
Problem badawczy kryjący się za określeniem „poziomy analizy stosunków
międzynarodowych” to niewątpliwie j edno z tych kilku zagadnień fundamen-
talnych, które ogniskują wysiłki poznawcze teoretyków nauki o tej dziedzinie
stosunków społecznych, jak i praktyków życia międzynarodowego. Ci pierwsi
wychodzą z założenia, że budując teorię stosunków międzynarodowych – a co
do tego, że potrzebuj emy j ej do prawidłowego wyjaśniania i trafnego przewidy-
wania rzeczywistości, panuj e pełna zgoda – możemy i powinniśmy odnosić się
do różnych poziomów struktury społecznej, zależnie od charakteru zjawisk,
które nas interesują. Ci drudzy zwracają uwagę, że abstrakcyjne modele mogą
okazać się nieprzydatne w zetknięciu z konkretnymi wydarzeniami międzyna-
rodowymi, których specyfika nakazuj e wysunąć na plan pierwszy szczególny
kontekst i przyczyny. Jak w tym kontekście umieścić problem poziomów anali-
zy polityki zagranicznej ?

1 . Analiza polityki zagranicznej a nauka o stosunkach międzynarodowych

Zagadnienia wskazane wyżej obszernie omawiają autorzy kolej nych rozdziałów
niniej szego tomu, w tym miej scu natomiast zacząć trzeba od kwestii, czym uza-
sadnione j est wprowadzenie do powszechnie zaakceptowanego schematu: po-
ziom analizy systemowy (międzynarodowy) – poziom państwowy (kraj owy) –
poziom j ednostek1, niejako dodatkowego wymiaru, mianowicie zagadnienia
poziomów analizy polityki zagranicznej (państw). Podkreślić przy tym należy,
że uj ęcie podmiotowe – wiązanie „polityki zagranicznej ” z państwem, charak-
terystyczne j est dla nauki o stosunkach międzynarodowych właśnie2; na gruncie
teorii polityki „politykę zagraniczną” wyróżniamy poprzez odniesienie do za-
sięgu społecznego składających się na nią działań i wywoływanych przez nie na-
stępstw3. A zatem zacząć wypada od pytania ogólniej szej natury, a mianowicie,
czy w ogóle badania polityki zagranicznej mogą być traktowane jako subdyscy-
plina nauki o stosunkach międzynarodowych?4

Wieloletni rozwój tej dziedziny badań dowodzi, że tak – mimo iż sam termin
„polityka” może budzić opór zwolenników poglądu o zasadniczej odrębności
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sfery życia kojarzącej się z „hierarchią” (władzą nadrzędną), to j est stosunków
wewnątrzpaństwowych, od sfery stosunków międzynarodowych i charaktery-
stycznej dla niej „anarchii” (wielością ośrodków władzy). Tymczasem, j eśli ba-
dacze eksplorujący obszar polityki zagranicznej w czymś się powszechnie zga-
dzają, to j est to właśnie przekonanie, że ich domena j ednoznacznie należy do
przedsięwzięć naukowych, zajmujących się stosunkami międzynarodowymi. Co
więcej, wielu z nich tylko dzięki zainteresowaniu polityką zagraniczną trafiło do
nauki o stosunkach międzynarodowych5. A j edną z przyczyn tego stanu rzeczy
j est przybierający na znaczeniu we współczesnych warunkach globalizacj i pro-
ces zacierania się granicy między tym co „wewnętrzne” i „zewnętrzne”: między
wewnętrzną – krajową sferą życia, opartą na relacjach subordynacj i (podpo-
rządkowania), a sferą zewnętrzną – międzynarodową, opartą na relacjach koor-
dynacj i (uzgadniania).

Traktowanie analizy polityki zagranicznej jako immanentnego składnika na-
uki stosunków międzynarodowych ma mocny fundament historyczny. Można
go dostrzec już w tradycj i intelektualnej oświecenia i epoki powstawania silnych
państw narodowych, gdy politykę zagraniczną traktowano jako z gruntu różną
od wszystkich innych sfer polityki publicznej. Wiek XX również wniósł swój
wkład w postaci wykorzystywania polityki zagranicznej do promowania warto-
ści ideologicznych, a święcący triumf w połowie stulecia tzw. realizm polityczny
powiązał interes narodowy państwa z nakazem maksymalizacj i j ego potęgi dro-
gą intencj onalnej, ukierunkowanej na cel działalności. W następnych latach
stopniowo kształtował się obszar badawczy subdyscypliny i j ej metodologia.
Początkowo, j eszcze w latach 50., wobec obaw wynikających z zimnowoj ennego
zagrożenia, były to zwłaszcza badania nad grupowym podejmowaniem decyzj i:
dynamiką małych grup, (zwłaszcza środowisk odpowiedzialnych za kształto-
wanie polityki bezpieczeństwa) oraz procesami organizacyjnymi i biurokratycz-
nymi, zachodzącymi w centralnych instytucjach politycznych, a także w armii.
U j ego źródeł można znaleźć szerszą chęć upodobnienia nauk społecznych do
przyrodniczych: oparcia ich na obserwacj i faktów, pomiarze i metodach ilościo-
wych, weryfikacj i hipotez, rozwijaniu teorii kumulatywnej – łączącej uprawo-
mocnione twierdzenia w j edną, spójną konstrukcj ę6.

