obliczenia różnic pomiędzy kan-
dydatami w danych wyborach. Interesującą nas informacją jest relacja pomiędzy 

65 Gwoli ilustracji, w danych z 1992 roku zrezygnowano właśnie ze względu na nikłą liczbę 
wskazań jako kwestii istotnych z uwzględnienia takich zmiennych, jak np. „użycie sił zbrojnych 
w przyszłych konfl iktach” czy też „wydatki na pomoc krajom Europy Wschodniej”. Z tego samego 
względu wykluczono np. kwestię równego statusu kobiet przy konstruowaniu – dla celów porów-
nawczych – skal dla polityki wewnętrznej.

66 Benjamin I. Page, Choices and Echoes in Presidential Elections (Chicago, Illinois: University of 
Chicago Press, 1978); John H. Aldrich, John L. Sullivan, Eugene Borgida, „Foreign Aff airs and Issue 
Voting: Do Presidential Candidates ‘Waltz Before a Blind Audience?’”, op.cit.
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różnicami dla kandydatów odnośnie do polityki zagranicznej i polityki wewnętrz-
nej. Oczywiście naszą uwagę powinny przykuwać te wybory, podczas których owe 
różnice między kandydatami w polityce zagranicznej były szczególnie widoczne. 
Fakt taki może być zinterpretowany jako zgodny z naszym założeniem: tylko te 
wybory, podczas których kandydaci byli postrzegani jako różniący się wobec po-
lityki zagranicznej, mogą się stać przedmiotem naszej dalszej analizy.

Przypomnijmy w tym miejscu, że póki co jedynym skutecznym kryterium 
ograniczającym liczbę wyborów był fakt zaistnienia zmiany partyjnej na urzędzie 
prezydenta. Dlatego interesują nas wybory w następujących latach: 1952, 1960, 
1968, 1976, 1980, 1992, 2000 oraz 2008.

I tak, według badań przeprowadzonych zgodnie z powyżej nakreśloną pro-
cedurą pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku, wybory w 1952, 1956, 1964, 
1972, 1980 oraz 1984 roku wskazują na istotną różnicę między kandydatami na 
urząd prezydenta odnośnie do polityki zagranicznej67. Skoro więc uwzględniamy 
przy tym nasze kryterium zaistnienia zmiany politycznej, to pozostają nam póki 
co tylko elekcje z roku 1952 oraz 1980.

Spójrzmy zatem, jak ma się sprawa z kolejnymi wyborami w latach 1992, 2000 
i 2008. Wyniki zebrano w tabeli 2.

Także i tym razem interpretację danych poprzedźmy jednym wyjaśnieniem. 
Otóż pewne zdziwienie może budzić wartość ujemna w przypadku polityki
zagranicznej i wyborów w roku 2000. Intuicyjnie bowiem możemy być skłonni 
do interpretacji danych według następującego schematu: wartość 0 oznacza brak 
różnicy, zaś oddalanie się aż do maksymalnej możliwej wielkości – a w wypadku 
skali siedmiostopniowej jest to 6 punktów – skłania nas do wniosku, że różni-
ce są odpowiednio większe. Jest to zresztą zasadniczo poprawny tok rozumowa-
nia, jednak zauważmy, że są dopuszczalne tutaj wartości ujemne. Ich pojawienie 
się jest po prostu skutkiem zastosowania odpowiedniej kolejności wprowadza-
nia danych, a w tym przypadku jako pierwsi pojawiają się po prostu kandyda-
ci będący reprezentantami partii politycznej dotychczas rządzącej w Białym 
Domu. Inaczej rzecz ujmując, wartość 0 i jej bliskie wskazują na relatywny brak 
różnic między pretendentami do urzędu prezydenckiego, zaś wartości bliższe
6 oraz –6 sugerują pojawienie się odpowiednio większych różnic.

67 Ibidem. Z tego względu wyeliminowane zostają wybory w 1968 roku. Jak już wiemy, polityka 
zagraniczna była wówczas dość powszechnie akcentowana, jako kwestia istotna, lecz jednocześnie 
obaj kandydaci na urząd prezydenta (Richard Nixon i Hubert Humphrey) nie byli postrzegani jako 
osoby proponujące zasadniczo odmienne wizje polityki zagranicznej; zob. Benjamin I. Page, Rich-
ard A. Brody, „Policy Voting and the Electoral Process: Th e Vietnam War Issue”, op.cit., 983–984. 
Trudno się dziwić takiemu stanowi rzeczy, skoro ich główny postulat był dokładnie taki sam: szyb-
kie zakończenie wojny w Wietnamie. Por. Christopher Gelpi, Jason Reifl er, Peter Feaver, „Iraq the 
Vote: Retrospective and Prospective Foreign Policy Judgments on Candidate Choice and Casualty 
Tolerance”, op.cit., 169.
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Przechodząc zatem do interpretacji danych z tabeli 2, można zaobserwować, 
że w przypadku wszystkich trzech interesujących nas elekcji wyborcy dostrzega-
li większe różnice między kandydatami odnośnie do wizji aktywności na arenie 
międzynarodowej niż w ramach polityki wewnętrznej, lecz owa różnica oscyluje 
zaledwie wokół jednego punktu. Jak widać, z czasem ów stopień zróżnicowania 
się kandydatów zaczyna tracić na znaczeniu, co może być argumentem zwolenni-
ków stanowiska akcentującego rolę wizerunku, narracji, retoryki, symboliki, a nie 
spraw merytorycznych w debacie politycznej. Mamy zatem prawdopodobnie do 
czynienia z kandydatami postrzeganymi przez wyborców jako coraz mniej od-
mienni, co wszakże wcale nie musi oznaczać – mniej wyraziści. 

Zwraca także uwagę fakt, że w polityce zewnętrznej różnica była najmniejsza 
w wypadku wyborów w 2000 roku. Taki stan rzeczy nie powinien budzić szcze-
gólnego zdziwienia – honorując wyzwania w polityce zagranicznej, przed który-
mi stały Stany Zjednoczone na przełomie tysiącleci, są one i tak tylko tłem dla 
zasadniczych dylematów w czasach końca zimnej wojny i wojny z terroryzmem
w przypadku wyborów odpowiednio w 1992 i 2008 roku. Siłą rzeczy kandyda-

Tabela 2. Postrzeganie stanowisk kandydatów przy użyciu średniej w siedmiostopniowych skalach 
zagadnień w ramach polityki wewnętrznej i polityki zagranicznej

1992

skala George Bush Bill Clinton różnica pomiędzy 
kandydatami

polityka zagraniczna 5,16 3,35   1,81
polityka wewnętrzna 4,75 4,26   0,49
różnica – –   1,32

2000

skala Al Gore George W. Bush różnica pomiędzy 
kandydatami

polityka zagraniczna 4,06 5,01 –0,95
polityka wewnętrzna 4,35 4,23   0,12

różnica – – –1,07
2008

skala John McCain Barack Obama różnica pomiędzy 
kandydatami

polityka zagraniczna 5,39 3,69 1,7
polityka wewnętrzna 4,65 3,79   0,86

różnica – –   0,84

Szczegóły dotyczące skal znajdują się w tabeli A1 w aneksach.

Źródło: Dane z raportu ANES, Cumulative Data File, wersja z 24.06.2010.
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ci w przypadku tych dwóch elekcji powinni proponować odmienne punkty pa-
trzenia na politykę zagraniczną, czasy kryzysów wszakże zazwyczaj owocują fer-
mentem intelektualnym i pobudzeniem debaty politycznej. Co znamienne, taki 
schemat „zbliżania się” kandydatów na urząd prezydenta w 2000 roku jest także 
widoczny w ramach polityki wewnętrznej, co może być traktowane jako argu-
ment na korzyść przyjętej interpretacji.

Konkludując, w kontekście naszych rozważań wydaje się racjonalne poprze-
stanie na konstatacji, że różnica między kandydatami rzędu jednego punktu na 
sześć możliwych wskazuje na relatywnie niewielki stopień postrzeganej odmien-
ności danej pary polityków68. Tym samym przyjęte kryterium dyskwalifi kuje elek-
cje z 1992, 2000 i 2008 roku z naszej analizy, co oznacza, że tylko wybory w 1952 
oraz 1980 roku mogą być uznane za momenty potencjalnie istotne dla oceny roli 
polityki zagranicznej.

Istotnie, odwołanie się do ostatniego ze wskazanych wcześniej kryteriów69 po-
twierdza, że polityka zagraniczna mogła być w porównywalnym stopniu czynni-
kiem determinującym głosowanie w wyborach prezydenckich w tychże latach. 
Schemat postępowania ilustruje rysunek 1.

Tym samym nasza procedura selekcji powojennych wyborów prezydenckich 
dobiegła końca. Spośród szesnastu elekcji jedynie dwie spełniają narzucone kryte-
ria. Oczywiście, akceptacja owych kryteriów jest kwestią dyskusyjną, jednak przy 
ich wyznaczaniu posłużono się wskazanymi przesłankami, stanem badań przed-
miotu w literaturze oraz dostępnymi danymi.

Rola wydarzeń na arenie międzynarodowej

Prawdopodobnie z łatwością jesteśmy w stanie intuicyjnie przypisać określonym 
wydarzeniom (events) na arenie międzynarodowej pewną rolę w kształtowaniu 
polityki zagranicznej. Wydaje się, że taka „reaktywna” logika naturalnie odzwier-

68 W cytowanych już badaniach z 1989 roku owe różnice miały najniższą wartość mniej więcej 
na poziomie naszych najwyższych notowań, por. John H. Aldrich, John L. Sullivan, Eugene Borgida, 
„Foreign Aff airs and Issue Voting: Do Presidential Candidates ‘Waltz Before a Blind Audience?’”, op.cit.

69 Chodzi o to, czy sprawy związane z polityką zagraniczną miały faktycznie jakiekolwiek zna-
czenie przy podejmowaniu decyzji wyborczych, przy uwzględnieniu także innych determinantów 
głosowania: polityki wewnętrznej, wizerunku kandydatów oraz lojalności partyjnej wyborców. 
Inaczej rzecz ujmując, interesuje nas, czy owe wskazywane pomiędzy kandydatami różnice wobec 
spraw zagranicznych były przez wyborców zauważone, czy mogły mieć wpływ na podejmowane 
przez nich w listopadzie decyzje. Aby to sprawdzić, wykorzystano skale polityki zagranicznej oraz 
– w celu porównania – także i polityki wewnętrznej. Skale te zostały skonstruowane na podstawie 
zsumowanych wyników samookreślenia się respondentów odnośnie do danych kwestii, a następnie 
zostały poddane analizie przy użyciu regresji probitowej. Szerzej zob.: ibidem. Szczegóły dotyczące 
pozycji skal zawiera tabela A3.



(II) retoryka:
przemówienia inaugura-

cyjne oraz orędzia
o stanie państwa

(V) istotność powyższych 
kwestii dla decyzji wy-

borczych: czy są różnice 
między kandydatami?

(I) zmiana partii
prezydenckiej

w Białym Domu

(III) identyfi kacja kwestii
w ramach polityki zagra-

nicznej (accessability):
MIP

(IV) dostępność kwestii
w ramach polityki za-

granicznej (availability): 
ANES

zastrzeżenia
metodologiczne:

pozostają tylko wybory
z 1980 roku

eliminacja danych
wyborów

uwzględnienie danych 
wyborów:

1952 oraz 1980 rok

NIETAK

Rysunek 1. Schemat postępowania badawczego: procedura eliminacji wyborów

Źródło: opracowanie własne; omówienie poszczególnych etapów procedury eliminacji wyborów w tekście. 
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ciedla sens polityki. Ostatecznie, czy jest coś bardziej oczywistego niż fakt, że po 
atakach z 11 września 2001 roku powołano się na zapisy artykułu piątego traktatu 
waszyngtońskiego? Czy może nas dziwić, że w sytuacji klęski żywiołowej po ka-
tastrofalnym trzęsieniu ziemi na Haiti 12 stycznia 2010 roku Stany Zjednoczone 
zdecydowały się udzielić pomocy humanitarnej, a nawet wysłać po pięciu dniach 
do zdewastowanego kraju sekretarz stanu? Ktoś może jednak zasadnie zapytać: 
skoro tego typu automatyzm w reagowaniu na wydarzenia na świecie jest tak 
powszechny, to jak wytłumaczyć bierność amerykańskiego rządu wobec szeregu 
wydarzeń na arenie międzynarodowej? Czy faktycznie Stany Zjednoczone zawsze 
reagują z takim samym zaangażowaniem w zbliżonych okolicznościach, wobec 
podobnych wydarzeń? Choćby pobieżna znajomość najnowszej historii każe wąt-
pić w proste, jednoznaczne odpowiedzi70.

Powyższy kierunek badań zmierza do wykazania zachodzenia zmian w poli-
tyce zagranicznej na podstawie wydarzeń oraz reakcji Stanów Zjednoczonych lub 
braku reakcji na nie. W tym miejscu zasadnicze pytanie brzmi: które wydarzenia 
wybrać? Stajemy tym samym przed nierozstrzygalnym sporem – które z wydarzeń 
należy uznać za wystarczająco istotne? Czy w szerszej perspektywie czasowej – a ta-
kie ograniczenie nas obowiązuje – kumulatywne dane odnośnie do choćby poro-
zumień handlowych Stanów Zjednoczonych mają rzeczywiście przewagę nad na 
przykład preferencjami opinii publicznej w ramach badań MIP czy też sytuacjami 
użycia sił zbrojnych? A w ramach tej ostatniej kategorii – czy wszystkie interwencje 
po 1945 roku mają tę samą wagę? A przede wszystkim, czy interwencje zbrojne 
jako przykład sytuacji konfl iktowych wyczerpują arsenał możliwych działań w ra-
mach polityki zagranicznej? Czy działania rutynowe ex defi nitione mogą być zatem 
traktowane jako nieistotne? Wydarzenia z natury rzeczy odznaczają się pewnym 
chaosem, są do pewnego stopnia nieprzewidywalne, są jak gwiazdy – pojawiają się 
i znikają, a jeżeli je dostrzegamy, to świecą z różną intensywnością zależnie od tego, 
kiedy na nie spoglądamy. Warto także dodać, że ewentualne przyjęcie tego toku 
rozumowania skazuje nas na zaakceptowanie daleko idącego determinizmu: akcja 
(wydarzenie) jakoby zawsze rodzi reakcję (działanie polityczne).

Jakby było mało powyżej zarysowanych dylematów, to i rola samych wyda-
rzeń – w razie jednak warunkowego uznania ich znaczenia – może być rozpatry-
wana na kilku płaszczyznach. I tak, gwoli przykładu, wydarzenia mogą być trak-
towane jako proces generujący dane do badania zmian w polityce zagranicznej 
w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z wydarzeniami katalizującymi uwagę i dzia-
łanie wielu podmiotów politycznych: mediów, ale i obok nich opinii publicznej, 
rządu, Kongresu czy też grup nacisku.

70 Oczywiście na marginesie pozostawmy, jako nic nie wnoszącą istotnego do sprawy, zbywają-
cą odpowiedź, że „Amerykanie po prostu działają, kiedy chcą”.



M
ec

ha
ni

zm
y 

ko
nt

yn
ua

cj
i/z

m
ia

ny
 p

ol
ity

ki 
za

gr
an

ic
zn

ej
 n

a 
pr

zy
kła

dz
ie

 U
SA

 p
o 

II 
w

oj
ni

e 
św

ia
to

w
ej

138

Potencjalnie jednym z najbardziej obiecujących obszarów jest wykorzystanie 
danych ilustrujących liczbę ofi ar śmiertelnych wśród żołnierzy amerykańskich 
poza granicami kraju. Badania te zwykle określa się wspólnym mianem casualty 
tolerance (lub też: casualty acceptance, casualty aversion). Zacznijmy od uściślenia 
defi nicyjnego: „ofi ary wojny” to dość szerokie pojęcie, na które składa się kilka 
komponentów. Ilustruje to rysunek 2.

Punktem wyjścia dla wielu analiz tego nurtu jest uznanie, że świadomość, 
wiedza obywateli o ginących w wojnach żołnierzach ma przełożenie na decyzje 
odnośnie do kontynuowania tychże wojen, co z kolei ma mieć znaczenie w czasie 
podejmowania decyzji przy urnie wyborczej71. Schematycznie takie powiązanie 
przedstawia rysunek 3.

