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KRAKÓW

Proces prowadzenia polityki jest słabo rozpoznany, ale z całą pewnością wiąże się 
on (a) z centralnym organem władzy wykonawczej państwa. Jeszcze szerzej powinien 
być pojmowany proces kształtowania polityki, żeby objąć nim wszystkie rodzaje pod-
miotów aktywnych w państwie, nie tylko podmiot kierowniczy (prowadzący politykę). 
Proces prowadzenia polityki jest także (b) związany z podmiotami zagranicznymi 
(w światosystemie), przy czym analityczne wyodrębnianie polityki zagranicznej musi 
uwzględniać integralność polityki (pozorność dychotomii: polityka wewnętrzna 
– polityka zagraniczna). Co do badań nad procesem prowadzenia tak pojmowanej 
polityki – i szerzej – procesem kształtowania polityki może wnieść kulturoznawstwo? 
Jaką ewentualną przewagę zapewnia tu kulturoznawstwo w porównaniu z socjologią, 
antropologią, etnologią (nawet etnografią) czy psychologią? A może kulturoznawstwo 
ma być przede wszystkim nowym określeniem wielodyscyplinarności? 

Odpowiedź pozytywną na to ostatnie pytanie można budować opierając się na pojęciu 
kulturowości i jego związkach z pojęciami wspólnotowości i polityczności. Świadomość 
i pozostałe formy aktywności ludzkiej mogą się bowiem przejawiać m.in. poprzez:

a) kulturowość (zdolność do budowania oraz wyrażania tożsamości indywidualnej 
i zbiorowej w procesie porządkowania wszystkich form funkcjonującej świadomości; tylko 
świadome swej tożsamości jednostki mogą celowo konstruować stosunki społeczne),

b) wspólnotowość (stosunki społeczne umożliwiają budowę społeczeństwa świado-
mych swej tożsamości jednostek i zbiorowości),

c) polityczność (organizowanie się ludzi współtworzących społeczeństwo – kierujące 
się wartościami – poprzez konstruowanie instytucji, szczególnie instytucji państwa). 

Kulturowość jest więc przesłanką wspólnotowości i razem ze wspólnotowością 
– polityczności. W miarę rozwoju instytucjonalnego polityczność oddziaływa też na 
wspólnotowość i kulturowość (m.in. – rozwój struktury tożsamości, indywidualnej i gru-
powej, rozwój kooperatywności społecznej). Innymi słowy: kulturowość jest pierwotna 
w stosunku do polityczności, ponieważ najpierw trzeba zrozumieć swą odrębność, żeby 
można było współkształtować stosunki z innymi, a przecież dopiero w tych stosunkach 
może powstać instytucja państwa, lecz zaawansowana polityczność wpływa następnie 
na kulturowość w jej nowych przejawach tożsamości nowych zbiorowości w nowych 
instytucjach politycznych. 
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Tożsamość jako rodzaj samookreślenia się jednostki albo zbiorowości może mieć 
bardzo rozbudowaną strukturę i tym samym zawierać wiele pojęć nadających się do 
zastosowania jako kategorie analityczne. 

Przydatność pojęcia kulturowości w badaniach porównawczych jest oczywista, 
ale nie chodzi tylko o stosunki międzygrupowe: międzynarodowe, międzyetniczne 
czy inne. Aczkolwiek pojęcie kulturowości wymaga subtelniejszego określenia w celu 
uczynienia go operacyjnym, określenia wykraczającego poza szkicowe tu ujęcie, już na 
tym etapie rozważań nad nim można przypuszczać, że będzie ono przydatne w analizo-
waniu polityki (wykraczając poza od dawna znane w literaturze zastosowania kategorii 
„kultura polityczna”), co niechaj zilustrują – i tylko zilustrują, gdyż nie miejsce tu na 
przeprowadzanie dowodu – zasygnalizowane poniżej zakresy możliwego stosowania 
tego pojęcia.

1.
Polityka podlega konkretyzacji w procesie jej prowadzenia, a kryterium głównym 

dla organu ją prowadzącego powinna być racja stanu.
Racja stanu w demokratycznym państwie prawnym to wymóg prowadzenia polityki 

opartej na pierwszeństwie żywotnych, czyli nieustannie aktualizowanych i zarazem nie-
negocjowalnych interesów narodowych oraz na podstawowej wartości dobra wspólnego, 
a w tym – bezpieczeństwa i sprawiedliwości, racjonalnego gospodarowania oraz prawa 
uwzględniającego normy pewności wykonywania zobowiązań (pacta sunt servanda) 
i dysponowania własnością.

Każdy element tego kryterium wymaga określenia tożsamości, poczynając od tego, 
że owa nienegocjowalność odnosi się do stosowania kryterium racji stanu, lecz nie jej 
wypracowywania, kiedy to tożsamości uczestników procesu politycznego w państwie 
mają decydujące znaczenie.