W latach 60., pod wpływem tendencj i odprężeniowych w stosunkach mię-
dzynarodowych rozrósł się nurt nazywany „porównawczą polityką zagranicz-
ną”: gromadzenie baz danych o „wydarzeniach” w polityce zagranicznej, budo-
wanie „zintegrowanych” – wieloczynnikowych wyjaśnień, tworzenie i testowanie
hipotez opartych na empirycznych generalizacjach. Od końca lat 80. rozwijało
się „podej ście skandynawskie” – zorientowane na rozwiązywanie konkretnych
problemów, promujące teorie „średniego rzędu”, jak teoria stabilności w polity-40

Kostecki



ce zagranicznej, poszukująca przesłanek zmiany i „stabilizatorów” stosunków
międzynarodowych takich jak kalkulacja kosztów zmiany i dostępność alter-
natyw, teoria polityki dostosowawczej, prowadzonej przez państwa mniej sze
i słabsze, czy rozważania na temat współpracy w warunkach anarchii, czyli bra-
ku centralnej władzy. Jednocześnie stawiano pytania o możliwość znalezienia
równowagi między badaniami zorientowanymi na sformułowanie „wielkiej
teorii” stosunków międzynarodowych a analizami w mikroskali, a także o po-
żytki płynące z badań ilościowych7. W latach 90. i potem, po 11 września 2001 r.
doszło do tego zainteresowanie aspektami tożsamościowymi w stosunkach
międzynarodowych i nacisk na prowadzenie analizy na poziomie „poniżej ”
państwa narodowego, wykorzystywanie dorobku innych nauk społecznych oraz
uważne śledzenie samego procesu tworzenia polityki zagranicznej, nie tylko
j ego efektów8.

W rezultacie, o ile uzgodnienie definicj i polityki zagranicznej na gruncie
nauki o stosunkach międzynarodowych było dość proste, o tyle wyznaczenie
i ustrukturyzowanie j ej pola badawczego okazało się całkiem skomplikowane.
W pierwszym przypadku mowa j est bądź o elementarnym określeniu polityki
zagranicznej jak dziedziny koncentrującej się na procesach, za pomocą których
pewni aktorzy międzynarodowi (przede wszystkim rządy państw i przywódcy)
dokonują wyborów, bądź o bardziej rozbudowanych opisach, których sednem
jest podkreślenie, iż z polityką zagraniczną mamy do czynienia wówczas, gdy
składające się na nią działania (oddziaływania) przekraczają swym zasięgiem
granice państwowe. W przypadku pola badawczego analiza wychodzi od dys-
kusj i na temat holistycznego i indywidualistycznego podej ścia do społecznych
uwarunkowań polityki zagranicznej oraz obiektywistycznego i interpretatyw-
nego podej ścia do metod badawczych. W rezultacie, w badaniach – na zasadzie
matrycy – uwidaczniają się cztery perspektywy: strukturalna, oparta na poj ęciu
sprawstwa, społeczno-instytucj onalna i interpretacyjna. Integrować j e zaś
można za pomocą „trójwymiarowego” wyjaśniania, ukazując aspekty intencj o-
nalne, dyspozycyjne i strukturalne polityki zagranicznej, oraz koncentrowania
się na kompleksowych tematach: dynamiki zmian w niej zachodzących, roli idei
jako czynnika motywującego oraz relacjach między strukturą a podmiotem.
Jednocześnie, pole badawcze podlega ewolucj i równoległej do tej, jakiej pod-
dana j est cała dziedzina nauki o stosunkach międzynarodowych. Prowadzi ona
do wzrostu roli podmiotu (kategoria „problemów globalnych”, tj . takich, wobec
których nikt nie może pozostać oboj ętny), czynnika ludzkiego (koncepcja „za-
rządzania” na skalę ponadnarodową i upowszechniająca się prywatyzacja –
„prywatyzacja” bezpieczeństwa, „prywatyzacja” dyplomacj i) oraz czynnika
kulturowego (kręgi kulturowo-cywilizacyjne)9. 41
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Badacze polityki zagranicznej są zgodni, iż współcześnie rośnie rola tłumaczenia
postępowania państwa przez odwołania do powiązanych z nim czynników i ak-
torów w porównaniu z wyjaśnianiem za pomocą wskazań na oddziaływanie sys-
temu międzynarodowego. Wpływa na to m.in. postępująca polaryzacja świata,
tak w sensie j ego „biegunowości” – zmian w strukturze mocarstwowości, w tym
– zgodnie z opinią rosnącej liczby badaczy: procesów osłabiających amerykań-
ską dominacj ę, jak i w sensie różnicującego się poczucia tożsamości ogromnej
liczby rozmaitych grup społecznych, zabiegających o swą podmiotowość. Za
najważniej szy wkład analizy polityki zagranicznej do nauki o stosunkach mię-
dzynarodowych uważa się j ednak dowartościowanie człowieka jako twórczej
j ednostki względem państwa – bezwolnej „kuli bilardowej” ( jak chcą realiści
polityczni), „czarnej skrzynki” &c. Oznacza to wprowadzenie do analizy czyn-
nika humanistycznego – uwzględnianie w niej zjawiska ludzkiej indywidualno-
ści, kreatywności, zmiennych w czasie przekonań, poczucia odpowiedzialności –
lub j ego braku10. To z kolei umożliwia użyteczną integracj ę różnych szczebli
analizy w badaniach, rozwój koncepcj i sprawstwa w teorii stosunków między-
narodowych i stworzenie konceptualnych „mostów” łączących naukę stosunków
międzynarodowych z rozmaitymi aspektami badań politologicznych11.