Jak zatem widać, omawiany nurt badawczy wpisuje się w szerszą tradycję ana-
lizującą rolę opinii publicznej i czynników sprzyjających jej przychylnemu na-
stawieniu. Biorąc pod uwagę istotność tego zagadnienia, nie powinna nas dziwić 
wielość proponowanych wyjaśnień72.

71 John H. Aldrich et al., „Foreign Policy and the Electoral Connection”, op.cit.
72 Poniższy przegląd głównie na podstawie: Douglas C. Foyle, Douglas Van Belle, „Domestic 

Politics and Foreign Policy Analysis: Public Opinion, Elections, Interest Groups, and the Media”, Th e 

Rysunek 2. Rodzaje ofiar wojen

Źródło: Bethany Lacina, Nils Petter Gleditsch, „Monitoring Trends in Global Combat: A New Dataset of 
Battle Deaths”, European Journal of Population 21 (2005), 149.
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Rysunek 3. Cykl polityczny wojna–wybory

Źródło: opracowanie własne na podstawie literatury przytaczanej w tekście.

wojna

wzrost/spadek
poparcia opinii 

publicznej

ofi arywybory

I tak, niektórzy utrzymują, że poparcie dla prowadzonych działań jest zapew-
nione, o ile tylko panuje przekonanie o zaangażowaniu w konfl ikcie kluczowych 
interesów narodowych73. Co ciekawe w świetle głośnego efektu CNN, Andrew 
Kohut i Robert Toth twierdzą, że w razie poczucia prowadzenia walki o żywotne 
interesy kraju, wpływ mediów na opinię Amerykanów odnośnie do toczonej woj-
ny jest relatywnie nieistotny74.

Drugi rodzaj analiz dowodzi, że większe poparcie dla interwencji jest upraw-
dopodobnione w przypadku prowadzenia wojny w ramach akcji z innymi kraja-
mi, a nie unilateralnie75.

International Studies Encyclopedia (Robert A. Blackwell Publishing, 2010), http://www.isacompen-
dium.com/subscriber/tocnode? [15.06.2012].

73 Bruce W. Jentelson, „Pretty Prudent Public”, op.cit.; James Meernik, „Presidential Decision 
Making and the Political Use of Military Force”, op.cit.; Peter D. Feaver, Christopher Gelpi, Choosing 
Your Battles (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2004); Richard C. Eichenberg, „Victory 
Has Many Friends: U.S. Public Opinion and the Use of Military Force, 1981–2005”, International 
Security 30, no. 1 (2005), 140–177.

74 Andrew Kohut, Robert Toth, „Managing Confl ict in the Post-Cold War World: A Public Per-
spective”, op.cit.

75 Stephen Kull, I.M. Destler, Clay Ramsay, Th e Foreign Policy Gap: How Policymakers Misread 
the Public (Center for International and Security Studies at Maryland, 1997); Stephen Kull, „Pub-
lic Attitudes Toward Multilateralism” [w:] Shepard Forman, Stewart Patrick (eds.), Multilateral-
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Trzeci nurt podkreśla możliwość wzrostu poparcia dla toczonych wojen 
w przypadku, kiedy działania są prowadzone wobec agresora w stosunku do Sta-
nów Zjednoczonych lub są prowadzone w ramach interwencji humanitarnych76. 
Tenże autor zauważa także, że istotną rolę w akceptacji ofi ar odgrywa „priorytet 
polityczny” (principal policy objective, PPO)77. Wariantem tego ujęcia jest teza mó-
wiąca o związku przychylności opinii publicznej z poczuciem słuszności odnoś-
nie do prowadzonej wojny78.

Jeszcze innym czynnikiem mogącym mieć wpływ na akceptację działań zbroj-
nych jest konsensus lub jego brak pomiędzy liderami. Jak łatwo przewidzieć, w sy-
tuacji braku konsensusu wśród elit opinia publiczna dzieli się według preferencji 
partyjnych79. Jest to wniosek o tyle istotny z praktycznego punktu widzenia, że 
przecież racja bytu opozycji opiera się na kontrolowaniu rządu i wyrażaniu od-
miennej opinii80.

Po piąte, analizy wskazują na z pozoru tylko oczywisty, zdroworozsądkowy 
wniosek: poparcie dla wojny oraz rządzących spada wraz ze wzrostem liczby 
ofi ar81, co istotne – niezależnie od innych zmiennych. Warto w tym miejscu do-

ism and U.S.  Foreign Policy: Ambivalent Engagement (Boulder, CO: Lynne Rienner, 2002); Rich-
ard C. Eichenberg, „Victory Has Many Friends: U.S. Public Opinion and the Use of Military Force, 
1981–2005”, op.cit.; por. Patricia L. Sullivan, „Sustaining the Fight: A Cross-Sectional Time-Series 
Analysis of Public Support for Ongoing Military Interventions”, Confl ict Management and Peace 
Science 25 (2008), 112–135.

76 Bruce W. Jentelson, „Pretty Prudent Public”, op.cit.
77 Por. Richard C. Eichenberg, „Victory Has Many Friends: U.S. Public Opinion and the Use of 

Military Force 1981–2005”, op.cit; Patricia L. Sullivan, Michael T. Koch, „Military Intervention by 
Powerful States, 1945–2003”, Journal of Peace Research 46, no. 5 (2009), 707–718.

78 Scott Sigmund Gartner, Gary M. Segura, „War, Casualties, and Public Opinion” Journal of 
Confl ict Resolution 42, no. 3 (1998), 278–300; Christopher Gelpi, Peter D. Feaver, Jason Reifl er, Pay-
ing the Human Costs of War: American Public Opinion and Casualties in Military Confl icts, op.cit.; 
Erik Voeten, Paul R. Brewer, „Public Opinion, the War in Iraq, and Presidential Accountability”, 
op.cit. Por. Michael Tomz, „Domestic Audience Costs in International Relations: An Experimental 
Approach”, International Organization 61 (2007), 821–840; Lawrence F. Kaplan, „Willpower: Why 
the Public Can Stomach Casualties in Iraq”, Th e New Pepublic 229 (2003), 29–22.

79 Eric V. Larson, Casualties and Consensus: Th e Historical Role of Casualties in Domestic Sup-
port for US Military Operations (Santa Monica, CA: Rand Corp., 1996); Philip J. Powlick, Andrew 
Z. Katz, „Defi ning the American Public Opinion/Foreign Policy Nexus”, op.cit.; Adam J. Berinsky, 
„Assuming the Costs of War: Events, Elites, and American Public Support for Military Confl ict”, 
op.cit.; Philip Arena, „Success Breeds Success? War Outcomes, Domestic Opposition, and Elec-
tions”, op.cit.

80 Ibidem, 136.
81 John E. Mueller, War, Presidents, and Public Opinion, op.cit., Eric V. Larson, Casualties and 

Consensus: Th e Historical Role of Casualties in Domestic Support for US Military Operations, op.cit.; 
Scott Sigmund Gartner, Gary M. Segura, „War, Casualties, and Public Opinion”, op.cit.; James Burk, 
„Public Support for Peacekeeping in Lebanon and Somalia: Assessing the Casualties Hypothesis” 
Political Science Quarterly 114, no. 1 (1999), 53–78; Scott Sigmund Gartner, Gary M. Segura, Be-
thany A.  Barratt, „War Casualties, Policy Positions, and the Fate of Legislators”, Political Science 
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dać, że według Johna E. Muellera poparcie dla prowadzonych działań zbrojnych 
jest odwrotnie proporcjonalne do logarytmu liczby ofi ar. A zatem wraz ze wzro-
stem liczby ofi ar mamy do czynienia z coraz mniej dynamicznie obniżającym się 
poparciem, czy też nieco inaczej mówiąc, obserwujemy spadek wrażliwości an-
kietowanych na wzrost ofi ar wśród żołnierzy Stanów Zjednoczonych.

I w końcu, po szóste, istnieją badania wskazujące na kluczowe znaczenie tego, 
czy interwencja jest postrzegana jako zwycięstwo, czy też jako porażka Stanów 
Zjednoczonych82. Podobna logika jest zawarta we wniosku mówiącym, że opinia 
publiczna odrzuca kandydatów nie tyle ze względu na utożsamianie ich z decyzją 
o prowadzeniu wojny i związanymi z tym ofi arami, ile z powodu obarczania ich 
odpowiedzialnością za przegraną83. Mamy zatem w tym przypadku do czynienia 
raczej z defeat aversion niż casualty aversion. Z kolei Erik Voeten i Paul Brewer 
twierdzą, że co prawda można zaobserwować powiązanie pomiędzy wydarzenia-
mi (liczbą ofi ar) a odbiorem konfl iktu jako zwycięstwo lub porażka, jednak ma 
to relatywnie niewielki bezpośredni wpływ na poparcie dla celów samej wojny84. 

Jak zatem widać, przy zajściu odpowiednich okoliczności wyborcy są w stanie 
zaakceptować określoną cenę w postaci ofi ar działań zbrojnych po stronie Stanów 
Zjednoczonych.

Bardzo ciekawym uzupełnieniem powyższych analiz są dwie kolejne prace. 
Twierdzi się, że w wyborach prezydenckich z 2004 roku negatywny wpływ licz-
by ofi ar na decyzję o ewentualnym głosowaniu na George’a W. Busha był obser-

Quarterly 53, no. 3 (2003), 467–477; Richard C. Eichenberg, „Victory Has Many Friends: U.S. Pub-
lic Opinion and the Use of Military Force, 1981–2005”, op.cit.; David Karol, Edward Miguel, „Th e 
Electoral Cost of War: Iraq Casualties and the 2004 U.S. Presidential Election”, Journal of Politics 69,
no. 3 (2007), 633–648.

82 John E.  Mueller, War, Presidents, and Public Opinion, op.cit.; Diana T.  Richards et al., 
„Good Times, Bad Times, and the Diversionary Use of Force”, op.cit.; George W.  Downs, David
M. Rocke, „Confl ict, Agency, and Gambling for Resurrection: Th e Principal-Agent Problem Goes to 
War”, op.cit.; Eric V. Larson, Casualties and Consensus: Th e Historical Role of Casualties in Domestic 
Support for US Military Operations, op.cit.; Peter D. Feaver, Christopher Gelpi, Choosing Your Bat-
tles (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2004); Richard C. Eichenberg, „Victory Has Many 
Friends: U.S. Public Opinion and the Use of Military Force, 1981–2005”, op.cit.; Christopher Gel-
pi, Peter D. Feaver, Jason Reifl er, „Success Matters: Casualty Sensitivity and the War in Iraq”; Erik 
Voeten, Paul R. Brewer, „Public Opinion, the War in Iraq, and Presidential Accountability”, op.cit.; 
Christopher Gelpi, Jason Reifl er, Peter Feaver, „Iraq the Vote: Retrospective and Prospective Foreign 
Policy Judgments on Candidate Choice and Casualty Tolerance”, op.cit.; Christopher Gelpi, Peter 
D. Feaver, Jason Reifl er, Paying the Human Costs of War: American Public Opinion and Casualties in 
Military Confl icts, op.cit.

83 Bruce Bueno de Mesquita et al., „An Institutional Explanation of the Democratic Peace”, 
American Political Science Review 93, no. 4 (1999), 791–807; Philip Arena, „Success Breeds Success? 
War Outcomes, Domestic Opposition, and Elections”, op.cit.

84 Erik Voeten, Paul R. Brewer, „Public Opinion, the War in Iraq, and Presidential Account-
ability”, op.cit.



M
ec

ha
ni

zm
y 

ko
nt

yn
ua

cj
i/z

m
ia

ny
 p

ol
ity

ki 
za

gr
an

ic
zn

ej
 n

a 
pr

zy
kła

dz
ie

 U
SA

 p
o 

II 
w

oj
ni

e 
św

ia
to

w
ej

142

wowany tylko w stanach nieleżących na południu Stanów Zjednoczonych85. Poza 
tym okazuje się, że istnieją istotne różnice w postępowaniu władz demokratycz-
nych i autorytarnych odnośnie do decyzji o użyciu sił zbrojnych – przy czym te 
pierwsze mają tendencję do unikania kosztownych przedsięwzięć militarnych86. 
W szczególności, kontynuując ten wątek, warto zauważyć, że dane empiryczne 
wskazują na większą liczbę sukcesów w rozstrzygnięciach wojen po stronie państw 
demokratycznych. Biorąc pod uwagę te wnioski, możemy domniemywać, że taka 
skuteczność demokracji w prowadzeniu wojen nie jest wynikiem większych moż-
liwości bojowych czy też posiadania przewagi strategicznej, lecz raczej wynika 
z faktu ostrożnego, przemyślanego wybierania tych konfl iktów, które mogą się 
zakończyć sukcesem w stosunkowo krótkim czasie87. Wytłumaczeniem takiego 
stanu rzeczy może być fakt, że koszty porażki lub toczenia długotrwałej wojny są 
z zasady w demokracji dotkliwsze dla rządzących niż w przypadku silnych, sku-
tecznych dyktatur.

A zatem dla uproszenia powyższe propozycje mogą być pogrupowane w dwóch 
blokach: analiz „mechanistycznych”, akcentujących automatyzm powiązania opi-
nia publiczna–ofi ary wojen88, oraz prac uwzględniających dodatkowe niuanse, 
zmienne, konteksty89. Cenną przestrogą, która kryje się za tym drugim typem 
analiz, jest fakt, ze możemy mieć przecież do czynienia z zależnością pozorną. 
Spadające poparcie ze strony opinii publicznej wcale nie musi być w prostej za-
leżności od liczby ofi ar. Krytycyzm elektoratu może być raczej na przykład wy-
nikiem sprzeciwu wobec militarnego charakteru jakiegoś zaangażowania – a to 
takie sytuacje skutkują przecież ofi arami90. 

Słabości powyższego podejścia sprowadzają się głównie do zastrzeżeń natury 
warsztatowej. Otóż zazwyczaj dysponujemy bardzo ograniczonymi danymi, co 
samo w sobie już stawia to źródło w wątpliwym świetle. Dodatkowo wykorzy-
stanie liczby ofi ar w badaniach automatycznie narzuca przyjęcie perspektywy 

85 David Karol, Edward Miguel, „Th e Electoral Cost of War: Iraq Casualties and the 2004 
U.S. Presidential Election”, Journal of Politics 69, no. 3 (2007), 633–648; Scott Sigmunt Gartner, Gary 
M. Segura, Bethany A. Barratt, „War Casualties, Policy Positions, and the Fate of Legislators”, op.cit.

86 Bruce Bueno de Mesquita, Randolph M. Siverson, „War and the Survival of Political Leaders”, 
op.cit.

87 Dan Reiter, Allan C. Stam, Democracies at War (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 
2002).

88 Zob. krytyka takiego nastawienia w: Adam J. Berinsky, „Assuming the Costs of War: Events, 
Elites, and American Public Support for Military Confl ict”, op.cit.

89 John H. Aldrich et al., „Foreign Policy and the Electoral Connection”, op.cit, 482; William 
A. Boettcher, Michael D. Cobb, „Echoes of Vietnam? Casualty Framing and Public Perceptions of 
Success and Failure in Iraq”, Journal of Confl ict Resolution 50, no. 6 (2006), 831–854.

90 James Burk, „Public Support for Peacekeeping in Lebanon and Somalia: Assessing the Casu-
alties Hypothesis”, op.cit. Istnieje także teza mówiąca o powiązaniu liczby ofi ar i dochodów jednostki 
z jej decyzją o głosowaniu na urzędującego prezydenta; zob. Douglas A. Hibbs, „Bread and Peace 
Voting in U.S. Presidential Elections”, Public Choice 104 (2000), 149–180.
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nakierowanej na uhonorowanie roli sytuacji kryzysowych, gdyż za taką nale-
ży uznać prowadzenie działań zbrojnych ze wszystkimi tego konsekwencjami. 
Jak jednak wiemy, polityka jest wynikiem także znacznie bardziej subtelnej gry 
o charakterze rutynowym. Inaczej rzecz ujmując, przyjęcie perspektywy casualty 
tolerance skutkuje ograniczeniem planu badawczego tylko do sytuacji konfl ikto-
wych (udział w działaniach zbrojnych) i nieuwzględnieniem wielu działań o in-
nym charakterze91.

