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W 2014 roku we Francji ukazała się bardzo interesująca książka poświę-

cona nowym z polskiej perspektywy aktorom politycznym, jakimi są fundacje. 

„Le pouvoir des fondations. Des acteurs de la politique  étrangère allemande” 

to owoc kilkuletniej pracy badawczej Doroty Dakowskiej, wykładowczyni nauk 

politycznych w Instytucie Studiów Politycznych w Strasburgu. Książka jest wy-

nikiem pogłębionych studiów badawczych, analizy bogatego materiału empi-

rycznego. Autorka przeprowadziła m.in. 140 wywiadów, dokonała analizy ma-

teriałów archiwalnych oraz niepublikowanych wcześniej materiałów zastanych.  

Niemieckie fundacje polityczne należą do najbardziej aktywnych w Eu-

ropie i pełnią rolę wpływowych think tanków, stanowiąc zaplecze badawcze 

dla decydentów. Są tym samym aktorami, których głos liczy się w polityce od 

wielu lat.  

 Zanim przejdę do omówienia pracy, kilka słów na temat think tanków, 

które w Polsce wciąż jeszcze nie stały się przedmiotem zbyt wielu prac badaw-

czych. Na uwagę zasługuje zbiorowa praca, stanowiąca najpełniejsze opraco-

wanie, przygotowana pod redakcją T. Bąkowskiego i J. H. Szlachetko, pt. „Za-
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gadnienie think tanków w ujęciu interdyscyplinarnym”, wydane nakładem 

Ośrodka Analiz Polityczno-Prawnych Uniwersytetu Gdańskiego w 2012 roku.  

Warto zaznaczyć, że próby znalezienia polskiego odpowiednika terminu 

think tank jak dotąd  nie dały rezultatu. W 2006 roku Instytut Spraw Publicz-

nych (ISP) ogłosił konkurs na znalezienie polskiego odpowiednika nazwy think 

tank. Choć nie przyznano nagrody, to wyróżniono kilka propozycji: „fabryka 

idei”, „kuźnia myśli” czy „myśliwiec”. Żadna z nich jednak nie przyjęła się na 

tyle, by zaistnieć w języku potocznym i zastąpić anglojęzyczny termin. Aby 

uniknąć powtórzeń, na potrzeby artykułu będę posługiwać się pojęciami takimi 

jak: instytut/ośrodek analityczny, analityczno-badawczy. 

Instytuty analityczne rozwinęły się przede wszystkim w anglosaskiej 

tradycji politycznej i stanowią stały element systemów politycznych USA, Wiel-

kiej Brytanii, Australii i Kanady. Z tego powodu większość badań naukowych 

oraz dostępnych publikacji dotyczy tej tradycji. Obecne przemiany związane 

z  globalizacją w jej różnych wymiarach powodują wzrost zapotrzebowania na 

wiedzę, co owocuje wzrostem liczby instytutów badawczych w Europie, Ame-

ryce Łacińskiej, Azji (17 %), Afryce i na Bliskim Wschodzie (por.  tab. 1).  

Tab. 1. Liczba think tanków na świecie (stan na rok 2013). 

Region 
Liczba 
think tanków 

Udział w światowej 
liczbie think tanków 

Ameryka Północna 1984 29.06% 

Europa 1818 26.63% 

Azja 1201 17.59% 

Ameryka Łacińska i Karaiby 662 9.69% 

Afryka (bez Afryki Północnej) 612 8.96% 

Bliski Wschód i Afryka Północna 511 7.48% 

Oceania 38 0.05% 

Łącznie 6826 100% 

Źródło: dane zebrane w sierpniu 2013, za:  J. G. McGann, The Global >>Go –To Think 
Tanks<<, Pensylwania 2013, http://gotothinktank.com/dev1/wp-
content/uploads/2014/01/GoToReport2013.pdf, 27.05. 2014, opracowanie własne.  
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Także rola niemieckich fundacji, którym została poświęcona książka Do-

roty Dakowskiej, nie ogranicza się tylko do Europy, choć tutaj rozpoczynała się 

ich aktywność. Przedstawicielstwa fundacji zakładane były bowiem na wszyst-

kich kontynentach a głównym celem ich obecności była przede wszystkim pró-

ba przeciwdziałania wpływom komunistycznym.   