Najnowsze tendencj e w analizie polityki zagranicznej koncentrują się wokół
wielu złożonych problemów teoretycznych i metodologicznych. Przede wszystkim
dotyczy to zakresu badań – tak, aby poszerzając go nie zatracić autonomii tej
dziedziny badawczej w ramach szerszej nauki o stosunkach międzynarodowych;
dalej – właściwego uszeregowania zmiennych wyjaśniających, czyli uzgodnienia
ogniska teoretycznego spójnego z macierzystą dyscypliną; następnie – integracj i
dorobku poszczególnych nurtów badawczych, rzeczywistej interdyscyplinarno-
ści, a nie prostego dodawania uj ęć właściwych różnym naukom (czyli mniej am-
bitnej wielodyscyplinarności); eksploatacj i związków z teorią krytyczną, wyko-
rzystującą takie kategorie jak klasa, władza, płeć, rasa; na koniec – możliwości
wykorzystania popularnych obecnie technik neurokognitywistycznych w bada-
niach12. Badania nad polityką zagraniczną zmierzają ponadto do popularyzacj i
tematyki w dużym stopniu komercyjnej : miej sca j ednostki – „aktora” polityki
zagranicznej w społecznych wizjach świata stworzonych przez współczesnych
„klasyków”: Francisa Fukuyamę (koniec społecznej historii świata13), Samuela
Huntingtona (nieuchronna rywalizacja niedających się zuniformizować kręgów
kulturowo-cywilizacyjnych14), Roberta Kaplana (nadciągającego „pogańskiego”
bezładu15), Johna Mearsheimera (państw stojących w obliczu nieprzewidywal-
nego środowiska międzynarodowego, w którym każde z nich może wyrządzić
szkody innemu16); przykłady można mnożyć.

Wreszcie badacze, w obliczu powstałego w ostatnich latach przekonania42
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o „powrocie państwa” będącego ostatnią instancją, do której odwołują się inni
aktorzy w przypadku egzystencjalnego zagrożenia ( jak np. upadające banki i
bankrutujące korporacj e), wskazują na potrzebę ponownego sięgnięcia do za-
gadnień właściwych dla rozkwitu zagranicznej polityki porównawczej, by móc
wyczerpująco odpowiadać na pytania typu: dlaczego j edne państwa popierają
określone przedsięwzięcie w polityce zagranicznej, a inne nie? Skąd się biorą
różnice w podej ściu do danego zagadnienia, wojny, kryzysu między poszcze-
gólnymi państwami? Czy przejawy braku solidarności między głównymi mo-
carstwami, przypominające o „naturalnym” egoizmie ich interesów, ożywią „re-
alistyczne” poglądy wśród badaczy stosunków międzynarodowych? Szczególne
miej sce w dyskusjach zajmuj e konstruktywistyczna szkoła myślenia i inspiro-
wane przez nią pytanie, czy biorąc pod uwagę znaczenie, jakie zwolennicy kon-
struktywizmu przywiązują do idei, da się dzięki analizie zróżnicowanego po-
czucia tożsamości aktorów kształtujących politykę zagraniczną danego państwa,
sformułować wnioski ważne dla całej nauki o stosunkach międzynarodowych?17