Spośród różnych wariantów naszą uwagę z jednej strony winny przykuwać 
te, które uwzględniają, czy – a jeżeli tak, to na ile – liczba ofi ar po stronie ame-
rykańskiej wpływa na decyzje wyborcze92. Mamy zatem wyraźne nawiązanie do 
perspektywy nakierowanej na znaczenie danej kwestii związanej z polityką za-
graniczną w podejmowaniu decyzji wyborczych. Z drugiej strony są także prace 
poświęcone odwrotnej logice, to znaczy na ile wybory (prezydenckie) wpływają 
na zmianę liczby ofi ar, czyli intensywność danego konfl iktu zbrojnego. Biorąc pod 

91 Wesley W. Widmaier, „Constructing Foreign Policy Crises: Interpretive Leadership in the 
Cold War and War on Terrorism”, International Studies Quarterly 51 (2007), 779–794. Owe dwa 
zastrzeżenia – ograniczony zasób danych tylko do określonych sytuacji (kryzysy, wojny per sal-
do bez rozbicia na lata/miesiące) i uwzględnienie właśnie tylko takich wydarzeń – są doskonale 
widoczne w powszechnie wykorzystywanej i cenionej bazie danych Correlates of War. Dodat-
kową okolicznością związaną z koniecznością ostrożnego traktowania danych jest konieczność 
stosowania w pracach komparatystycznych zunifi kowanych miar. Bez większej bowiem wartości 
poznawczej jest informacja o tysiącu ofi ar w konfl ikcie z udziałem Chin i na przykład Słowenii. 
Wniosek o takich samych stratach i takich samych kosztach wojny jest pochopny, jeśli weźmie 
się pod uwagę warunki populacyjne i liczebność sił zbrojnych. Próbą zaradzenia temu dylemato-
wi jest uwzględnienie liczby ofi ar w relacji do 1:10 000 mieszkańców jakiegoś kraju; zob. tabela 
4.2. w: Melvin Small, Joel David Singer, Resort to Arms: International and Civil Wars, 1816–1980 
(Beverly Hills, Calif.: Sage Publications, 1982) czy też Philip Arena, „Success Breeds Success? 
War Outcomes, Domestic Opposition, and Elections”, op.cit., 141. Inną próbą poprawy sytuacji 
jest baza danych uwzględniająca ofi ary wojen w rozbiciu na lata, lecz są to wciąż dane obrazujące 
koszty prowadzenia polityki zagranicznej tylko w czasie konfl iktów; zob. Bethany Lacina, Nils 
Petter Gleditsch, „Monitoring Trends in Global Combat: A New Dataset of Battle Deaths”, Eu-
ropean Journal of Population 21 (2005), 145–166. Bodaj najmniej kontrowersyjną bazą danych 
jest projekt Military Intervention by Powerful States (MIPS). Szerzej na ten temat zob.: Patri-
cia L. Sullivan, Michael T. Koch, „Military Intervention by Powerful States (MIPS): Codebook”, 
op.cit.; Patricia Sullivan, Michael T. Koch, „Military Intervention by Powerful States, 1945–2003” 
oraz http://tsulli.myweb.uga.edu/data.html [7.02.2012]. O kłopotach z wykorzystaniem danych 
świadczy też propozycja, aby liczbę ofi ar przed i po wyborach potraktować procentowo – to zna-
czy jeżeli wybory odbywały się w połowie konfl iktu, to liczba ofi ar też miałaby rozkładać się po 
połowie przed i po wyborach; Philip Arena, „Success Breeds Success? War Outcomes, Domestic 
Opposition, and Elections”, op.cit., 141. Trudno uznać to rozwiązanie za satysfakcjonujące. Z ko-
lei na temat nieużyteczności stosowania kryterium liczby ofi ar do pomiaru stopnia poparcia dla 
prowadzonych wojen zob. Adam J. Berinsky, James N. Druckman, „Public Opinion Research and 
Support for the Iraq War”, Public Opinion Qarterly 71, no. 1 (2007), 126–141.

92 Warto w tym miejscu zauważyć, że tolerancja (tudzież jej brak) dla ofi ar jest tylko jednym 
z wielu czynników mogących mieć wpływ na decyzje wyborcze.
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uwagę nasz plan badawczy, zwłaszcza ta druga kategoria analiz powinna wydawać 
się obiecująca. Niestety, pozostawiając na boku ich zajmujące szczegóły, prace te 
nie spełniają pierwszego z powyżej określonych warunków: nie posiadają odpo-
wiedniego horyzontu czasowego. Pomimo wysiłków autora niniejszej pracy, je-
dyne dane, jakie udało się zebrać, dotyczą albo konkretnych konfl iktów (Korea, 
Wietnam93), albo posiadają ograniczony horyzont czasowy, to znaczy są co praw-
da danymi rocznymi, ale zebranymi za okres dopiero od 1980 roku94.

Próbą wybrnięcia z powyższych dylematów jest propozycja uwzględniająca 
rolę mediów jako uczestnika gry politycznej, który to gracz posiada własne intere-
sy, określone przekonania i oddanych odbiorców. Chodzi w tym miejscu o zjawi-
sko kreowania przekazu przez środki masowego przekazu, czy też, nieco inaczej 
mówiąc, uwzględnienia tylko tych wydarzeń, które są relacjonowane przez media 
(media coverage). W pewnym uproszczeniu odpowiada to schematowi myślenia 
opartemu na logice „co jest ważne – to jest w mediach”95. Z pewnością jest to rozu-
mowanie oparte na racjonalnych przesłankach, lecz jednocześnie jego bezrefl ek-
syjna akceptacja powinna budzić nasze fundamentalne zastrzeżenia. Otóż posłu-
żenie się kategorią media coverage w istocie więcej mówi nam o samych mediach 
i dziennikarzach niż o polityce zagranicznej, a przecież to ona jest tutaj w centrum 
naszego zainteresowania – zdarza się bowiem, że relatywnie błahe wydarzenia są 
nadmiernie reprezentowane w przekazach, zaś odpowiednio istotniejsze – margi-
nalizowane96. Zarysowana powyżej problematyka mediów wydaje się skłaniać nas 
do wniosku, że środki masowego przekazu są o tyle niedoskonałe jako bezstronny 
pośrednik przekazujący informacje, o ile konieczne dla opinii publicznej, aby ta 
mogła wyrazić swoje zdanie oraz dowiedzieć się czegoś o otaczającym ją świecie97. 
Krytyka powinna być zatem odczytana wyłącznie z perspektywy operacjonali-

93 Zob. odpowiednio Micheal Clodfelter, Warfare and Armed Confl icts: a Statistical Encyclo-
pedia of Casualty and Other Figures, 1494–2007, 3rd ed. (Jeff erson, N.C.: McFarland, 2008), 711 
oraz Vietnam Confl ict Extract Data File, as of April 29, 2008, 6/8/1956 – 5/28/2006, Vietnam War 
casualty records, Electronic and Special Media Records Services Division of the National Archives 
and Records Administration (NARA), http://www.archives.gov/research/vietnam-war/casualty-
statistics.html#year [7.05.2010].

94 Zob. w raporcie Departamentu Obrony: Defense Manpower Data Center, Statistical Infor-
mation Analysis Division, http://siadapp.dmdc.osd.mil/personnel/CASUALTY/death_Rates.pdf 
[21.12.2009].

95 Jeden z anegdotycznych opisów tej logiki zawiera się w pytaniu: „Jeżeli w lesie spadło drze-
wo, a nie pokazano tego w telewizji, to skąd mamy wiedzieć, że tak się naprawdę stało?”; za: Bruce 
W. Jentelson, American Foreign Policy: Th e Dynamics of Choice in the 21st Century, 4th ed. (New 
York: W.W. Norton & Co., 2010), 59.

96 Zob. John T. Woolley, „Using Media-Based Data in Studies of Politics”, op.cit., 162, 171; tam 
też o dwóch odmiennych sposobach gromadzenia danych zaczerpniętych z dokumentów i przeka-
zów medialnych. 

97 Por. Robert Y. Shapiro (ed.), Th e Meaning of American Democracy, op.cit., 6.
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zacji procesu badawczego – mamy wszakże sięgać po dane, które są faktycznie 
związane z analizowanym zjawiskiem, a w tym przypadku tak nie jest.

Podobnie także ze względów o charakterze konceptualnym w badaniu nie 
uwzględniono innej potencjalnie dość obiecującej zmiennej – stopnia poparcia 
dla urzędującego prezydenta. Dane takie są powszechnie dostępne w wolnym za-
sobie, obejmują spory horyzont czasowy, lecz ich użyteczność wydaje się raczej 
ograniczona. Gwoli ilustracji, podajmy następujący przykład. Z zasady liderzy po-
lityczni odznaczają się większym stopniem przychylności dla zaangażowania Sta-
nów Zjednoczonych w sprawy światowe, odwrotnie zaś szersza opinia publiczna 
(general public, mass public) charakteryzuje się poglądami dość izolacjonistyczny-
mi. Skoro zatem mamy do czynienia z istotnym poparciem dla urzędującego pre-
zydenta, to ma to oznaczać także poparcie dla odgrywania aktywnej roli na arenie 
międzynarodowej98. Jakkolwiek jest to logiczny sposób rozumowania, to nie spo-
sób nie zarzucić mu automatyzmu: powodem poparcia dla prezydenta mogą być 
sprawy polityki wewnętrznej niemające nic wspólnego z zakładaną w tym miejscu 
zgodą na aktywność międzynarodową Stanów Zjednoczonych99. Możemy mieć 
zatem do czynienia z sytuacją, kiedy respondent mógłby powiedzieć: „Głęboko 
nie zgadzam się z prezydentem i jego wizją aktywności w polityce zagranicznej, 
lecz popieram go ze względu na [i tutaj pojawia się jakiś argument niezwiązany 
z polityką zewnętrzną]”.

Na marginesie odnotujmy też, że związek pomiędzy polityką realizowaną 
i deklarowaną jest dwukierunkowy. To znaczy, że możemy mieć do czynienia za-
równo z sytuacją, kiedy to polityka jest odpowiedzią na zaistniałe fakty, jak i to 
wydarzenia mogą być konsekwencją stosownej polityki. Inaczej mówiąc, polityka 
to czasem znajdywanie, tworzenie problemów, a nie tylko ich rozwiązywanie100.

Reasumując rozważania zawarte w niniejszym rozdziale, wydaje się, że ze 
względu na przedstawioną argumentację, do wykorzystania w dalszej analizie po-
zostają tylko wybory prezydenckie z 1952 oraz 1980 roku. Ich bardziej szczegóło-
we badanie jest przedmiotem następnego rozdziału.

98 Virginia A.  Chanley, „U.S.  Public Views of International Involvement from 1964 to 1993: 
Time-Series Analyses of General and Militant Internationalism”, op.cit., 37.

99 Michael Nickelsburg, Helmut Norpoth, „Commander-in-chief or Chief Economist? Th e Pres-
ident in the Eye of the Public”, Electoral Studies 19 (2000), 313–332.

100 Na temat roli liderów w kreowaniu pożądanego obrazu sytuacji (framing) zob. np. Zeev 
Maoz, „Framing the National Interest: Th e Manipulation of Foreign Policy Decisions in Group
Setting”, op.cit.
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VI.  Wybory jako potencjalny czynnik 
sprawczy zmian?

Th e model of a democratic government controlled by elected offi  cials is not 
only our normative ideal, but also our dominant picture of empirical reality.

John W. Kingdon1

W poprzednim rozdziale dokonaliśmy redukcji szesnastu kolejnych wyborów 
prezydenckich w Stanach Zjednoczonych po II wojnie światowej do zaledwie 
dwóch elekcji – wyborów w 1952 i 1980 roku. Tym samym tylko w tych dwóch sy-
tuacjach możemy mówić o potencjalnym znaczeniu polityki zagranicznej dla wy-
borów. To one – ze względów już wskazanych – a nie choćby powszechnie wyko-
rzystywane wyniki badań opinii publicznej, sytuują się w centrum naszej analizy. 
Jeżeli bowiem wyborcy popierają swoich dotychczasowych przywódców (czytaj: 
urzędującego prezydenta i jego partię), to ze sporym prawdopodobieństwem mo-
żemy założyć, że wybiorą go na kolejną kadencję. Oczywiście to, na ile ma w tym 
procesie swój udział polityka zagraniczna, jest kwestią dyskusyjną, o czym także 
była mowa w poprzednim rozdziale. Pomimo powyższych zastrzeżeń wydaje się, 
że to właśnie wybory lepiej służą zadaniu, jakie niektórzy badacze stawiają przed... 
opinią publiczną właśnie: „jest to kluczowy wskaźnik potencjalnych lub przewi-
dywanych konsekwencji politycznych złej polityki”2.

Pora zatem dokonać nieco bardziej formalnej analizy problemu badawczego. 
Jest to konieczny krok, aby powrócić do określonego na początku poprzedniego 
rozdziału kontekstu zewnętrznego, czyli do wyjściowego pytania, które – przy-
pomnijmy – brzmi: jakie znaczenie mają wybory dla losów realizowanej polityki 
zagranicznej?

1 John W. Kingdon, Agendas, Alternatives, and Public Policies, [1984] op.cit., 46.
2 Louis Klarevas, „Th e ‘Essential Domino’ of Military Operations: American Public Opinion 

and the Use of Force”, International Studies Perspectives no. 3 (2002), 419.
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(Relatywne) znaczenie wyborów – w poszukiwaniu
odpowiednich danych

Skoro wiemy już, że tylko dwukrotnie powiązanie polityka zagraniczna–wybory 
(i dalej: wybory–polityka zagraniczna) mogło być istotne, to przyjrzyjmy się nie-
co bliżej tym sytuacjom. Pytając inaczej: czy faktycznie zmiana polityczna, która 
nastąpiła w wyniku elekcji w 1952 oraz 1980 roku, miała znaczenie dla ciągłości 
polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych? Czy ów potencjał do zajścia zmian 
został wykorzystany? Oczywiście aby zmierzyć się metodycznie z tym zagadnie-
niem, musimy dysponować odpowiednimi danymi. Tutaj takie dane muszą od-
znaczać się w szczególności następującymi cechami:

a)  obejmować właściwy horyzont czasowy3, czyli zawierać wartości zarówno 
dla 1952, jak i 1980 roku oraz

b)  być sensownie powiązane z polityką zagraniczną.

Jak wynika z poprzedniego rozdziału, dostępne źródła podpowiadają liczne 
możliwości. Każdy z tych rodzajów danych posiada jednak swoje istotne ogra-
niczenia, czy to o charakterze techniczno-organizacyjnym, czy też konceptual-
nym. Jak już wiemy, możemy jako potencjalnie użyteczne wykorzystać dane ze-
brane na podstawie wydarzeń, ich relacji w mediach czy też liczby ofi ar wśród 
żołnierzy poza granicami kraju. Są to jednak zmienne posiadające daleko idące
ograniczenia.

Jeszcze inna propozycja odwołuje się do kategorii znanej nam także z poprzed-
niego rozdziału – retoryki. Jak wiemy wypowiedzi – i przemilczenia – dotyczące 
określonych spraw mogą być traktowane jako obraz polityki. Na ile jednak jest to 
obraz prawdziwy? Prawdziwy w tym sensie, że retoryka kieruje się swoją własną 
dynamiką, jest odzwierciedleniem choćby konstrukcji psychologicznej mówcy 
(dotyczy to zwłaszcza sytuacji kryzysowych). Czy nie posługujemy się zatem pew-
nym artefaktem świata realnego? Mamy do dyspozycji bowiem wyłącznie słowa, 
które, jak wiemy z doświadczenia, mają różną wagę w debacie politycznej, i nie 
zawsze jest to waga ciężka.