Autorka przedstawia genezę, strategie i metody działania fundacji: 

Friedricha Eberta, Konrada Adenauera, Friedricha Naumanna, Hannsa Seidela, 

Heinricha Bolla i Róży Luxemburg. Fundacje te, jako aktorzy polityczni, są blisko 

powiązane z partiami politycznymi. Z jednej strony gwarantuje im to źródła 

finansowe i osobowe, z drugiej jednak – może wprowadzać pewne ryzyko, po-

legające na podporządkowaniu i utracie niezależności. Lata doświadczeń spo-

wodowały jednak, iż fundacje wypracowały sobie sposób działania zapewniają-

cy im stałe i mocne miejsce na politycznej scenie a także pewną niezależność. 

Książka składa się z trzech części. Pierwsza zatytułowana jest Geneza 

systemu fundacji politycznych [Genèse du système des fondations politiques]. 

Autorka analizuje w niej zagadnienia konsolidacji demokracji i rolę fundacji 

w tym procesie. Skupia się przede wszystkim na procesie demokratyzacji Nie-

miec oraz współpracy międzynarodowej Niemiec w okresie zimnej wojny. Pod-

kreśla rolę, jaką od samego początku odgrywało poparcie opinii publicznej. 

W drugiej części Polityka zagraniczna i dyplomacja partii [Politique 

étrangère et diplomatie des partis] autorka skupia się na miejscu fundacji 

w procesie formułowania polityki zagranicznej. W tej części Dorota Dakowska 

poświęca miejsce także Polsce (rozdział 4. Promouvoir la democratie? Le labra-

toire polonais – Promować demokrację. Polskie laboratorium). Autorka przy-

pomina, że wprowadzenie idei Ostpolitik przez rząd SPD-FDP, kierowany przez 

kanclerza Willy’ego Brandta, przyczyniło się do redefinicji relacji z państwami 
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bloku wschodniego. Podpisanie porozumień bilateralnych doprowadziło do 