2. „Poziom analizy” jako narzędzie badawcze

Valerie Hudson, j edna z bardziej oryginalnych i kreatywnych badaczek rozwi-
jających teorię polityki zagranicznej, pracując nad poświęconą j ej monografią18,
zanotowała ważne spostrzeżenie: „Każda dyscyplina teoretyczna ma swoj e pod-
łoże. «Podłoże» oznacza określenie podstawowego lub fundamentalnego po-
ziomu, na którym występują zjawiska w danej dziedzinie badań. (.. .) Stosunki
międzynarodowe (SM) jako dziedzina badań również mają swoj e podłoże.
Wszystko, co występuj e między narodami i obejmuj e całe narody opiera się na
ludziach podejmujących decyzje, działających pojedynczo lub w grupach [wyróżnienie
w oryginale – WK]. W pewnym sensie podłożem SM jest więc to samo podłoże,
co wszystkich nauk społecznych. Zrozumienie, jak ludzie postrzegają i reagują
na świat wokół nich, i jak ludzie kształtują i są kształtowani przez świat wokół
nich, j est centralnym zagadnieniem dla badaczy z nauk społecznych, w tym tych
z SM”19.

Nic więc dziwnego, że właściwie wszyscy poszukujący wyjaśnień zjawisk
zachodzących w międzynarodowej dziedzinie życia społecznego, świadomie lub
nie, tworzą na potrzeby prowadzonych przez siebie badań modele analityczne
definiujące i szeregujące obszary, które – w ich przekonaniu – wymagają uwagi.
A że w „ostatniej instancj i” wszystkie procedury i tak muszą odnieść do działań
podejmowanych przez ludzi (decydentów, aktorów, sprawców &c.), różnie my-
ślącym, czującym i reagującym oraz ulegających rozmaitym wpływom płynącym
ze środowiska, w którym przychodzi im działać, to „katalog” wspomnianych 43
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obszarów badawczych może wydawać się nieskończony i nieogarniony. Myślenie
teoretyczne domaga się j ednak porządku, który to termin dla każdego badacza
może oznaczać co innego, ale zdecydowana większość zgadza się co do dwóch –
zgodnie z naturą ludzkiego umysłu: porządek oznacza określenie relacj i między
analizowanymi obszarami i ustalenie ich hierarchii. Jeśli więc tylko nie trakto-
wać słowa „poziom” metaforycznie lub żargonowo („uprawnienia na poziomie
strony umożliwiają określanie różnych poziomów dostępu”20), to wypada zgo-
dzić się, że określenie „poziom analizy” j est nie tylko popularną, ale i użyteczną
kategorią nauki o stosunkach międzynarodowych. Jest też skutecznym, „teo-
riotwórczym” instrumentem tej nauki.

Precyzując tę konstatacj ę trzeba zauważyć, iż problem „poziomu analizy”
jako narzędzia badawczego dotyczy odrębności, a zarazem współzależności za-
chodzących między obiektem (społecznym), który j est przedmiotem badań a
założeniami metodologicznych, z którymi do nich przystępuj emy i otrzymany-
mi rezultatami. Zazwyczaj przyjmuj e się, że dyskusj ę na ten temat – trwającą od
przełomu lat 50. i 60. ubiegłego wieku – wywołały dwie prace należące do ka-
nonu: Kennetha Waltza: Man, the State and War21 i Mortona Kaplana: System and
Process in International Politics22 oraz inspiracj e zaczerpnięte z dzieł Raymonda
Arona: Introdu^ion à la philosophie de l'histoire. Essai sur les limites de l'obje^ivité hi-
storique i Paix et guerre entre les nations23, jako pierwszy zaś systematycznie do za-
gadnienia podszedł J. David Singer w artykule The Level-of-Analysis Problem in
International Relations24, wykazując zróżnicowanie metodologicznych implikacj i
studiów prowadzonych na poziomie narodowym (państwowym) i międzynaro-
dowym (systemowym). Zapoczątkowane wówczas rozważania dotyczyły kwe-
stii elementarnych: co może być podstawą zdefiniowania poszczególnych pozio-
mów i ile ich sensownie warto wyróżnić.

W 1995 r. dyskusj ę próbował uporządkować Barry Buzan w opracowaniu o
charakterze – jak sam to określił „historii intelektualnej ”: The Level ofAnalysis
Problem in International Relations Reconsidered25. Dowodził w nim, że wiele ujaw-
nionych w debacie kontrowersj i wynika z nieodróżniania przedmiotu analizy od
źródeł wyjaśniania. Jak tłumaczył, w pierwszym przypadku mamy do czynienia
z podej ściem ontologicznym – wyróżnianiem rozmaitych j ednostek (obiektów,
przedmiotów) analizy, natomiast w przypadku drugim chodzi o podej ście epi-
stemologiczne, które w „poziomach analizy” widzi rozmaite zmienne (czynniki,
wymiary), za pomocą których wyjaśnia się zachowanie (postępowanie) po-
szczególnych j ednostek. Rozróżnienie to nie stoi przy tym w sprzeczności z in-
nym podziałem fundamentalnym dla nauki o stosunkach międzynarodowych:
rozróżnianiem struktury – aspektów funkcjonalnych i j ednostek – aspektów
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ewolucyjnych jako dwóch oddzielnych atrybutów systemu (systemów) tworzo-
nego (tworzonych) przez te stosunki w konkretnej sytuacj i historycznej.