Koniecznie trzeba wspomnieć o kolejnym możliwym obszarze działań: opinii 
publicznej. W tym przypadku dostępne dane mogą zostać poddane względnie 
szybko stosownej analizie, co jest niebagatelnym ich walorem. Jednak powraca 
pytanie: na ile zdanie opinii publicznej ma związek z prowadzoną polityką zagra-
niczną? Nie chodzi przy tym w tej chwili o zagadnienie w gruncie rzeczy wtórne 
i raczej łatwe do rozstrzygnięcia – które badania wybrać. Chodzi o kwestię znacz-
nie bardziej subtelną, a zarazem fundamentalną: na ile zdanie opinii publicznej 

3 Zob. np. James N. Rosenau, Turbulence in World Politics: A Th eory of Change and Continuity, 
op.cit., 71.
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jest impulsem do podjęcia stosownych działań, modyfi kacji polityki, na ile zaś 
opinia publiczna jest reakcją na określone wydarzenia. Mamy więc pytanie, co jest 
skutkiem, a co przyczyną. Intuicyjnie prawdopodobnie bylibyśmy skłonni przy-
chylić się do refl eksji, że wystarczy sprawdzić poziom opinii publicznej w danej 
kwestii w określonym czasie, a następnie sprawdzić, czy mamy do czynienia ze 
zmianą jakiegoś działania w polityce. Jeżeli na przykład wyniki badania wskazują, 
że odpowiednio większa część respondentów jest za zmniejszeniem wydatków na 
obronność i rzeczywiście w stosownej perspektywie czasowej mamy do czynienia 
ze zmniejszeniem tych wydatków, to powinniśmy być usatysfakcjonowani znale-
zieniem związku przyczynowo-skutkowego. No właśnie, tylko czy nasza satysfak-
cja byłaby wytłumaczalna? Byłoby to bowiem zignorowanie wielu innych możli-
wych czynników, które mogły się przyczynić do zmniejszenia wydatków. Na ile 
– i czy w ogóle – jednym z takich bodźców było zdanie opinii publicznej, to wciąż 
pozostaje sprawą otwartą. Co gorsza, nawet uhonorowanie, dostrzeżenie opinii 
publicznej przez polityków wcale nie musi być okolicznością krzepiącą – zdarza 
się bowiem, że w celu poprawy skuteczności rządzenia sięga się po wyniki badań 
po to, aby wpływać na opinię publiczną, aby ją modyfi kować4.

Schematycznie powyższe propozycje zostały skonfrontowane z przyjętymi 
kryteriami na zestawieniu zaprezentowanym w tabeli 1.

Skoro zatem perspektywy wykazania zmiany w polityce zagranicznej w szer-
szym horyzoncie czasowym są tak pesymistyczne, to czy oznacza to sytuację bez 

4 Szerzej na ten intrygujący temat zob. przypis 8 w: Robert Y. Shapiro (ed.), Th e Meaning of 
American Democracy, op.cit., 6.

Tabela 1. Zestawienie potencjalnych zmiennych z kryteriami eliminującymi

kryterium eliminujące

zmienna odpowiedni horyzont 
czasowy

powiązanie z polityką 
zagraniczną

casualty tolerance nie tak
wydarzenia tak/nie tak

media coverage tak/nie tak
retoryka tak tak/nie

opinia publiczna tak tak/nie

Uwaga: Określenia tak/nie oznaczają kwestie dyskusyjne; szersze wyjaśnienie w tekście.

Źródło: opracowanie własne.
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wyjścia? Czy nie ma zbieranych systematycznie (regularnie) od końca lat czter-
dziestych minionego wieku danych, które mają jakiś sensowny związek z polityką 
zagraniczną? Próbą przynajmniej częściowego wybrnięcia ze ślepej uliczki mogło-
by być odwołanie się mimo wszytko do wyników badań opinii publicznej. Najbar-
dziej obiecująco przedstawia się tutaj możliwość sięgnięcia po wspomniane przed 
chwilą badania dotyczące tego, jaka jest opinia ankietowanych o wydatkach na 
obronność. Co prawda takie dane istnieją i są powiązane z szeroko defi niowanym 
miejscem kraju, jego aktywnością na arenie międzynarodowej, jednak wartość 
tych wyników jest silnie kwestionowana na gruncie braku orientacji ankietowa-
nych w rzeczywistej skali samych wydatków na obronność5. Druga opcja to wy-
korzystanie danych mierzących poziom tego, na ile respondenci są zwolennikami 
aktywnej, a na ile pasywnej polityki zagranicznej. Jednak i tym razem wydaje się 
to posunięciem dość kontrowersyjnym, gdyż wciąż więcej dowiadujemy się raczej 
o ankietowanych, ich przekonaniach, poglądach niż o samej polityce; w tym przy-
padku zagranicznej.

Poszukując zatem danych w innych obszarach, nasza uwaga kieruje się na 
przykład w stronę wydatków budżetowych. Mogą one być traktowane jako od-
zwierciedlenie podejmowanych decyzji politycznych, wskazując tym samym isto-
tę polityki w danym czasie. Jak krótko ujęli to Peter John i Helen Margetts, dane 
budżetowe są „kwantyfi kowalną miarą decyzji publicznych, co może być wyko-
rzystywane do porównywania w czasie”6.

Interesującą nas zatem w tym miejscu kwestią jest to, czy owa zmienna jest 
w jakimkolwiek stopniu uwarunkowana wyborami z 1952 i 1980 roku, to znaczy 
czy te elekcje wiążą się ze zmianą tychże danych. Oczywiście nie chodzi tutaj o pro-
ste wskazanie spadku lub wzrostu wartości odpowiedniej kategorii, lecz o analizę 
nieco bardziej sformalizowaną. Takie postępowanie pozwoli na uwzględnienie 
składnika losowego, błędu oraz na stwierdzenie, czy ewentualne zmiany są istot-
nie powiązane z działaniem czynnika interweniującego (wybory).

Od razu należy zastrzec, że ze względu na ulokowanie wyborów w 1952 roku 
bardzo blisko momentu początkowego w zbiorach danych, zdecydowano o nie-
uwzględnieniu tej elekcji w dalszej analizie. Trudno byłoby bowiem zakładać, że 

5 Zob. Larry M. Bartels, „Th e American Public’s Defense Spending Preferences in the Post-Cold 
War Era”, Public Opinion Quarterly 58, no. 4 (1992), 479–508.

6 Peter John, Helen Margetts, „Policy Punctuations in the UK: Fluctuations and Equilibria in 
Central Government Expenditure since 1951”, op.cit., 415. Ogólnie rzecz ujmując, polityka budże-
towa – obok np. odpowiednio prowadzonej polityki traktatowej i dysponowania zasobami poza 
granicami kraju (siły zbrojne i pomoc zagraniczna) – może być traktowana jako przykład wskaźnika 
stopnia zaangażowania na arenie międzynarodowej; za: Joe D. Hagan, „Domestic Political Regime 
Change and Foreign Policy Restructuring: A Framework for Comparative Analysis”, op. cit., 159. 
Z kolei na temat ograniczeń w stosowaniu danych budżetowych zob. Peter John, Helen Margetts, 
„Policy Punctuations in the UK: Fluctuations and Equilibria in Central Government Expenditure 
Since 1951”, op.cit., 416.
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okres kilku lat (a zatem na kilka obserwacji przed zakładaną interwencją) jest 
wystarczający do tego, aby oczekiwać uwidocznienia się charakterystyki omawia-
nego procesu generującego dane.

Analiza danych budżetowych wymaga poczynienia kilku uściśleń warsztato-
wych. I tak, po pierwsze, spośród szeregu dostępnych danych dotyczących budże-
tu federalnego w Stanach Zjednoczonych uwzględniono wielkość uchwalonych 
wydatków, czyli upoważnienie ustawowe (budget authority), a nie rzeczywistych 
wydatków (outlays). Wykorzystane upoważnienie ustawowe wydaje się bardziej 
adekwatne do analizy polityki, gdyż uwzględnia w sposób bardziej wyraźny rolę 
Kongresu; w razie wykorzystania kategorii outlays w praktyce jest bowiem możli-
wie wpływanie egzekutywy na wydatkowanie przyznanych już środków budżeto-
wych. Ujmując rzecz inaczej, wydatki rzeczywiste (outlays) w danym roku mogą 
być realizacją upoważnienia ustawowego sięgającego wiele lat wstecz, zaś kate-
goria budget authority lepiej uwzględnia oblicze polityki realizowanej w danym 
momencie7.

Po drugie, rozpatrzmy kwestię uściślenia wielkości wykorzystanych wydat-
ków. Źródła uwzględniają bowiem zarówno wydatki: (1) nominalne w dolarach 
z danego roku, (2) w dolarach według dzisiejszej siły pieniądza, z uwzględnieniem 
czynnika infl acyjnego, (3) przyrosty procentowe w danym roku, (4) w stosunku 
do produktu krajowego brutto oraz (5) w stosunku do całości wydatków budże-
towych. Ze względów metodologicznych wykorzystano pierwsze różnice (przy-
rosty) zlogarytmowanego poziomu wydatków, co może potencjalnie wiązać się 
z korzyścią w postaci otrzymania stacjonarnego procesu, o czym szerzej w dalszej 
części pracy.

Po trzecie, warto pamiętać, że rok budżetowy w Stanach Zjednoczonych przed 
1977 rokiem trwał od 1 lipca do 30 czerwca. Od roku budżetowego 1977 włącznie 
nastąpiła zmiana i do dzisiaj stosowny okres trwa od 1 października do 30 wrześ-
nia8. Logiczną konsekwencją takiego stanu rzeczy jest stwierdzenie, że w razie 
zmiany politycznej w Białym Domu pierwszy budżet nowej administracji zaczyna 
się tak naprawdę dopiero niemal rok po zwycięskich wyborach. Gwoli przykładu, 
rok budżetowy 2009 rozpoczął się 1 października 2008 i trwał do 30 września 
2009 roku. Był to jednak wciąż budżet poprzedniej administracji, gdyż pierw-
szy rok budżetowy nowej administracji (rok 2010) rozpoczął się 1 października 
2009 roku. Fakt ten będzie miał zasadnicze znaczenie przy analizie statystycznej 

7 James L.  True, „Is Th e National Budget Controllable?”, Public Budgeting & Finance 15,
no. 2 (1995), 18–32; Bryan D. Jones, Frank R. Baumgartner, James L. True, „Policy Punctuations: 
U.S. Budget Authority, 1947–1995”, Journal of Politics 60, no. 1 (1998), 4, Peter John, Helen Margetts, 
„Policy Punctuations in the UK: Fluctuations and Equilibria in Central Government Expenditure 
Since 1951”, op.cit., 417.

8 Rok budżetowy 1977 rozpoczął się 1 października 1976, stąd okres pomiędzy 1 lipca a 30 wrześ-
nia 1976 roku nazywany jest w zestawieniach kwartałem przejściowym (transition quarter, TQ).
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danych budżetowych, gdyż nasze potencjalne punkty przełomowe zostają przesu-
nięte o jeden okres (jeden rok) do przodu. I tak w interesującej nas kwestii wybory 
w 1980 roku skutkowały zaprzysiężeniem nowego prezydenta 20 stycznia 1981 
roku, zaś pierwszy rok budżetowy nowej administracji rozpoczął się 1 październi-
ka tegoż roku, a zatem mówimy o roku budżetowym 1982.

Przedmiotowe dane są indeksowane w zestawieniach według następujących 
kategorii (w celu uniknięcia ewentualnych nieporozumień pozostawiono wersję 
anglojęzyczną):

150 International aff airs
151 International development and humanitarian assistance
152 International security assistance
153 Conduct of foreign aff airs
154 Foreign information and exchange activities
155 International fi nancial programs

Spośród najpowszechniej wykorzystywanych źródeł danych warto zwrócić 
szczególną uwagę na dwa: ofi cjalne (Offi  ce of Management and Budget, OMB) 
oraz bazę danych Policy Agendas Project (PAP). Przewaga tego drugiego źródła 
wynika głównie z dogodnej do analizy formy danych (są one dostępne w formacie 
‘.csv’). Jeśli chodzi o horyzont czasowy, to w wypadku PAP jest zbliżony do danych 
rządowych: dane OMB obejmują bowiem okres od 1940 do 2016 roku (za ostatnie 
lata są to oczywiście prognozy), zaś dane Policy Agendas Project to dane za lata 
1947–20089.

Jak zostało wspomniane w rozdziale „Metodologiczne dylematy badań nad 
zmianą”, analiza przebiegła dwuetapowo: najpierw dokonano analizy zmiennych 
za pomocą narzędzi statystyki opisowej, a następnie podjęto próbę ich modelowa-
nia, czyli sięgnięto po wybrane techniki statystyki indukcyjnej.

Co się tyczy części opisowej, to wykorzystano naświetloną już wcześniej pro-
pozycję akcentująca wartość eksplanacyjną rozkładu częstości zmiennej (czy-
li budget authority) w ciągu kilkudziesięciu powojennych lat10. W tym miejscu 
odnotujmy tylko, że badania dokonane w odniesieniu do całości budżetu (bez 
wyodrębnienia danych kategorii) sugerują odpowiednio częste występowanie 
drobnych, kosmetycznych, symbolicznych zmian zarówno in plus, jak i in mi-
nus, wyrażonych procentowo w stosunku do lat poprzednich. I odwrotnie – dość 
nieliczne są zmiany większe, bardziej zasadnicze, wskazujące na „rewolucyjne” 
odejście od dotychczas realizowanego budżetu, jest to zatem silny argument na 

9 Zestawienia OMB są dostępne na: http://www.whitehouse.gov/omb/budget/Historicals, zaś 
PAP na: http://www.policyagendas.org.

10 Bryan D. Jones, Frank R. Baumgartner, Th e Politics of Attention: How Government Prioritizes 
Problems (Chicago: Th e University of Chicago Press, 2005).
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rzecz zwolenników teorii punctuated equilibrium11. Wyraźna leptokurtyczność 
rozkładu (stosunkowo wysoka wartość kurtozy i „ciężkie ogony” rozkładu) do-
bitnie potwierdzają powyższe konstatacje. Co warte podkreślenia, dane wskazują 
na większe wartości wzrostów wydatków budżetowych niż ich redukcji – wydaje 
się zatem, że łatwiej jest przyznać zwiększone środki fi nansowe na nowe obszary 
działania, nowe programy, niż wycofać się z dotychczas realizowanych12. Wykres 
częstości jest zilustrowany na wykresie 1.

Konsekwencje takiej sytuacji są całkiem istotne – można bowiem racjonalnie 
zakładać, że mechanizm polityczny jest względnie odporny na potrzeby i żąda-
nia wprowadzenia zmian, a w konsekwencji ich wprowadzenie jest trudne i kosz-
towne13. Wyraźniej formułując tezę, można założyć, że system polityczny Stanów 
Zjednoczonych od początku był tak skonstruowany, aby wpływ czynników ze-
wnętrznych (zwłaszcza opinii publicznej) nie był zbyt duży, zbyt bezpośredni, 
zbyt automatyczny. Pisma Ojców Założycieli dostarczają w tym względzie rozlicz-
nych dowodów.

Powody tego stanu rzeczy są zróżnicowane, lecz wobec powyższego naszą 
uwagę powinny najbardziej przykuwać te sytuacje, kiedy jednak dochodzi do 
zmian. Jednym z takich potencjalnie obiecujących mechanizmów instytucjonal-
nych są wybory prezydenckie. Szersze uzasadnienie takiego postulatu znajduje się 
w poprzednim rozdziale.

Oczywiście w wypadku niniejszej analizy ograniczono się tylko do wspomnia-
nej przed chwilą kategorii budżetowej – do spraw zagranicznych. Wyniki analizy 
są zilustrowane na wykresie 2.

11 Zob. Bryan D.  Jones, Tracy Sulkin, Heather A.  Larsen, „Policy Punctuations in American 
Political Institutions”, American Political Science Review 97, no. 1 (2003), 151–169; Peter John, Helen 
Margetts, „Policy Punctuations in the UK: Fluctuations and Equilibria in Central Government Ex-
penditure Since 1951”, op.cit.; Frank R. Baumgartner, Christoff er Green-Pedersen, Bryan D. Jones, 
„Comparative Studies of Policy Agendas”, Journal of European Public Policy 13, no. 7 (2006, 959–974. 
Ci pierwsi autorzy posługują się znaną alegorią ruchów tektonicznych skorupy ziemskiej. Jest ona 
dość stabilnym systemem, pozostającym wszakże w ciągłym ruchu. Od czasu do czasu dochodzi 
jednak do trzęsień ziemi, czyli w wypadku podejścia punctuated equilibrium – fundamentalnych 
zmian w polityce; zob. Bryan Jones, Tracy Sulkin, Heather A. Larsen, „Policy Punctuations in Amer-
ican Political Institutions”, op.cit., 152.