Istnieje obfity materiał dotyczący tożsamości narodowej, który nadaje się do wtórnej 
analizy w badaniu treści interesów narodowych, ponieważ ich znajomość wymagana 
jest przy konstruowaniu racji stanu. 

Jeżeli racja stanu miałaby być konceptualizowana w kategoriach celów i zadań 
polityki, to ważną kategorią byłoby tu położenie państwa w światosystemie, co wymaga 
mierzenia, konstruowania rozmaitych rankingów, przede wszystkim więc porównywania 
w zakresie kultury najszerzej definiowanej.

Oczywiście, badacza interesują formy wyrażania się tożsamości, a wśród nich 
– ideologia. W polityce zagranicznej może to odnosić się np. do ideologii nacjonalizmu 
gospodarczego. 

2.
Prowadzenie polityki związane jest z pojęciem organu prowadzącego. O ile bowiem 

podmiotem stosunków międzynarodowych jest państwo (i każdy inny podmiot prawa 
międzynarodowego), o tyle pomiotem w procesie prowadzenia polityki jest określony 
organ władzy państwowej – zawsze jest nim organ władzy wykonawczej. Jeśli tak jak 
w Polsce, mamy do czynienia z dualizmem egzekutywy, to jeden z organów zajmuje 
stanowisko kierownicze, w Polsce jest nim Rada Ministrów. Otóż Rada Ministrów jest 



215Kulturowość w analizie polityki zagranicznej

organem kolektywnym. Badamy więc tożsamość każdego z jej członków, nie ogranicza-
jąc się do odczytania dowodu osobistego, badamy role społeczne, wyznaczniki statusu 
etc. Zaleta pojęcia „kulturowość” polega na tym, że narzuca ona konieczność zestawienia 
tych wyników z danymi odnoszącymi się do tożsamości większych zbiorowości, choćby 
tak oczywistych, jak partia polityczna czy naród, a zatem także ideologii, przy czym 
mamy do czynienia z wieloma układami odniesienia, nie tylko krajowymi.

3.
Ważnym polem badawczym są procesy integracyjne. Kiedy integrują się instytucje 

(wspólnotowość i polityczność), finalnym produktem integracji jest instytucja nowa, 
a zatem i nowa tożsamość (kulturowość), ale ważne są jej odniesienia do tożsamości 
zbiorowych w instytucjach pierwotnych (kulturowość). Odnosi się to także do inte-
gracji europejskiej. Badając jednak ten proces od strony jednostek ludzkich, wiemy, 
że integracja owa przejawia się z konieczności tylko w sferach świadomości i statusu 
prawnego, nie powstaje wszak całkiem nowa jednostka fizyczna kosztem unicestwienia 
jednostek uczestniczących w integracji. I w tym wypadku stosowane jednocześnie 
pojęcia kulturowości, wspólnotowości i polityczności stwarzają nowe możliwości badania 
procesu prowadzenia polityki (proces decyzyjny formułowania racji stanu, prowadzenie 
polityki za pomocą dyplomacji etc.). 

4.
Ankietyzacja dyplomatów i analiza ich wypowiedzi o obsadzie placówek zagra-

nicznych i funkcjonowaniu rodziny dyplomaty w warunkach migracji, o akulturacji 
w państwie akredytacji, komunikowaniu się w wielokulturowym środowisku dyplo-
matów, pojmowaniu racji stanu czy interesu narodowego etc. pomogłaby dokonać 
kulturoznawczej syntezy danych etnograficznych czy szerzej – antropologicznych, 
czyli ustalić mało znane aspekty funkcjonowania służby zagranicznej i oddziaływania 
dyplomatów na proces prowadzenia polityki zagranicznej.

5.
Dyskurs publiczny przynosi atrakcyjny materiał badawczy w postaci tekstów 

– przedstawianych przez rząd i partie polityczne, także poszczególnych polityków 
i ekspertów – (a) diagnozy polityki zagranicznej czy stosunków międzynarodowych, 
(b) projektów decyzji, a szczególnie (c) uzasadnień owych diagnoz i projektów. Można 
to powiązać z badaniem wielu aspektów procesu kształtowania polityki zagranicznej, 
poczynając od badania języka polityki jako przejawów tożsamości zbiorowych, poprzez 
kulturoznawcze badanie mediów, kończąc na badaniu treści racji stanu jako przejawu 
tożsamości narodowej, a badanie tożsamości, wszelkiej tożsamości zbiorowej i tożsa-
mości indywidualnych uczestników procesu politycznego opiera się – przypominam 
– na koncepcjach kulturowości, wspólnotowości i polityczności. 