W 2001 r. James Lee Ray w artykule Integrating Levels ofAnalysis in World Po-
litics26 dodał do tego podziału j eszcze trzeci człon – rozumienie poziomów ana-
lizy jako interakcj i zachodzących między rozmaitymi j ednostkami (całościami)
społecznymi. W tym kierunku poszło później wielu innych badaczy, gdyż w
warunkach globalizacj i i „transgraniczności” wydaj e się on szczególnie obiecu-
jący poznawczo. Tym bardziej, że jak zauważa Ray, nasilenie kompleksowości,
złożoności zjawisk międzynarodowych w warunkach postępującej globalizacj i
i „usieciowienia” świata nie powinno zacierać świadomości, że „większość spo-
rów i woj en zaczyna się jako dwustronna konfrontacja”27, a zatem „najwyższy” –
globalny poziom analizy niekoniecznie i nie zawsze j est właściwy. Innymi słowy,
dla wyników poznania badanej rzeczywistości międzynarodowej ma znaczenie,
jak badacz ujmuj e oddziaływania zachodzące między poszczególnymi „pozio-
mami”.

3. Trzy poziomy analizy polityki zagranicznej

Z punktu widzenia badań nad polityką zagraniczną uzasadnione j est wydziele-
nie trzech poziomów analitycznych. Podyktowane j est to trzema uzupełniający-
mi się przyczynami ( j eszcze j eden dowód na to, że „trzy” to ulubiona liczba
przedstawicieli nauk społecznych...). Po pierwsze, użytecznością podej ścia, które
Barry Buzan klasyfikuj e jako epistemologiczne (por. wyżej ), zestawionego, po
drugie, z zasadniczym modelem struktury społecznej : całość – część – składnik
oraz, po trzecie, wspartego wnioskami płynącymi ze studiów nad bezpieczeń-
stwem, wskazującymi, że są to również obszary, w których lokuj e się zagrożenia
dla bezpieczeństwa państwa28 lub lekcjami, jakich dostarczają badania nad
przyczynami wojen (między państwami)29. I tak, idzie tu o następujące poziomy:

a) poziom międzynarodowy – polityka zagraniczna interpretowana j est jako
reakcja na środowisko zewnętrzne;
b) poziom państwowy – politykę zagraniczną traktuj e się jako rezultat kra-
j owego splotu określonych czynników;
c) poziom decyzj i – politykę zagraniczną ujmuj e się jako określanie celów
i środków działania.

a) Poziom międzynarodowy
Poziom międzynarodowy to poziom, na którym polityka zagraniczna inter-
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pretowana j est jako reakcja na bodźce płynące ze środowiska zewnętrznego,
zgodnie z realistycznym, idealistycznym, konstruktywistycznym (lub innym)
postrzeganiem świata. W tym pierwszym przypadku przedmiotem zaintereso-
wania badacza, j est to, co możliwe – co dzięki polityce zagranicznej można
w stosunkach międzynarodowych osiągnąć, w warunkach panującej w nich
anarchii i z uwzględnieniem złej, egoistycznej natury człowieka. Podstawowe
wartości, występujące w życiu międzynarodowym, to przetrwanie i wpływ,
a podstawowe źródło wszelkich konfliktów to walka o władzę. W drugim przy-
padku przedmiotem zainteresowania j est to, co pożądane – zmiany, jakie dzięki
polityce zagranicznej można w stosunkach międzynarodowych przeprowadzić.
Naturą życia międzynarodowego j est harmonia, człowiek zaś j est z gruntu do-
bry i skłonny do współpracy; j eśli tego nie widać na co dzień, to z winy źle po-
myślanych instytucj i społecznych. Podstawowe wartości życia międzynarodowego
to pokój i sprawiedliwość, główne źródło konfliktów – błędne postrzeganie cu-
dzych intencj i. W przypadku konstruktywizmu punkt wyj ścia j est nieco inaczej
zbudowany – konstruktywista zwraca uwagę przede wszystkim na wielorakie
formy tożsamości zbiorowej, państwo pojmuj e jako zachowania kształtowane
przez przekonania elity i wspólne normy. Sam wgląd w struktury międzynaro-
dowe niczego – j ego zdaniem – nie wyjaśnia, a zmiany w stosunkach międzyna-
rodowych można i należy osiągnąć, ale tylko drogą ewolucyjną.