12 Bryan Jones, Tracy Sulkin, Heather A. Larsen, „Policy Punctuations in American Political 
Institutions”, op.cit., 161. Z interesującą sytuacją mamy do czynienia w końcowej partii przywoływa-
nego tutaj tekstu. Otóż jego autorzy, powracając do wątku dotyczącego niesymetryczności rozkładu 
względem punktu 0, piszą: „W wypadku zmiany polityki wprowadzenie modyfi kacji jest wyraźniej 
obserwowane niż wycofanie się ze status quo”; Bryan D. Jones, Tracy Sulkin, Heather A. Larsen, „Po-
licy Punctuations in American Political Institutions”, op.cit., 166. Taka konstatacja zdaje się podpo-
wiadać, że owo wycofanie się nie powinno być traktowane jako zmiana polityki. Tymczasem upraw-
niony wydaje się pogląd dokładnie przeciwstawny: ze zmianą możemy mieć bowiem do czynienia 
zarówno w wypadku wprowadzania nowych programów, jak i porzucania starych; oba scenariusze 
skutkują wszakże zmianą polityki.

13 Ibidem, 152, 155.



M
ec

ha
ni

zm
y 

ko
nt

yn
ua

cj
i/z

m
ia

ny
 p

ol
ity

ki 
za

gr
an

ic
zn

ej
 n

a 
pr

zy
kła

dz
ie

 U
SA

 p
o 

II 
w

oj
ni

e 
św

ia
to

w
ej

154

Jak widać, wcześniejsze wnioski płynące z prac uwzględniających wszystkie 
kategorie budżetowe mają w tym przypadku swoje potwierdzenie. Wyraźna lepto-
kurtyczność rozkładów sugeruje istnienie silnej przesłanki na rzecz zwolenników 
punctuated equilibrium framework: mamy bowiem do czynienia ze skupieniem 
się najczęściej występujących wartości w centrum wykresu i ich maleniem wraz 
z oddalaniem się od punktu 0 (brak większych zmian procentowych w wydat-
kach budżetowych na sprawy zagraniczne). Jakkolwiek jest to wniosek ciekawy, 
to w żaden sposób nie odnosi się do naszego głównego założenia mówiącego 
o domniemanym kluczowym znaczeniu wyborów prezydenckich. Mówiąc ina-
czej, wiemy, że mechanizm zmian jest dość chimeryczny, ale wciąż nie wiemy, czy 
jest on określony przez konkretny moment w amerykańskiej historii po II wojnie 
światowej (dane wybory). Próbą zmierzenia się z tym wyzwaniem jest drugie ze 
wspomnianych podejść – modelowanie procesów stochastycznych.
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Wykres 1. Rozkład częstości zmian procentowych rok do roku w wydatkach budżetowych 
w Stanach Zjednoczonych w latach 1947–2003. 

Źródło: Frank R. Baumgartner, Christoff er Green-Pedersen, Bryan D. Jones, „Comparative Studies of Po-
licy Agendas”, Journal of European Public Policy 13, no. 7 (2006), 965.
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Wykres 3. Wydatki na politykę zagraniczną w Stanach Zjednoczonych (w dolarach amerykańskich)  
w latach 1947–2012 (zmienna: intaff, N = 66)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Policy Agendas Project (http://www.policyagendas.
org) [15.05.2012].

(Relatywne) znaczenie wyborów – analiza wydatków 
budżetowych na politykę zagraniczną w latach 1947–2012

Wykres 3 ilustrujący wydatki na politykę zagraniczną sugeruje, że mamy do czy-
nienia z danymi, których wartości – po pierwsze – rosną z czasem, po drugie, 
odznaczają się pewną niestabilnością, wahliwością, zróżnicowaniem wariancji. 

Dodatkowo dane nie odznaczają się normalnym rozkładem, co jest potwier-
dzone stosownymi testami (szczegóły w aneksie statystycznym).

Niestabilność danych oraz brak rozkładu normalnego zmiennej są cechami, 
które mogą utrudnić dalszą analizę. Stąd konieczność stosownej transformacji 
danych. I tak, dążąc do osiągnięcia satysfakcjonujących właściwości zmiennej,
 dokonano jej przekształcenia poprzez zastosowanie (1) logarytmów zmien-
nej, (2) przyrostów zmiennej (czyli jej pierwszych różnic) oraz (3) przyrostów 
logarytmów (ich pierwszych różnic). Analiza własności danych wskazuje, że tylko 
trzeci z tych szeregów czasowych (zmienna ld_intaff ) posiada odpowiednie ce-
chy. Dodatkowo badanie stacjonarności szeregów przy użyciu testów ADF i KPSS 
wskazuje, że szereg składający się z logarytmów odznacza się stacjonarnością, 
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lecz tylko przy uwzględnieniu trendu. Nie jest natomiast zaskoczeniem, że szereg 
składający się z przyrostów logarytmów jest stacjonarny. Gwoli przypomnienia, 
warto zaznaczyć, że stacjonarność zakłada względny brak trendu w danych, czyli 
jest spełnione założenie mówiące o niezależności struktury i parametrów szeregu 
w stosunku do czasu; szereg jest w stanie „statystycznej równowagi”14.

Reasumując, ze względu na brak trendu i stacjonarność, do dalszej analizy wy-
korzystano szereg składający się z przyrostów logarytmów (zmienna ld_intaff ). 
Taką decyzję wzmacnia także wynik oceny normalności rozkładu tejże zmien-
nej. Wyniki wszystkich stosownych obliczeń dotyczących normalności rozkładów 
oraz badania stacjonarności znajdują się w aneksie statystycznym

Po wstępnym wyborze danych możemy przystąpić do oszacowania parame-
trów i weryfi kacji modelu. Do estymacji wykorzystano klasyczną metodę naj-
mniejszych kwadratów (KMNK) i obserwacje z lat 1950–2012 (N = 63). Wyniki 
obliczeń przedstawia poniższe zestawienie.

współczynnik błąd stand. t-Studenta p
const 0,054495 0,046552 1,1706 0,24638

ld_intaff _1 –0,273262 0,118228 –2,3113 0,02427**
ld_intaff _2 –0,048081 0,112024 –0,4292 0,66931

** istotność na poziomie p = 0,05

średnia arytmetyczna 
zm. zależnej

0,03665 odchylenie standardowe 
zmiennej zależnej

0,36951

suma kwadratów reszt 7,77196 błąd standardowy reszt 0,35991
wsp. determinacji R-kwadrat 0,08188 skorygowany R-kwadrat 0,05128
F(2, 60) 2,67547 wartość p dla testu F 0,07709
logarytm wiarygodności –23,47585 kryt. informacyjne Akaike 52,95170
kryt. bayes. Schwarza 59,38110 kryt. Hannana-Quinna 55,48042
autokorelacja reszt – rho1 –0,05159 statystyka Durbina h –1,11240

A zatem wydaje się, że można przyjąć, iż zmienna ld_intaff  jest realizacją pro-
cesu AR(2), gdyż jest to związane z koniecznością przyjęcia tego samego procesu 
generującego dane zarówno dla całego szeregu, jak i obu jego części: przed in-
terwencją i po niej. Dodatkowo proces AR(1) dla całego szeregu oraz szeregów 
przed i po zakładanym punkcie przełomowym odznacza się mniej korzystnymi 
cechami. Gwoli przykładu, proces AR(1) dla całego szeregu generuje wartości p 
sugerujące nieistotność statystyczną parametrów (0,20 i 0,24) oraz nieco gorsze 
kryteria informacyjne (wartości na poziomie 61–66). 

14 Za: Jonathan D. Cryer, Kung-Sik Chan, Time Series Analysis with Applications in R, op.cit., 16.
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Tak więc model przyjmuje postać następującego równania (błędy ocen w na-
wiasach):

ld_intaff  = 0,0545 – 0,273*ld_intaff _1 – 0,0481*ld_intaff _2 + et,
(0,0466) (0,118)                      (0,112)

gdzie et oznacza resztę KMNK.

Wyniki weryfi kacji modelu przedstawiono w aneksie statystycznym.
Oszacowany powyżej model wykorzystano do zbadania stabilności w czasie 

parametrów regresji., Wydaje się, że uzasadnione może być wykorzystanie dwóch 
technik spośród kilku możliwych podejść: testu Chowa oraz testu QLR.

Pierwszy z nich opiera się na fundamentalnym założeniu mówiącym o tym, że 
znany jest nam moment przełomowy. W takim wypadku statystyka testu mówi, 
czy taki punkt przełomowy może być uznany za statystycznie istotny na przyję-
tym poziomie istotności. Stosowne wyniki obliczeń znajdują się poniżej.

Test Chowa na zmiany strukturalne; podział próby w obserwacji 1982

H0: brak zmian strukturalnych
Statystyka testu: F(3, 57) = 2,91633; p = 0,0418797

Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 1950–2012 (N = 63).

współczynnik błąd standardowy t-Studenta p
constans 0,035195 0,062375 0,5642 0,5748
ld_intaff _1 –0,137159 0,157624 –0,8702 0,3879
ld_intaff _2 0,188133 0,147717 1,274 0,2080
splitdum 0,046839 0,088992 0,5263 0,6007
sd_ld_intaff _1 –0,402080 0,230516 –1,744 0,0865*
sd_ld_intaff _2 –0,576605 0,218629 –2,637 0,0107**

średnia arytmetyczna
zm. zależnej

0,03665 odchylenie standardowe 
zmiennej zależnej

0,36951

suma kwadratów reszt 6,73777 błąd standardowy reszt 0,34381
wsp. determinacji R-kwadrat 0,20405 skorygowany R-kwadrat 0,13423
F(5, 57) 2,92253 wartość p dla testu F 0,02039
logarytm wiarygodności –18,97787 kryt. informacyjne Akaike 49,95574
kryt. bayes. Schwarza 62,81454 kryt. Hannana-Quinna 55,01317
autokorelacja reszt – rho1 –0,02374 statystyka Durbina h 2,04479
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Jak zatem widać, test Chowa zakładający zmianę w 1982 roku skutkuje od-
rzuceniem hipotezy zerowej o stałości parametrów już na poziomie istotności 
p = 0,05.

Drugi z testów – OLR (Quandt Likelihood Ratio) – umożliwia dokonanie jak-
by zwielokrotnienia testu Chowa. W teście QLR chodzi po prostu o obliczenie 
wartości statystki testowej dla wszystkich potencjalnych punktów przełomowych 
w danym szeregu. Wynik obliczeń oraz wykres przedstawiają się następująco:

Test QLR na załamanie strukturalne w nieokreślonym momencie

H0: brak zmian strukturalnych
Statystyka testu: maksymalne F(3, 57) = 2,91633 dla obserwacji 1982
Nieistotny na poziomie 10% błędu (10 % wartość krytyczna = 4,09)

Jak zatem widać, statystyka testowa co prawda osiąga maksymalną wartość 
w 1982 roku, lecz jest ona nieistotna na poziomie istotności równym już 0,1. Ozna-
cza to, że przy zakładanym poziomie istotności nie ma podstaw do odrzucenia hi-
potezy zerowej mówiącej o braku zmian strukturalnych. Ujmując rzecz inaczej, z co 
najmniej dziesięcioprocentowym prawdopodobieństwem popełnienia błędu może-
my założyć, że taka zmiana nastąpiła właśnie w roku 1982. Jest to wynik daleki od 
bezpiecznego marginesu bezpieczeństwa. Dodatkowo wszystkie wartości statystyki 
testowej są poniżej przyjętego poziomu krytycznego wynoszącego 4,09.
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Z powyższej analizy płynie dość oczywisty wniosek: z określonym poziomem 
prawdopodobieństwa możemy założyć, że interesujący nas potencjalny moment 
przełomowy (1982 rok, czyli pierwszy budżet administracji Reagana) nie stano-
wi istotnego punktu przełomowego w procesie generującym dane. Warto w tym 
miejscu przywołać zasadę braku wystarczającego powodu Laplace’a. Głosi ona, 
że „jeśli z analizy modelu nie wynikają wystarczająco uzasadnione obawy o to, 
że model, jego parametry lub zakłócenia są niestabilne – przyjmujemy, że są one 
stabilne”15. Mówiąc ściślej, obliczenia sugerują, że był to czas, kiedy faktycznie 
zmieniła się charakterystyka procesu, lecz była to zmiana względnie nieistotna. 
A zatem wyborcy i zmiana administracji powodują modyfi kacje upoważnienia 
ustawowego do wydatkowania funduszy na politykę zagraniczną, lecz są to zmia-
ny na trudnym do zaakceptowania poziomie istotności statystycznej.

W niniejszym rozdziale przedmiotem rozważań była sytuacja incydentalna, 
okazyjnie, to znaczy raz na cztery lata, pojawiająca się w amerykańskiej rzeczywi-
stości politycznej. Taką okolicznością są wybory prezydenckie. Warto jednak na-
kreślić nieco szerszą perspektywę i zastanowić się, jak funkcjonują mechanizmy 
polityczne w ramach poszczególnych lat urzędowania danego prezydenta. Jest to 
przedmiotem następnego rozdziału.

15 Jan B.  Gajda, Prognozowanie i symulacja a decyzje gospodarcze (Warszawa: Wydawnictwo 
C.H. Beck, 2001), 141.
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VII. Wybory jako realny czynnik sprawczy zmian?

It would be fair to conclude, then, that the Constitution does not cripple the 
president in the conduct of foreign policy, at least not because of the defi ni-
tion of powers. Th ese are defi ned suffi  ciently broadly and ambiguously so 
that a strong and popular president can provide eff ective leadership while 
a relatively weak and unpopular one will have a diffi  cult time. Th at is pretty 
close to what one imagines the intent of the Founders must have been.

William B. Quandt1

Dotychczasowa analiza skupiała się raczej na wybranym wydarzeniu o charak-
terze incydentalnym – konkretnych wyborach prezydenckich. Nawet jeżeli wy-
korzystaliśmy test QLR, to i tak wybory były traktowane jako pojedynczy, incy-
dentalny fakt, który występuje raz na cztery lata. Warto zatem kontekst czasowy 
potraktować nieco ambitniej i spróbować uwzględnić go w sposób dynamiczny, 
to znaczy umiejscowić konkretne wydarzenia w szerszej perspektywie czasowej – 
potencjalnie może przyczynić się to do poznania dynamiki zjawisk społecznych 
w ich najszerszym planie2.

Gwoli przykładu, analizy dotyczące ofi ar ponoszonych przez Stany Zjedno-
czone w konfl iktach zbrojnych skupiają się co prawda na kontekście wyborczym, 
ale pomijają stosunkowo długi czas pomiędzy wyborami, gdzie możemy mieć 
do czynienia ze znaczną dynamiką, gdyż perspektywa nadchodzących wyborów 
może strukturyzować debatę publiczną3. Mówiąc nieco bardziej dobitnie – świa-
domość kolejnych wyborów może być czynnikiem powodującym kalkulacje ze 
strony polityków w stosunku do podejmowanych działań, i stosunki zewnętrzne 
kraju wcale nie są tutaj wyjątkiem. Tym samym można zakwestionować tradycyj-
ny paradygmat mówiący o tym, że politycy wsłuchują się w wyniki badań opinii 

1 William B. Quandt, „Th e Electoral Cycle and the Conduct of Foreign Policy”, Political Science 
Quarterly 101, no. 5 (1986), 826.

2 Paul Pierson, Politics in Time: History, Institutions, and Social Analysis (Princeton: Princeton 
University Press, 2004), 1–2.

3 Kurt Taylor Gaubatz, „Election Cycles and War”, op.cit., 213.
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publicznej. Z prezentowanego punktu widzenia, od tego, co myślą ankietowani 
w danej chwili, znacznie istotniejsze jest to, co będą myśleć za jakiś czas – wtedy, 
gdy właśnie nadejdą wybory4.

Ignorowanie szerszego planu czasowego jest groźne; zgoda na takie zaniecha-
nie nie powinna potem budzić naszego zdziwienia, gdy widzimy brak dalekosięż-
nego, strategicznego myślenia w polityce zagranicznej, zaś liczy się właśnie tylko 
kontekst wyborczy5.