podjęcia stosunków z demokracjami ludowymi. Traktat niemiecko-polski 

z  grudnia 1970 roku, podpisany przy okazji wizyty Willy’ego Brandta w War-

szawie, ułatwił rozpoczęcie budowania procesu pojednania między społeczeń-

stwami. W latach 70. Fundacja Friedricha Eberta rozpoczęła działania w Związ-

ku Radzieckim, Polsce i Rumunii. Jej aktywność w Polsce autorka ocenia jako 

szczególnie istotną. Fundacja bowiem bardzo szybko nawiązuje kontakty z in-

stytucjami badawczymi czy informacyjnymi. Jednym z pierwszych oficjalnych 

partnerów Fundacji była Polska Agencja Prasowa Interpress. Wybór takiego 

partnera wynikał z wcześniejszych kontaktów Klausa Reicha, dziennikarza za-

trudnionego w Fundacji Eberta. Innymi jej partnerami byli: Instytut Zachodni 

z Poznania czy podległy Ministerstwu Spraw Zagranicznych Polski Instytut 

Spraw Międzynarodowych (PISM). Ważną rolę odgrywała także współpraca 

z instytucjami edukacyjnymi, m.in. z Instytutem Dziennikarstwa z Uniwersytetu 

Warszawskiego, a także uczelniami wyższymi z Opola, Katowic, Wrocławia, 

Torunia czy Poznania. Przykład Fundacji Eberta dobrze ilustruje rolę i wagę 

kontaktów indywidualnych, które owocowały później instytucjonalizacją 

współpracy. Wspomniany już dziennikarz Klaus Reiff, urodzony w Toruniu, 

bardzo mocno zaangażował się w promowanie współpracy niemiecko-polskiej 

w dziedzinie kultury, mediów czy spraw gospodarczych. Znał bardzo dobrze 

Mieczysława Rakowskiego, ówczesnego redaktora naczelnego wpływowego 

tygodnika „Polityka”. Reiff kierował oddziałem europejskim Fundacji Eberta, 

której działalność w Polsce polegała m.in. na przyznawaniu stypendiów czy 

działaniach edukacyjnych (organizacja wyjazdów studyjnych dla dziennikarzy). 

Wśród stypendystów Fundacji byli m.in. Leszek Balcerowicz i Wojciech Lamen-

towicz. 
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Stałe biura przedstawicielskie fundacji niemieckich powstały dopiero po 

zmianie ustroju w 1989 roku. Jako pierwsza swoje biuro otworzyła Fundacja 

Konrada Adenauera – w 1989 roku, rok później  Fundacja Eberta, a w 1991 

Fundacja Naumanna. Działania Fundacji Adenauera i Eberta skoncentrowane 

były przede wszystkim na wspomaganiu budowy demokracji przedstawiciel-

skiej i ekonomii rynkowej. Transfer wiedzy i know how, odbywał się wielokana-

łowo: poprzez szkolenia, konferencje i seminaria, wyjazdy studyjne dla parla-

mentarzystów, dziennikarzy, naukowców oraz działaczy społecznych. Należy 

podkreślić rolę fundacji niemieckich w promocji działań związanych z budowa-

niem lokalnej struktury w Polsce, czy przygotowaniami do reformy administra-

cyjnej. Fundacja Adenauera opublikowała podręcznik administracji lokalnej, 

wydany w nakładzie 12 tysięcy egzemplarzy, zawierający podstawowe teksty 

prawne, z komentarzem ekspertów polskich i z przykładami niemieckimi. Ze 

wsparcia Fundacji korzystała m.in. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, za-

łożona i kierowana przez Jerzego Regulskiego, twórcę reformy samorządowej. 

Partnerami strategicznymi Fundacji Adenauera byli: Instytut Badań nad 

Gospodarką Rynkową z Gdańska, Centrum Stosunków Międzynarodowych, 

Fundacja Polska Roberta Schumana oraz Centrum Konrada Adenauera ds. In-

tegracji Europejskiej na Uniwersytecie Wrocławskim.  

Trzecia część książki Pośrednicy europejscy [Des passeurs européens] 

pokazuje rolę fundacji w kontekście europejskim, z naciskiem na ich zaanga-

żowanie w proces poszerzania Unii Europejskiej i promocji idei europejskiej. 

Warto zaznaczyć, że fundacje niemieckie konsekwentnie wyrażały i broniły 

przekonania, że poszerzenie Unii Europejskiej stanowi zaletę, a nie wadę. 

Większość ich wysiłków koncentrowała się na uzasadnianiu tego sądu i prze-

konywaniu do niego opinii publicznej i elit politycznych.  
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Autorka umieściła w książce zdjęcia ilustrujące różne typy aktywności, 

zaś w aneksie znajdują się tabele z podstawowymi informacjami dotyczącymi 

danych statystycznych na temat fundacji. Szczególe wrażenie robi mapa  

przedstawiająca obecność trzech fundacji na świecie (Fundację Adenauera, 

Eberta i Bolla). Taka wizualizacja obrazuje znaczenie i tytułową „władzę” tych 

aktorów we współczesnej polityce.  

Praca Doroty Dakowskiej zasługuje na zainteresowanie przedstawicieli 

nauk społecznych ze względu na rzetelność badawczą, interdyscyplinarny cha-

rakter i nowatorskie, zwłaszcza z polskiej perspektywy, spojrzenie na aktorów 

politycznych. 