W dwóch ostatnich dekadach na tym poziomie, z j ednej strony szczególnie
intensywnie rozwijane j est podej ście globalne, opisujące procesy o globalnym
zasięgu społecznym i używające kategorii takich jak polityka globalna czy bez-
pieczeństwo globalne, dotykających, czy obejmujących, wszystkie państwa na
świecie. Ale z drugiej strony, pojawiają się pytania o to, czy rzeczywiście globa-
lizacja nieuchronnie powoduj e upadek potęgi/władzy państw i uniformizacj ę
polityki, czy też trzeba ją rozumieć jako rozrost instytucj i międzynarodowych, a
potęga państwa polega teraz na skutecznym wykorzystywaniu samej obecności
tychże instytucj i i zdolności manipulowania ich działaniami?30 A może tak hi-
storia, jak i współczesność wypełniona j est przekształceniami wywołanymi
przez ścieranie się kulturowych motywów działania, tylko niekiedy zastępowa-
nych przez „realistycznie” pojmowany interes. W odniesieniu do postępowania
państw – do ich polityki zagranicznej – kluczową rolę odgrywają zmiany w
kryteriach, na podstawie których postrzegają one swoją pozycj ę międzynarodo-
wą. Zasadnicza struktura międzynarodowa to sieć norm nazywanych „kulturo-
wymi”, które rządzą społecznymi interakcjami31.

Generalnie, w analizach prowadzonych na tym poziomie akcentowane są
zwłaszcza ograniczenia, jakie na działania państw nakłada środowisko między-
narodowe. Polityka zagraniczna przedstawiana j est jako poddana ogólnym pra-46
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widłowościom życia międzynarodowego i zjawiskom intensyfikacj i więzi mię-
dzynarodowych o różnym zasięgu. Składają się na nią te wszystkie formy wza-
j emnego odziaływania ludzi, które prowadzą do ich skupiania się w funkcjonal-
ną całość; j ej utrzymywanie wyraża dążenie do ustalenia pewnego porządku
społecznego (wzorów postępowania, środków kontroli, sankcj i &c.). Charak-
terystyczną cechą więzi społecznej j est j ej budowa – przechodzenie od elemen-
tów prostszych, krótkotrwałych do bardziej złożonych, trwających dłużej. Dla
ich opisu używa się sekwencj i poj ęć takich jak: styczności – kontakty – zacho-
wania – działania – stosunki – organizacj e – struktury &c32. To właśnie o tak
rozumianym społeczeństwie globalnym pisał już wiele lat temu Anthony Gid-
dens zwracając uwagę na gwałtowny wzrost tempa i zakresu interakcj i między
ludźmi na całym świecie, redukcj ę znaczenia czasu i przestrzeni jako czynników
rozwoju społecznego, występowanie globalizacj i nie tylko w postaci makropro-
cesów i megatrendów, lecz także przemian w życiu codziennym, nieradzenie so-
bie z nowymi problemami przez istniejące struktury społeczne i polityczne,
wreszcie – na wyzwanie, jakie wobec tych zjawisk stanowi potrzeba stworzenia
światowego systemu zarządzania33.

b) Poziom państwowy
Na państwowym poziomie analizy politykę zagraniczną traktuj e się jako re-

zultat kraj owego splotu określonych czynników politycznych, ekonomicznych,
społecznych &c., a zagrożenia bezpieczeństwa wynikają z czynników wewnętrz-
nych. W tym podej ściu można wyróżnić dwa ujęcia: przedmiotowe i podmiotowe.