Ogólnie uważa się, że największą możliwość manewru i względną swobodę 
działania ma prezydent na początku i na końcu swojego urzędowania6. Z kolei 
Richard J. Stoll oraz Charles W. Ostrom i Brian L. Job uważają, że prezydenci są 
bardziej skłonni używać sił zbrojnych w roku, kiedy walczą o reelekcję7. W tym 
świetle ciekawie przedstawiają się wyniki badań, które sugerują, że przynajmniej 
w latach 1838–1973 jest dokładnie odwrotnie: żadna większa wojna nie została 
zainicjowana w roku poprzedzającym wybory, a jednocześnie prawdopodobień-
stwo asertywności w angażowaniu kraju w konfl ikty jest stosunkowo wysokie 
w kolejnym roku po wyborach – a zatem jest większa aktywność na początku 
urzędowania niż pod jego koniec8. Z kolei Miroslav Nincic, porównując pierwsze 
i drugie kadencje prezydentów w latach 1961–1988, argumentuje, że przecięt-
ne wydatki na politykę dotyczącą relacji z ówczesnym Związkiem Radzieckim 
wahały się w przedziale od niemal 5 procent do prawie –6 procent, były zatem 
stosunkowo stabilne9.

Istnieje także silny argument na rzecz tego, że inna jest charakterystyka pierw-
szej i drugiej kadencji, co ilustruje rysunek 1. Czas pierwszej kadencji jest ściśle 
powiązany z perspektywą kolejnych wyborów, zgodnie ze znanym amerykańskim 
sloganem: „po pierwsze – reelekcja!” (My fi rst duty is to get reelected). Dlatego dą-
żenie do wprowadzenia zmian jest stosunkowo silne na początku urzędowania10, 
czemu sprzyjać mogą także energia, zaangażowanie nowo wybranego prezydenta 
oraz chęć spełnienia choćby niektórych obietnic z niedawnej kampanii wyborczej. 
Paradoksalnie, impuls do wprowadzania zmian, do działania, jest często marno-

4 Zob. Matthew A. Baum, „Going Private: Public Opinion, Presidential Rhetiric, and the Do-
mestic Politics of Audience Costs in U.S. Foreign Policy Crises”, op.cit., 606 oraz cytowana tam li-
teratura.

5 William B. Quandt, „Th e Electoral Cycle and the Conduct of Foreign Policy”, op.cit., 826.
6 Kristen Renwick Monroe, Presidential Popularity and the Economy (New York: Praeger, 1984).
7 Zob. odpowiednio Richard J.  Stoll, „Th e Guns of November: Presidential Reelections and 

the Use of Force, 1947–1982”, Journal of Confl ict Resolution 28 (1984): 234 oraz Charles W. Ostrom, 
Brian L. Job, „Th e President and the Political Use of Force”, op.cit., 549.

8 Kurt Taylor Gaubatz, „Election Cycles and War”, op.cit., 221–222; William B. Quandt, „Th e 
Electoral Cycle and the Conduct of Foreign Policy”, op.cit.

9 Zob. Miroslav Nincic, „U.S.  Soviet Policy and the Electoral Connection”, World Politics
42 (1990), 370–396.

10 John W. Kingdon, Agendas, Alternatives, and Public Policies [1984], op.cit., 161.
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trawiony, gdyż bywa tłumiony przez brak doświadczenia11. Spośród wszystkich 
amerykańskich prezydentów po II wojnie światowej jakiekolwiek doświadczenie 
w sprawach zewnętrznych przed objęciem urzędu prezydenta mieli tylko Harry 
Truman, Dwight Eisenhower, Richard Nixon oraz George Bush (senior). Zwłasz-
cza ci dwaj ostatni politycy – będąc przez osiem lat wiceprezydentami – nie mogą 
być traktowani jako polityczni nowicjusze. Dla całej reszty stosunki zewnętrzne 
nie były jednak ich naturalnym środowiskiem; musieli się go uczyć, czasami bez 
szczególnego zapału i efektów (vide Lyndon B. Johnson, Jimmy Carter).

Im bliżej końca urzędowania, tym właśnie wizja ponownych wyborów wydaje 
się paraliżować innowacyjność polityki: perspektywa sukcesu jest bowiem zawsze 
niepewna, zaś ryzyko duże. Stąd do wyjątków należy niewątpliwie rok 1972, czyli 
ostatni rok pierwszej kadencji Nixona, który właśnie wtedy doprowadził do pod-
pisania układu SALT I, zakończenia rozmów z Wietnamczykami z północy12 oraz 

11 Może to być uznane za czytelną alegorię ludzkiego losu: kiedy młody człowiek ma chęć do 
działania, zmieniania świata, towarzyszy temu brak doświadczenia i zazwyczaj brak możliwości zre-
alizowania swoich zamierzeń. Z kolei nabywanym z wiekiem doświadczeniom i zasobom towarzy-
szy zazwyczaj spadek woli działania.

12 Choć samo porozumienie podpisano 27 stycznia 1973 roku.

Rysunek 1. Cykle pierwszej (1.) i drugiej (2.) kadencji prezydenta.

Źródło: opracowanie własne na podstawie William B. Quandt, „Th e Electoral Cycle and the Conduct of 
Foreign Policy”, Political Science Quarterly 101, no. 5 (1986), 828.

dążenie
do zmian

doświadczenie
+

+

–

–

1.: pierwszy rok
urzędowania

1.: czwarty rok
urzędowania

1.: trzeci rok
urzędowania

2.

1.: drugi rok
urzędowania



M
ec

ha
ni

zm
y 

ko
nt

yn
ua

cj
i/z

m
ia

ny
 p

ol
ity

ki 
za

gr
an

ic
zn

ej
 n

a 
pr

zy
kła

dz
ie

 U
SA

 p
o 

II 
w

oj
ni

e 
św

ia
to

w
ej

164

złożył historyczną wizytę w komunistycznych Chinach. Taki bilans nie powinien 
jednak dziwić, biorąc pod uwagę właśnie wcześniejsze doświadczenie Nixona13. 
Jednocześnie nawet bezsprzeczne sukcesy Stanów Zjednoczonych na arenie mię-
dzynarodowej po zakończeniu zimnej wojny (głównie pierwsza wojna w Zatoce 
Perskiej) nie pomogły Bushowi w reelekcji w 1992 roku.

Z kolei druga kadencja jest nacechowana jakoby dalej idącą swobodą dzia-
łania14, co jednak – i tutaj pojawia się kolejny paradoks – niekoniecznie musi 
się przekładać na sukcesy polityczne. Spośród czynników odpowiedzialnych za 
taki stan rzeczy wspomnijmy choćby o możliwym spadku znaczenia prezydenta, 
o którym z góry wiadomo, że kończy swoje urzędowanie. Taka świadomość może 
zarówno utrudnić uzyskanie poparcia ze strony opozycji, jak i nadwerężyć sku-
teczność działań na arenie międzynarodowej15.

Oczywiście taka wizja funkcjonowania prezydenta jest tylko ogólnym opisem 
sytuacji, a nie formalną, systematyczną analizą na prawach bezwzględnie obo-
wiązującej reguły; dość wspomnieć, że sytuacja kryzysowa jest w stanie bez trudu 
zweryfi kować powyższą sekwencję zdarzeń16.

Niemniej wydaje się, że przyjęcie tych założeń może mieć spore znaczenie po-
znawcze, gdyż taka wiedza umożliwia odpowiednie planowanie przedsięwzięć, 
odpowiednie rozkładanie akcentów. Pomijając oczywisty element przypadkowo-
ści, nieprzewidywalności, wydaje się, że historia dostarcza sporej liczby przykła-
dów wydarzeń, które nastąpiły zaraz przed wyborami lub też zaraz po nich. Czy 
taka zbieżność jest jedynie dziełem przypadku? Czy aby nie mamy do czynienia 
z dość ścisłym związkiem między wydarzeniami a wyborami? Czy kryzys w sto-
sunkach amerykańsko-irańskich musiał zaognić się na przełomie 1979 i 1980 
roku? Czy decyzja o zakończeniu interwencji Stanów Zjednoczonych w Libanie 
musiała zapaść właśnie w 1984 roku? Czy ataki terrorystyczne z 11 września mu-
siały być dokonane rok po wyborach wówczas powszechnie nielubianego i nie-
zbyt cenionego prezydenta? Składanie choćby tych trzech przykładów na karb 
przypadkowości jest raczej przejawem naiwności.

Zwłaszcza w kontekście ostatniego przykładu warto zacytować słowa, których 
autorem jest Cyrus Vance: 

Kierując się doświadczeniem prowadzenia polityki zagranicznej w kilku administracjach, 
doszedłem do wniosku, że czteroletnia kadencja prezydenta ma istotne wady, co jest szcze-
gólnie dobrze widoczne w polityce zagranicznej. Każdy nowo wybrany prezydent potrze-

13 William B. Quandt, „Th e Electoral Cycle and the Conduct of Foreign Policy”, op.cit., 835.
14 Użyty tryb warunkowy jest zastrzeżeniem wobec takiego – powszechnie funkcjonującego – 

argumentu. Nawet bowiem w wypadku drugiej – a zatem ostatniej – kadencji prezydenta, względy 
taktyczne podpowiadają, że elastyczność jest ograniczona perspektywą kolejnych wyborów i zwią-
zaną z tym koniecznością zapewnienia „miękkiego lądowania” kandydatowi partii prezydenckiej.

15 Ibidem, 828.
16 Ibidem, 828, 829.
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buje od sześciu do dziewięciu [sic!] miesięcy na zaznajomienie się ze swoim stanowiskiem 
i na wytworzenie się poczucia komfortu w formułowaniu i realizowaniu celów w ramach 
polityki zagranicznej. Przez kolejne osiemnaście miesięcy prezydent może działać z prze-
konaniem. Lecz mniej więcej w czasie ostatniego roku ubiega się o reelekcję i jest zmuszony 
poświęcić sporą część swojej uwagi kampanii wyborczej. W konsekwencji wiele kwestii jest 
ignorowanych, a istotnych decyzji – odłożonych na później. (...) Zaś w domu i za granicą 
jesteśmy często postrzegani jako niekonsekwentni i niestabilni17.

Jak zatem widać, zdaniem samych polityków, działania w danym roku urzędo-
wania mają swoją własną wymowę. Co znamienne, z przedstawianego punktu wi-
dzenia wynika, że pierwszy rok urzędowania nowo wybranego prezydenta należy 
uznać w zasadzie za stracony z punktu widzenia prowadzenia przemyślanej, wy-
ważonej, długofalowej i konsekwentnej polityki. Co gorsza, dokładnie tak samo 
jest z ostatnim rokiem urzędowania (wspomniany kontekst reelekcji). Jeżeli taki 
obraz sytuacji wciąż wydaje się niezbyt pesymistyczny, to dodajmy, że zwyczajowo 
w drugim roku urzędowania odbywają się w USA wybory kongresowe. W razie 
znacznej utraty mandatów (utrata statusu większości parlamentarnej) przez par-
tię prezydenta pozycja polityczna jego samego jest nie do pozazdroszczenia. Tak 
więc względną swobodą działania może cieszyć się prezydent co najwyżej tylko 
w trzecim roku urzędowania.

Z oczywistych względów schemat funkcjonowania w czasie drugiej kadencji jest 
odmienny. Jak już wiemy, kolejne cztery lata nacechowane są – ograniczoną, ale 
jednak pewną – swobodą działania. Jeżeli dodamy do tego legitymizację w posta-
ci decyzji elektoratu o ponownym wyborze, to okaże się, że początek drugiej ka-
dencji może być czasem „politycznych żniw”. Wtedy bowiem najłatwiej o skutecz-
ność w działaniu, dostęp do zasobów i budowę koniecznego poparcia, choćby dla 
najtrudniejszych inicjatyw. Po tym okresie sytuacja wraca do smutnej normy: pod 
koniec drugiego roku są znowu wybory do Kongresu, zaś w dalszej perspektywie 
wybory i konieczność stworzenia warunków dla elekcji kandydata z partii prezy-
denckiej18.

W tym miejscu warto wrócić do wątku dotyczącego tego, czy podejmowanie 
określonych działań w konkretnym roku kadencji jest dziełem przypadku, czyn-
ników zewnętrznych czy też zrozumiałej kalkulacji politycznej nakierowanej na 
reelekcję. I tak, analizując prawdopodobieństwo uczestniczenia w wojnie w kontek-
ście planowanych wyborów, można stwierdzić, że szansa na takie asertywne dzia-
łanie na arenie międzynarodowej jest największa w czasie trzech miesięcy przed 
wyborami19. Z kolei Nincic zauważa, że tylko w jednym przypadku (kryzys w Iranie 

17 Ibidem, 829–830.
18 Ibidem, 833.
19 James Meernik, „Presidential Decision Making and the Political Use of Military Force”, op.cit., 

121–138.
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w 1980 roku) na wybranych 15 interwencji zbrojnych mamy do czynienia z działa-
niami zainicjowanymi w ostatnim roku kadencji, czyli w roku wyborczym20.

Reasumując, wydaje się, że węższy kontekst wyborczy nie ma decydującego 
znaczenia dla realizowanej polityki zagranicznej. Dokładnie odwrotnie jest nato-
miast z szerszym kontekstem: jeżeli nasza perspektywa zostanie zarysowana zja-
wiskiem cyklu wyborczego (electoral cycle), uwzględnimy specyfi kę zjawisk poli-
tycznych także w czasie między wyborami, to istotnie logika procesu wyborczego, 
jego własna dynamika, powodować mogą powstawanie unikatowych możliwości 
działania decydentów.

20 Zob. tabela 8.7, która ilustruje rok kadencji kolejnych prezydentów po II wojnie światowej 
i prowadzone wówczas interwencje zbrojne; Miroslav Nincic, „External Aff airs and the Electoral 
Connection”, op.cit., 138.
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Zakończenie

Kiedy ludzie doświadczają nowej sytuacji, stają przed koniecznością wyko-
rzystania swojej dotychczasowej wiedzy, aby zmierzyć się z nowo powstały-
mi okolicznościami. (...) W najlepszym wszakże razie może to stać się pod-
stawą do zdecydowania, co powinno się zrobić, a nie co koniecznie trzeba 
zrobić.

Mark Bevir1

Problem nie polega na tym, jak 180 milionów Arystotelesów ma sprawować 
rządy demokratyczne, ale na tym, jak zorganizować wspólnotę 180 zwy-
kłych ludzi tak, aby pozostawała ona w zgodzie z ich oczekiwaniami.

Elmer E. Schattschneider2

Niniejsza praca jest próbą odniesienia się do jednego z bardziej interesujących 
cech świata polityki – zjawiska kontynuacji/zmiany w polityce, w tym przypadku 
w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych po II wojnie światowej. Z koncep-
tualnego punktu widzenia propozycja autora zmierza w kierunku wykorzystania 
wyborów prezydenckich jako potencjalnych punktów przełomowych. Ze wzglę-
dów omówionych wcześniej tylko niektóre z powojennych elekcji powinny zostać 
uwzględnione w dalszej analizie. Stosowne kryteria eliminacji zostały oparte na 
dorobku amerykańskiej debaty naukowej, co oczywiście znalazło swoje odzwier-
ciedlenie w przytoczonej bazie źródłowej. Przypomnijmy w tym miejscu, że pod-
stawą owej wieloetapowej selekcji są następujące elementy:

1. zajście zmiany politycznej w Białym Domu;
2. zaakcentowanie potrzeby zajścia zmian(y) w przemówieniach inauguracyj-

nych nowo wybranych prezydentów;
3. przekonanie opinii publicznej co do ważności kwestii dotyczących polityki 

zagranicznej w danych wyborach;

1 Mark Bevir, „Toward an Analysis of Conceptual Change”, op.cit., 3.
2 Elmer Eric Schattschneider, Th e Semisovereign People: a Realist’s View of Democracy in Ameri-

ca (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1960), 138.
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kacji polityki zagranicznej;
5. istnienie różnic pomiędzy kandydatami na urząd prezydenta odnośnie do 

polityki zagranicznej.