Uj ęcie przedmiotowe polega na identyfikacj i i charakterystyce wszelkich
zjawisk zachodzących w społeczeństwie, których rezultatem j est polityka za-
graniczna. Ich katalog j est tyleż obszerny co powszechnie znany; j edynie tytu-
łem przypomnienia wskazać warto na rozróżnianie źródeł rządowych i poza-
rządowych, ludzkich – bezpośrednich (psychospołecznych, socj ologicznych i
politycznych) i tzw. pozaludzkich (ekonomicznych, technologicznych &c.) oraz
uwarunkowań ustroj owych (procesy identyfikacj i, artykulacj i i agregacj i inte-
resów wewnętrznych) i taktycznych (udział problematyki zagranicznej w kam-
paniach wyborczych, kreowanie „wroga zewnętrznego” &c.). Przy tym, niewąt-
pliwie trafna jest opinia, w myśl której aktywność społeczeństwa zorganizowanego
w państwo, skumulowana w formie polityki zagranicznej tego państwa, w więk-
szości przypadków wywodzi się z całego kompleksu źródeł, z których każde
wnosi do tej aktywności swój wkład, lecz samo żadne nie j est wystarczające dla
j ej determinowania34. Wyjątek mogą stanowić przełomowe okresy w dziejach
danego państwa, zmieniające samą j ego istotę, co odzwierciedla się w zmianie
„kierunku” polityki zagranicznej i j ej fundamentalnych założeń. 47
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Najgłośniej sze chyba rozważania prowadzone w ramach uj ęcia przedmioto-
wego dotyczą koncepcj i „demokratycznego pokoju”. Mówi ona, że państwa
o ustroju demokratycznym nie prowadzą woj en (podkreślmy: nie prowadzą
woj en ze sobą), a wynika to w głównej mierze z przyczyn wewnętrznych: zarów-
no pragmatycznych – państwa te dysponują innymi niż przemoc środkami roz-
wiązywania sporów i zapewniania sobie bezpieczeństwa, jak i etycznych – wy-
rzeczenie się przemocy bezpośredniej w stosunkach wzaj emnych postrzegają
jako uzasadnioną normę. To z kolei postrzega się jako efekt splotu kilku róż-
nych czynników: politycznego – podj ęcie decyzj i o przystąpieniu do wojny j est
w demokracj i procedurą długotrwałą i grożącą utratą poparcia potrzebnego
w kolej nych wyborach, społecznego – w demokracj i, paradoksalnie, obywatele
często wolą zajmować się swoimi sprawami niż państwową polityką, gospodar-
czego – korzyści płynące ze współpracy z danym kraj e są większe niż te, które
wyniknęłyby z napaści na niego, na koniec aksj ologicznego – głoszonych de-
klaracj i o pokoju jako wartości najwyższej 35.

Drugie uj ęcie to uj ęcie podmiotowe – identyfikacja udziału poszczególnych
elementów struktury społecznej w procesie kształtowania polityki zagranicznej,
wywiązywania się władzy z przypisanej j ej roli „reprezentanta narodu”, intere-
sów ugrupowań i organizacj i wzmacniających lub osłabiających spójność pro-
cedur, za pomocą których aspiracj e społeczne przekazywane są organom odpo-
wiedzialnym za prowadzenie polityki zagranicznej.

W tej sferze na szczególną uwagę zasługuj e zapewne zjawisko „dyplomacj i
publicznej ” – rozumiane nie jako informacyjna i edukacyjna działalność rządu,
lecz jako wywieranie wpływu przez instytucj e pozarządowe i osoby prywatne na
politykę zagraniczną, zawsze w sposób jawny, motywowane chęcią doprowa-
dzenia do wzaj emnego zrozumienia stron dyplomatycznych oddziaływań36.
Skuteczność tego rodzaju wpływu jako instrumentu zabiegania o realizacj ę in-
teresów państwa na arenie międzynarodowej j est kwestionowana, szczególnie
przez zwolenników realizmu politycznego, ale niewątpliwie dyplomacja pu-
bliczna stanowi dodatkowy kanał komunikacj i międzynarodowej, wykorzystu-
jący energię społeczną.

c) Poziom decyzj i
Poziom decyzj i oznacza, że politykę zagraniczną, w tym w dziedzinie bez-

pieczeństwa, ujmuj e się jako określanie celów i środków działania, stosownie do
przyj ętego modelu procesu decyzyjnego. Jest to w istocie najbardziej ugrunto-
wane podej ście w analizie polityki zagranicznej i wysiłkach zmierzających do j ej
uogólnionej, teoretycznej interpretacj i. Już w 1954 r. amerykańscy badacze Ri-
chard C. Snyder, H. W. Bruck i Burton M. Sapin zaproponowali, by decyzj e48
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badać jako zjawiska, w których występują istotne podobieństwa i skonstruowali
schemat, w którym proces podejmowania decyzj i analizowany j est we współza-
leżności z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym oraz strukturami i zacho-
waniami społecznymi. Jądrem tego schematu j est percepcja osób podejmujących
decyzj e jako klucz do zrozumienia polityki, a ta z kolei wynika z ich uprzedzeń,
procedur organizacyjnych, w których działają i kultury, w której żyją37.

Jako pierwszy wyróżnił i scharakteryzował trzy podstawowe modele proce-
su decyzyjnego inny znany przedstawiciel amerykańskiej nauki o stosunkach
międzynarodowych, Graham T. Allison. Były to modele: polityki racj onalnej –
polityki jako wyboru dokonywanego przez przywódcę kraju, a podyktowanego
interesem narodowym; procesu organizacyjnego – polityki jako efektu funk-
cj onowania wcześniej określonych procedur i ustanowionych instytucj i; polityki
biurokratycznej – polityki jako rezultatu przetargów dokonywanych w ramach
gremium podejmującego decyzj e, składającego się z przedstawicieli rozmaitych
grup interesu i interpretacj i wytworzonej sytuacj i38. Kolej ni autorzy rozwijali
i „niuansowali” propozycj ę Allisona, uznawaną obecnie za kanon myślenia
o poziomie decyzyjnym w analizie polityki zagranicznej i mnożyli liczbę modeli.

Trzy aspekty owego kanonu zasługują na podkreślenie. Po pierwsze, podej -
ście to opiera się na aktywistycznej interpretacj i polityki – w tym polityki za-
granicznej, zakładającej, że wszelka polityka j est sferą świadomych, celowych
działań osób występujących w określonych rolach politycznych. Działania owe
mogą układać się w długotrwałe, nie zawsze czytelne procesy, sprawiające wra-
żenie dyktowanych przez niejasne, fatalistyczne siły, zawsze j ednak pozostają
domeną ludzkich intencj i, doprowadzających do podj ęcia decyzj i uruchamiają-
cych wyznaczone działania (choć skutki ich mogą już być nieprzewidziane i nie-
pożądane).

Po drugie, naj słynniej szym „laboratorium”, w którym wielu badaczy testo-
wało swoj e hipotezy i koncepcj e, j est kubański kryzys rakietowy z października
1962 r. Na podstawie ujawnionych materiałów archiwalnych z tego okresu –
obecnie zarówno przez Stany Zj ednoczone, jak i Rosj ę – sformułowano wiele
twierdzeń do tyczących podejmowania decyzj i w polityce zagranicznej. Warto
przy tym dodać, że choć najnowsze wspomnienia bohaterów tamtych wypadków
i świeżo odtajnione dokumenty podsycają dramatyzm tamtych wydarzeń39, to
nie wpływają w istotny sposób na ustalenia teoretyczne, czyli podstawowe cechy
poszczególnych modeli40.

Po trzecie, szczególną użyteczność poznawczą wykazuj e uogólniony – i
uproszczony, jak chcą niektórzy – model racj onalnego aktora. Głosi on: „Racjo-
nalny aktor, na podstawie posiadanych informacj i, ocenionych przez pryzmat
wyznawanych wartości, dąży do osiągnięcia najbardziej pożądanego celu”41. Je- 49
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go zaletą j est oczywiście nie tyle wyróżnienie tych trzech części składowych
procesu decyzyjnego, co ukierunkowanie studiów nad daną decyzją na badanie
co faktycznie wiedział „aktor” podejmujący daną decyzj ę – a nie jakiej wiedzy
spodziewa się po nim badacz; jakie naprawdę wartości mu przyświecały – a nie
jakie deklarował w kampanii wyborczej czy wystąpieniach publicznych; jakie
były j ego rzeczywiste cele – a nie te, które wynikałyby z j ego oświadczeń czy
dokumentów programowych. Zauważmy, że w takim uj ęciu nie ma decyzj i irra-
cj onalnych (nieracj onalnych); j eśli badana przez nas tak nam się jawi, to oznacza
to tylko, że nie potrafimy właściwie zrekonstruować wiedzy aktora, odtworzyć
j ego systemu wartości, lub też rozszyfrować j ego prawdziwych celów...

\\\\\\

Dążąc do holistycznego (całościowego) poznania polityki zagranicznej, należy –
naturalnie – przyjąć kompleksową strategię postępowania badawczego, opiera-
jąc się na założeniu, że wyjaśnienia budowane na poszczególnych poziomach nie
mogą być traktowane jako zupełne, ani j edyne. Trzeba zatem przeprowadzić
analizę na wszystkich kolej nych szczeblach, co najwyżej dozując wysiłki na
każdym z nich zależnie od okoliczności: status państwa – mocarstwo czy pań-
stwo mniej sze; okres brany pod uwagę – poszczególne wydarzenia czy dłuższy
proces; szczególne cele badawcze – pogłębienie poznania czy osiągnięcie efek-
tów praktycznych.

Następnie konieczne j est zebranie, złożenie w całość wiedzy uzyskanej na
poszczególnych poziomach. Dzięki temu można spełnić dwa zasadnicze wy-
mogi. Po pierwsze, ukazać wieloaspektowość uwarunkowań polityki zagra-
nicznej, która będąc funkcją potrzeb podmiotu (określonego państwa), modyfi-
kowana j est i współokreślana przez potrzeby praktyki międzynarodowej
(całego systemu międzynarodowego). Po drugie, uwzględnić fakt, że polityka
zagraniczna j est działalnością konkretnych ludzi, którzy dokonują własnych
wyborów, podejmują swoj e decyzj e, ale wszystkie te wybory i decyzj e są prze-
jawem szerszej praktyki politycznej, tak wewnętrznej, jak i międzynarodowej,
również domagającej się wyjaśnienia. Jak napisał j eden z ekspertów: „Postęp
teoretyczny będzie utrudniony dopóki teoretycy nie wyrzekną się ślepej uliczki
narzuconej przez model oddzielnej dziedziny kraj owej i zagranicznej.. .”42.
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