Powyższe kryteria zostały potraktowane w sposób łączny – tylko spełnienie 
ich wszystkich kwalifi kowało daną elekcję – w tym wypadku chodzi o wybory 
prezydenckie w 1980 roku – do dalszej analizy. Rzecz jasna przyjęcie powyższej 
procedury jest kwestią dyskusyjną, jednakże na jej rzecz przemawia chęć uczy-
nienia zadość zarówno postulatowi merytorycznemu (odniesienie się do istoty 
badanego zjawiska), jak i postulatowi pragmatycznemu (oparcie się na wskazanej 
literaturze przedmiotu). 

Kolejnym krokiem procesu badawczego było wykazanie, czy istotnie któreś 
z wyselekcjonowanych wyborów (na przykład w 1980 roku) mogą być traktowane 
jako owe punkty przełomowe – sięgnięto tutaj po analizę szeregu czasowego bę-
dącego realizacją wydatków budżetowych na politykę zagraniczną. W tym zatem 
sensie wybory zostały potraktowane w sposób instrumentalny, jako swego rodza-
ju okoliczność potencjalnie sprzyjającą zajściu możliwych zmian, te zaś zopera-
cjonalizowano za pomocą wydatków.

Wydaje się, że z dokonanej analizy płynie stosunkowo mało krzepiący wnio-
sek. Otóż instytucja wyborów – o ile traktujemy ją tylko w węższym rozumieniu 
– której przypisuje się tyle uwagi w świetle teorii, a zwłaszcza praktyki demokra-
cji, wydaje się odgrywać dość ograniczoną rolę w prowadzonej polityce; a przy-
najmniej w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych po II wojnie światowej3. 
Czy taki pesymistyczny obraz sytuacji jest obrazem pełnym? Zdecydowanie nie.

Wybory spełniają różnorodne role i mają określone znaczenie. Zdaniem nie-
których badaczy, ich rola nie polega wyłącznie na tym, że ktoś otrzymuje od wy-
borców mandat na poprowadzenie spraw kraju w takim, a nie innym kierunku. 
Znaczenie wyborów ma głównie polegać na możliwości kształtowania składu per-
sonalnego reprezentantów, wybieraniu rządzących4. W tym sensie wnioski z ni-
niejszej pracy należy rozpatrywać jako głos na rzecz uznania roli wyborów jako 
mechanizmu urealniającego żądania opinii publicznej. Mechanizm elekcji poza 
wszystkim innym jest także swego rodzaju fi ltrem, przez który są przesączane 
pragnienia, postulaty, oczekiwania wyborców. Sprawą bezdyskusyjną pozostaje 

3 Co znamienne, analogiczny wniosek odnośnie do sytuacji w wielu państwach Unii Europej-
skiej przedstawia Leszek Jesień, który pisze, że zmiany „wprowadzane przez nowe rządy zaskakują 
swym jedynie retorycznym znaczeniem, fragmentarycznością i w sumie stanowią raczej kontynua-
cję niż zerwanie z polityką poprzednich rządów”; w: Leszek Jesień, „Wewnętrzna zmiana polityczna 
a polityka europejska” [w:] Leszek Jesień (red.), Zmiana i kontynuacja. Polityka europejska wybra-
nych państw Unii Europejskiej (Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2008), 15.

4 John W. Kingdon, Agendas, Alternatives, and Public Policies [1984], op.cit., 65.
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fakt, że jest to mechanizm w swojej istocie niedoskonały. Z jednej bowiem strony 
elektoratowi może dość często towarzyszyć poczucie rozgoryczenia, frustracji czy 
też apatii, kiedy to obietnice wyborcze nie są spełniane. Z drugiej strony podobnie 
negatywne odczucia mogą pojawiać się i u reprezentantów, którzy bywają ograni-
czani w swoich działaniach na rzecz wyborców choćby przez rozwiązania instytu-
cjonalne, proceduralne czy też personalne (przykładowo polityka nominacyjna). 
Owo napięcie pojawiające się w wyniku wyborów na linii reprezentant–wyborcy 
z pewnością nie czyni polityki demokratycznej grą łatwą i przyjemną. Nikt (roz-
sądny) wszakże tego nie obiecuje5.

Być może jest i tak, że wybór nowego prezydenta wcale nie jest gwarantem 
zaistnienia zmian. Niezależnie od tego, że są – wskazane w tekście – pewne prze-
słanki na rzecz takiego stanowiska, to z pewnością warto pochylić się nad moż-
liwością zakładającą, że to raczej tło wyborów, ich okoliczności, uwarunkowania 
przyczyniają się do zmiany. W tym sensie nowy prezydent może być postrzegany 
co najwyżej jako nosiciel, wyraziciel zmian, a nie ich sprawca. Pewnym uzasad-
nieniem dla takiego sposobu rozumowania może być argument mówiący o tym, 
że zmiana polityki zazwyczaj jest przedsięwzięciem kosztownym, zwłaszcza w wy-
miarze politycznym, stąd niezbyt częste sięganie po nowatorskie rozwiązania6.

Warto także wspomnieć o kontekście amerykańskiego systemu politycznego: 
zachowanie kontynuacji w ramach polityki (zagranicznej) z naturalnych wzglę-
dów musi wiązać się z zapewnieniem ponadpartyjnego poparcia dla tejże poli-
tyki – skoro zmienia się oblicze polityczne Białego Domu i/lub Kapitolu, to nowi 
przywódcy powinni odnieść się stosunkowo wyrozumiale do polityki poprzed-
ników. Jest to zatem argument, który przestaje być jedynie sloganem, a staje się 
faktem7.

Naturalnie mówiąc o kontynuacji, mamy tutaj na myśli wyłącznie jej względ-
ną, relatywną wersję, bowiem kontynuacja bywa ograniczana pojawieniem się no-
wych, istotnych okoliczności, do których możemy zaliczyć nie tylko sytuacje kry-
zysowe, ale i choćby szersze zjawiska społeczne. Przykładem tych drugich mogą 
być procesy demografi czne związane z imigracją do Stanów Zjednoczonych.

5 Zob. także ciekawe rozważania na temat trudności w wyważeniu racji pomiędzy rządzeniem 
a reprezentowaniem woli wyborców w systemach demokratycznych w: Gabriel A. Almond, Sidney 
Verba, Th e Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations (Newbury Park, Califor-
nia: Sage Publications, 1989). Co znamienne, autorzy ci przywołują często stosowaną w tym miejscu 
perspektywę wyborczą: elekcje mają bowiem służyć zarówno rządzącym, jako legitymizacja do pod-
jęcia odpowiednich działań, jak i rządzonym, jako sposób wyrażania własnej opinii. Oczywiście jest 
to podejście o tyle słuszne, o ile spełniony zostanie warunek istnienia „aktywistyczno-racjonalnego 
modelu obywatelstwa” (rationality-activist model of citizenship); za: ibidem, 343.

6 David Mitchell, „Challenges, Crises, and Change in US Foreign Policy”, International Studies 
Review 11 (2009), 171.

7 Henry A.  Kissinger, „Continuity and Change in American Foreign Policy”, Society 01/02 
(1998), 186.
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budzić pewne zastrzeżenia: jak wykazać kontynuację/zmianę tejże polityki, skoro 
– jak już wiemy z wcześniejszych rozważań – sprawy związane z polityką zagra-
niczną z reguły lokują się gdzieś na dole listy spraw uznawanych za najistotniej-
sze dla kraju. Co więcej – nie jest to „przypadłość” wyłącznie amerykańskiego 
społeczeństwa... Jakkolwiek tak wyrażona rezerwa ma racjonalne przesłanki, to 
wydaje się, że ma ona także swoje ograniczenia. Otóż, o czym była szerzej mowa 
w pracy, zgoda na bezwarunkowe zaakceptowanie wyników badań opinii publicz-
nej – a to jest fundamentem omawianej logiki – skazuje nas na rolę niewolnika 
pewnego obrazu rzeczywistości. Jest to bowiem świat odzwierciedlający (mniej 
lub bardziej dokładnie) preferencje, opinie, przekonania, nastawienia, zdanie, 
preferencje pewnej grupy ankietowanych. Na ile taka wizja odpowiada rzeczy-
wistym priorytetom polityki – to jest kwestią wielce dyskusyjną (o czym nieco 
szerzej w ostatnim akapicie). Stąd wydaje się, że zasadne było wzmocnienie na 
gruncie konceptualnym poprzez odwołanie się także do innych obszarów mówią-
cych coś o polityce – chodzi o wystąpienia prezydentów oraz wydatki budżetowe. 
W konsekwencji także i w wymiarze metodologicznym sięgnięto po inne sposoby 
analizy, nie ograniczając się jedynie do badań opinii publicznej.

Pozostając jeszcze w takim krytycznym nurcie rozważań, przypomnijmy, że 
wyniki niniejszej pracy mają charakter negatywny w tym sensie, że po dokona-
niu dość ostrej selekcji w centrum naszego zainteresowania pozostała raptem 
jedna prezydencka elekcja i wydaje się, że brak jest podstaw do stwierdzenia 
zajścia fundamentalnych zmian, o ile będą one zoperacjonalizowane za pomocą 
danych budżetowych (wydatki na politykę zagraniczną). Niemniej wynik nega-
tywny wciąż jest czymś, co dostarcza nam pewnych informacji o złożonych me-
chanizmach polityki. Pobieżny ogląd sytuacji mógłby bowiem pozostawić nas 
z powierzchowną refl eksją: dojście do władzy administracji Ronalda Reagana 
oznaczało przyjęcie ostrego kursu wobec Związku Radzieckiego. Naturalnie nie 
ma większego sensu udowadniać, że istotnie polityka Stanów Zjednoczonych 
wobec Moskwy w latach osiemdziesiątych XX wieku była dość zdecydowana. 
Jednocześnie trzeba jednak zapytać: skoro to miałby być całościowy obraz sy-
tuacji, to jak odczytywać osobiste zaangażowanie prezydenta Ronalda Reagana 
w rozmowy, dialog z Michaiłem Gorbaczowem? Z kolei jeżeli – jak chcą nie-
którzy – cechą administracji Jimmy’ego Cartera było koncyliacyjne nastawie-
nie wobec ZSRR, to jak interpretować decyzję prezydenta Cartera o odmowie 
ratyfi kacji traktatu SALT II po inwazji Związku Radzieckiego na Afganistan? 
Jak widać choćby w tych dwóch przykładach, elementy kontynuacji/zmiany 
w polityce zagranicznej nie idą raczej w parze ze zmianą polityczną dokonaną 
w Białym Domu w wyborach w listopadzie 1980 roku.

Chcąc dodatkowo zrekompensować pesymistyczny obraz sytuacji, który może 
towarzyszyć lekturze i być wywołany negatywnym charakterem wyników, warto 
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zaznaczyć, że wykorzystana procedura badawcza i metoda analizy mogą poten-
cjalnie stanowić przyczynek do dalszych prac poświęconych innym krajom i/lub 
innym horyzontom czasowym. Ostatecznie stosowne dane są gromadzone także 
dla wielu innych krajów, a od pewnego czasu także i Europy Środkowo-Wschod-
niej. Casus tych państw jest szczególnie interesujący, gdyż mamy określone tło 
historyczne wskazujące na istotne przewartościowania w polityce w latach 1989–
1991. Jednak na ile było tutaj zmiany, a na ile kontynuacji, to jest pytanie, które 
powinno otwierać jedną z przykładowych analiz opartych na niniejszej pracy.

Całkiem osobną kwestią jest możliwość rozwoju przedmiotowych badań w ob-
szarze metodologicznym. O ile w niniejszej pracy wykorzystano dość konserwa-
tywną perspektywę badawczą, o tyle dalsze prace mogą prowadzić do głębszej 
refl eksji nad wykorzystaniem – gwoli przykładu – sieci neuronowych w bada-
niach politologicznych. Pomijając kwestię bardzo skromnego dorobku rodzimych 
badaczy8, w szczególnie obiecującym świetle stawia to podejście jedno z jego za-
łożeń – a mianowicie brak konieczności posiadania założeń teoretycznych co do 
mechanizmów generujących analizowany proces.

Przedstawione rozważania mogą prowadzić do niepokojącej konstatacji. Oto 
bowiem, jak stwierdzono powyżej, okazuje się, że związek pomiędzy opiniami
i/lub decyzjami wyborców a wydarzeniami jest albo wątpliwy, albo co najwyżej 
pośredni9. Istotną rolę w tym procesie odgrywają politycy, liderzy dzięki retory-
ce10 oraz media poprzez formułowanie przekazu. A zatem polityka jawi się jako 
gra pozorów: elektorat udaje, że głosuje odpowiednio do kształtującej się sytuacji, 
zaś politycy i media podtrzymują wrażenie, że tak jest faktycznie11. Nawet jeżeli 
taki stan rzeczy funkcjonuje na prawach reguły – co zresztą może być kwestio-
nowane – to i tak nie powinno to być oceniane negatywnie. Taki system pozwala 
bowiem na realizowanie zasady pluralizmu poglądów, co nie jest przecież spra-
wą błahą. Media, politycy i w końcu sami wyborcy, o ile tylko akceptują reguły 
gry, są w stanie wyrazić swoje zdanie na jakiś temat. Na ile to zdanie pozostaje 
w istotnym związku z faktami, to jest kwestią zawsze dyskusyjną, zaś mechanizm 

8 Częściowo tę lukę wypełniają prace Ziemowita J. Pietrasia, Artifi cial Intelligence and Foreign 
Policy (Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 1989) oraz idem, 
Sztuczna inteligencja w politologii. Heurystyczne modelowanie procesów adaptacji politycznej (Lublin: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 1990).

9 Adam J. Berinsky, „Assuming the Costs of War: Events, Elites, and American Public Support 
for Military Confl ict”, Journal of Politics 69, no. 4 (2007), 975–997; William A. Boettcher, Michael 
D. Cobb, „Echoes of Vietnam? Casualty Framing and Public Perceptions of Success and Failure in 
Iraq”, Journal of Confl ict Resolution 50, no. 6 (2006), 831–854.

10 Wesley W.  Widmaier, „Constructing Foreign Policy Crises: Interpretive Leadership in the 
Cold War and War on Terrorism”, International Studies Quarterly 51 (2007), 779–794.

11 O konsekwencjach różnicy w dostępie do informacji ze strony polityków i wyborców
zob. Benjamin O. Fordham, „Another Look at ‘Parties, Voters, and the Use of Force Abroad’”, Jour-
nal of Confl ict Resolution 46, no. 4 (2002), 573.
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oczekiwań elektoratu. W tym właśnie kontekście można odczytywać stwierdze-
nie zawarte w motcie do niniejszej części pracy: kontekst wyborczy – a zwłaszcza 
konsekwencje danego rozstrzygnięcia – są impulsem do rozważenia „co powinno 
się zrobić, a nie co koniecznie trzeba zrobić”.
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Aneks

Tabela A1. Deklarowane postrzeganie spraw zagranicznych i wewnętrznych w latach 1992, 2000 
i 2008, uśrednione dane w siedmiostopniowych skalach na podstawie American National Election 
Studies

skala respondent kandydat
republikański

kandydat
demokratyczny

1992
polityka zagraniczna
(1 skala): wydatki na obronność 3,49 5,16 3,35

polityka wewnętrzna (2 skale):
gwarancje socjalne: praca i dochód 4,30 5,14 3,52
aktywność rządu w wydatkowaniu fundu-
szy na cele społeczne 4,11 4,37 5,0

2000
polityka zagraniczna
(1 skala): wydatki na obronność 4,63 5,01 4,06

polityka wewnętrzna (2 skale):
gwarancje socjalne: praca i dochód 4,64 4,91 3,58
aktywność rządu w wydatkowaniu fundu-
szy na cele społeczne 4,41 3,56 5,13

2008
polityka zagraniczna
(1 skala): wydatki na obronność 4,17 5,39 3,69

polityka wewnętrzna (3 skale):
gwarancje socjalne: praca i dochód 3,96 5,16 3,11
gwarancje socjalne: ubezpieczenia 3,46 5,15 2,95
aktywność rządu w wydatkowaniu fundu-
szy na cele społeczne 4,66 3,63 5,30

Uwaga: skale siedmiostopniowe. Dane zaokrąglone do drugiego miejsca po przecinku.
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z raportu ANES, Cumulative Data File, wersja z 24.06.2010.
Szczegóły dotyczące badania w zestawieniu A3.
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Election Studies w latach 1952 i 1980

skala pozycje skali współczynnik korelacji 
międzypozycyjnej

1952

polityka zagraniczna

zaangażowanie USA w sprawy 
międzynarodowe

r = 0,461
poparcie dla interwencji

w Korei
polityka wewnętrzna b.d. b.d.

1980

polityka zagraniczna
wydatki na obronność

r = 0,123
relacje z ZSRR

polityka wewnętrzna
pomoc mniejszościom

r = 0,426
praca i jakość życia

Uwaga: obliczenia własne na podstawie danych z raportów ANES za 1952 i 1980 rok.
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A3.  Zestawienie zawierające szczegóły pytań wykorzystanych 
do konstrukcji skal w badaniach ANES

W celu zminimalizowania błędów podano w wersji anglojęzycznej.

VCF0806  R Placement: Government Health Insurance Scale
QUESTION:
Th ere is much concern about the rapid rise in medical and hospital costs. Some (1988, 
1994–LATER: people) feel there should be a government insurance plan which would 
cover all medical and hospital expenses (1984 AND LATER: for everyone). (1996, 
2004: Suppose these people are at one end of a scale, at point 1). Others feel that (1988,
1994–1996: all) medical expenses should be paid by individuals, and through private in-
surance (1984 AND LATER: plans) like Blue Cross (1984–1994: or [1996: some] other 
company paid plans). (1996, 2004: Suppose these people are at the other end, at point 7. 
And of course, some people have opinions somewhere in between at points 2, 3, 4, 5 or 
6.) Where would you place yourself on this scale, or haven’t you thought much about this? 
(7-POINT SCALE SHOWN TO R)
VALID_CODES:
1. Government insurance plan
2.
3.
4.
5.
6.
7. Private insurance plan
9. DK; haven’t thought much about it
\\
VCF0809  R Placement: Guaranteed Jobs and Income Scale
QUESTION:
Some people feel that the government in Washington should see to it that every person has 
a job and a good standard of living. (1972–1978, 1996–LATER: Suppose these people are 
at one end of a scale, at point 1). Others think the government should just let each person 
get ahead on his/their own. (1972–1978, 1996: Suppose these people are at the other end, 
at point 7. And, of course, some other people have opinions somewhere in between, at 
pints 2, 3, 4, 5 or 6.) Where would you place yourself on this scale, or haven’t you thought 
much about this? (7-POINT SCALE SHOWN TO R)
VALID_CODES:
1. Government see to job and good standard of living
2.
3.
4.
5.
6.
7. Government let each person get ahead on his own
9. DK; haven’t thought much about it
\\



176

An
ek

s VCF0839  R Placement: Government Services/Spending Scale
QUESTION:
Some people think the government should provide fewer services, even in areas such as 
health and education, in order to reduce spending. (2004: Suppose these people are at one 
end of a scale, at point 1.) Other people feel that it is important for the government to pro-
vide many more services even if it means an increase in spending. (2004: Suppose these 
people are at the other end, at point 7. And of course, some other people have opinions 
somewhere in between, at points 2, 3, 4, 5, or 6.) Where would you place yourself on this 
scale, or haven’t you thought much about this? (7-POINT SCALE SHOWN TO R)
VALID_CODES:
1. Government should provide many fewer services: reduce spending a lot
2.
3.
4.
5.
6.
7. Government should provide many more services: increase spending a lot
9. DK; haven’t thought much about it
\\
VCF0843  R Placement: Defense Spending Scale
QUESTION:
Some people believe that we should spend much less money for defense. (1996, 2004: Sup-
pose these people are at one end of a scale, at point 1.) Others feel that defense spending 
should be greatly increased. (1996, 2004: Suppose these people are at the other end, at 
point 7.) (2004: And, of course, some other people have opinions somewhere in between, 
at points 2, 3, 4, 5, or 6). Where would you place yourself on this scale or haven’t you 
thought much about this? (7-POINT SCALE SHOWN TO R)
VALID_CODES:
1. Greatly decrease defense spending
2.
3.
4.
5.
6.
7. Greatly increase defense spending.
9. DK; haven’t thought much about it
\\
VCF9081  Democratic Presidential Cand: Defense Spending Scale
VCF9089  Republican Presidential Cand: Defense Spending Scale
QUESTION:
2004:
Please look at page [page] of the booklet. Some people believe that we should spend much 
less money for defense. Suppose these people are at one end of a scale, at point 1. Others feel 
that defense spending should be greatly increased. Suppose these people are at the other end, 
at point 7. And, of course, some other people have opinions somewhere in between, at points 
2, 3, 4, 5 or 6. Where would you place [the Presidential Candidate] (on this issue)?
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ALL YEARS:
Some people believe that we should spend much less money for defense. Others feel that 
defense spending should be greatly increased. Where would you place [the Presidential 
Candidate] on this scale? (7-POINT SCALE SHOWN TO R)
VALID_CODES:
1. Greatly decrease defense spending
2.
3.
4.
5.
6.
7. Greatly increase defense spending
\\
VCF9085  Democratic Presidential Cand: Govt Health Insurance Scale
VCF9093  Republican Presidential Cand: Govt Health Insurance Scale
QUESTION:
Th ere is much concern about the rapid rise in medical and hospital costs. Some feel there 
should be a government insurance plan which would cover all medical and hospital ex-
penses. Others feel that medical expenses should be paid by individuals, and through 
private insurance like Blue Cross. Where would you place [the Presidential Candidate] on 
this scale? (7-POINT SCALE SHOWN TO R)
VALID_CODES:
1. Government insurance plan
2.
3.
4.
5.
6.
7. Private insurance plan
\\
VCF9086  Democratic Presidential Cand: Govt Services/Spending Scale
VCF9094  Republican Presidential Cand: Govt Services/Spending Scale
QUESTION:
2004:
Please look at page [page] of the booklet. Some people think the government should pro-
vide fewer services even in areas such as health and education in order to reduce spending. 
Suppose these people are at one end of a scale, at point 1. Other people feel it is important 
for the government to provide many more services even if it means an increase in spend-
ing. Suppose these people are at the other end, at point 7. And, of course, some other peo-
ple have opinions somewhere in between, at points 2, 3, 4, 5 or 6. Where would you place 
[the presidential candidate] (on this issue)?
ALL YEARS:
Some people think the government should provide fewer services, even in areas such as 
health and education in order to reduce spending. Other people feel it is important for 
the government to provide many more services even if it means an increase in spending. 
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SHOWN TO R)
VALID_CODES:
1. Gov’t provide many fewer services, reduce spending a lot
2.
3.
4.
5.
6.
7. Gov’t provide many more services, increase spending a lot
\\
VCF9087  Democratic Presidential Cand: Guaranteed Jobs-Living Scale
VCF9095  Republican Presidential Cand: Guaranteed Jobs-Living Scale
QUESTION:
2004:
Please look at page [page] of the booklet. Some people feel the government in Washington 
should see to it that every person has a job and a good standard of living. Suppose these 
people are at one end of a scale, at point 1. Others think the government should just let 
each person get ahead on their own. Suppose these people are at the other end, at point 7. 
And, of course, some other people have opinions somewhere in between, at points 2, 3, 4, 
5, or 6. Where would you place [the presidential candidate] (on this issue)?
ALL YEARS:
Some people feel the government in Washington should see to it that every person has 
a job and a good standard of living. Others think the government should just let each 
person get ahead on his (1988: their) own. Where would you place [the Presidential Can-
didate] on this scale? (7-POINT SCALE SHOWN TO R)
VALID_CODES:
1. Government see to job and good standard of living
2.
3.
4.
5.
6.
7. Government let each person get ahead on own

Źródło: raport ANES, Cumulative Data File, wersja z 24.06.2010.
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Aneks statystyczny

1. Testy normalności rozkładu (zmienna intaff)

Test Shapiro-Wilka = 0,783336, p = 1,78259e-008
Test Jarque-Bera = 50,3511, p = 1,16522e-011
Wniosek: brak normalności rozkładu na podstawie wartości statystyk testowych 
oraz wartości p < 0,05.

Brak normalności sugeruje także wykres Q-Q (kwantyl-kwantyl):

−40000

−20000

 0

 20000

 40000

 60000

 80000

−30000 −20000 −10000  0  10000  20000  30000  40000  50000  60000  70000

Normalny rozkład kwantylowy

Wykres Q-Q (kwantyle-kwantyle) dla intaff

y = x
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ny 2.  Testy normalności rozkładu (zmienna intaff po przekształceniach)

Shapiro-Wilk Jarque-Bera
statystyka P statystyka p

logarytmy 0,98147 0,427663   0,1461 0,929539
pierwsze różnice (przyrosty) 0,89649 0,000052 52,2035 4,61476e-012

przyrosty logarytmów 0,97476 0,204880   1,9284 0,381298

W celu interpretacji, gwoli przykładu odnotujmy, że wartość statystyki Jarque-
-Bery JB < chi2 na poziomie istotności 0,1; 0,05 oraz 0,01 oraz p > 0,05; stąd brak 
podstaw do odrzuceniu odrzucenia H0 o normalności rozkładu dla zmiennej
intaff  po przekształceniu logarytmicznym oraz po obliczeniu przyrostów logaryt-
mów.

10%      5%      1%

Krytyczna wart.:           4,6052        5,9915      9,2104

A zatem powyższe testy sugerują, że szereg złożony z pierwszych różnic 
(przyrostów) zmiennej intaff  nie spełnia cech rozkładu normalnego. Analogicz-
ny wniosek sugeruje analiza wykresów Q-Q (w kolejności: logarytmy, przyrosty 
zmiennej i przyrosty logarytmów):

y = x
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Kolejne dwa wykresy przedstawiają zatem wartości szeregu odpowiednio loga-
rytmów i ich przyrostów. Jak jednak widać, tylko drugi z procesów charakteryzuje 
się względnie stałym poziomem zmiennej w czasie, a zatem dokonane przekształ-
cenia danych wyjściowych skutkują określoną stabilizacją zmiennej. 
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3.  Badanie stacjonarności przy użyciu testów ADF i KPSS 
(zmienna ld_intaff)

Rozszerzony test Dickeya-Fullera (ADF)

liczebność próby 60
H0: występuje pierwiastek jednostkowy a = 1; proces I(1)

test bez wyrazu wolnego (const) 
model: (1−L)y = (a−1) × y(−1) + ... + e
autokorelacja reszt rzędu pierwszego: –0,010
opóźnione różnice: F(4, 55) = 1,928 [0,1187]
estymowana wartość (a–1) wynosi: –2,0276
statystyka testu: tau_nc(1) = –5,52335
asymptotyczna wartość p = 5,6e-008

test z wyrazem wolnym (const) 
model: (1−L)y = b0 + (a−1) × y(−1) + ... + e
autokorelacja reszt rzędu pierwszego: –0,022
opóźnione różnice: F(6, 50) = 1,865 [0,1054]
estymowana wartość (a−1) wynosi: –2,94994
statystyka testu: tau_c(1) = –4,86719
asymptotyczna wartość p = 3,787e-005

Dla wszystkich wersji wartości p-value < 0,05, stąd odrzucenie hipotezy o wy-
stępowaniu pierwiastka jednostkowego (brak integracji rzędu pierwszego), czyli 
mamy do czynienia z realizacją procesu stacjonarnego.
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–1 1

Test na normalność rozkładu: 
Chi-kwadrat(2) = 0,437 [0,8036]

0,4

0,6

0,8

1

–0,5 0 0,5

Test KPSS

H0: proces stacjonarny.
Statystyka testu = 0,0844734

10%      5%      1%

Krytyczna wart.:             0,351         0,468           0,728

Statystyka testu jest mniejsza niż wartość krytyczna (na każdym z wymienio-
nych poziomów istotności), a więc nie ma podstaw do odrzucenia H0.

4.  Badanie normalności rozkładu reszt modelu dla zmiennej ld_intaff

Test Shapiro-Wilka = 0,984288, p = 0,601167
Test Jarque-Bera = 0,646593, p = 0,723759.

Wniosek: normalność rozkładu na podstawie wartości statystyk testowych 
oraz wartości p > 0,05.

Decyzja o normalności rozkładu jest także potwierdzona wykresem gęstości 
oraz wartością statystyki Doornika-Hansena = 0,437 i jej wartości p = 0,8036 
> 0,05.
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5.  Badanie stacjonarności rozkładu reszt modelu dla zmiennej ld_intaff

Kolejny krok procedury weryfi kacyjnej modelu, czyli zbadanie stacjonarności 
składnika losowego, zostaje pominięty, gdyż wykazano już powyżej, że analizo-
wany szereg można uznać za realizację procesu stacjonarnego. Przeprowadzone 
kontrolnie stosowne testy (ADF oraz KPSS) faktycznie potwierdzają taką włas-
ność badanych reszt modelu.

6.  Analiza funkcji autokorelacji (ACF) i autokorelacji cząstkowej (PACF) oraz 
test autokorelacji Ljunga-Boxa (Q) dla składnika losowego modelu dla 
zmiennej ld_intaff

[tabelka]opóźnienia ACF PACF Ljung-Box Q [p]
1 –0,0516 –0,0516   0,1758 [0,675]
2 –0,1173 –0,1203   1,0996 [0,577]
3 –0,2371* –0,2544**   4,9358 [0,177]
4 0,0457 –0,0046   5,0808 [0,279]
5 –0,1578 –0,2349*   6,8385 [0,233]
6 0,0667 –0,0251   7,1579 [0,306]
7 –0,0293 –0,0885   7,2209 [0,406]
8 0,1551 0,0623   9,0126 [0,341]
9   0,0572 0,0878   9,2608 [0,414]

10 –0,0673 –0,0874   9,6110 [0,475]
11 –0,0818 0,0059 10,1385 [0,518]
12 –0,0823 –0,1147 10,6825 [0,556]
13 –0,0002 –0,0244 10,6825 [0,637]
14 0,1172 0,0951 11,8296 [0,620]
15 0,1549 0,1188 13,8777 [0,535]
16 –0,2121* –0,2017 17,7980 [0,336]

Wartości statystki Q(k) < chi2 na poziomie istotności 0,05; 0,02 oraz 0,01, stąd 
brak autokorelacji reszt modelu. Ponadto na fakt, że wartości ACF i PACF nie są 
statystycznie istotnie różne od zera, wskazuje także wartość statystyki Boxa-Ljun-
ga (w żadnym przypadku poziom istotności p nie jest mniejszy od zakładanej 
wartości 0,05)1. Korzystne cechy zmiennej potwierdzają także poniższe korelogra-
my składnika resztowego.

1 Hipoteza zerowa statystyki Boxa-Ljunga (Q) oznacza, że badane wartości nie odznaczają się 
autokorelacją.
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Analiza korelogramów funkcji autokorelacji oraz funkcji autokorelacji cząst-
kowej podpowiada, że ich wartości wskazują na brak istotnych wychyleń obu 
funkcji oraz na brak wyraźnych wzorców mogących być symptomem trendu,
sezonowości czy też zależności seryjnej pomiędzy wartościami interesujących nas 
szeregów (wartości funkcji znajdują się w obszarze ograniczonym przedziałami 
ufności). Są to zatem procesy wskazujące na brak istotnej korelacji seryjnej, czyli 
możemy przyjąć, że są to procesy o stacjonarnym charakterze2.

7.  Ocena heteroskedastyczności (jednorodności wariancji) reszt modelu 
dla zmiennej ld_intaff

W celu weryfi kacji założenia heteroskedastyczności reszt modelu wykorzystano 
wykresy rozrzutu. Gwoli porównania poniżej zamieszczono wykresy zarówno 
zmiennej wyjściowej (intaff ), jak i wykorzystanych w modelu pierwszych różnic 
logarytmów (ld_intaff ). Jak widać, z pożądaną losowością obserwacji mamy do 
czynienia tylko w tym drugim przypadku.

2 Precyzyjnie, w sensie statystycznym, mamy do czynienia ze słabą stacjonarnością, to znaczy 
średnia i wariancja szeregu są relatywnie niezróżnicowane w czasie, czyli oscylują wokół określone-
go stałego poziomu.  
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na za pomocą testu White’a. Statystyka testu: TR2 = 1,474958 < chi2 (10%, 4) =
= 7,77944; zaś prawdopodobieństwo popełnienia błędu p = 0,831068 > 0,01. Do-
konane obliczenia wskazują, że nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej 
mówiącej o jednorodności wariancji składnika resztowego.
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