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Streszczenie

Znaczenie sieci w procesie transformacji funkcji państwa polskiego nie 
zawsze bywa docenianie. Dzieje się tak zapewne dlatego, że świadomość funk-
cjonowania sieci nie jest powszechna, a perspektywa sieciowa jest stosunkowo 
nowym, niestety wciąż słabo rozpoznawalnym narzędziem badawczym na gruncie 
współczesnych nauk społecznych. Eksplikacja procesu transformacji funkcji 
państwa polskiego niemożliwa jest tymczasem bez zrozumienia roli, jaką we 
współczesnym świecie odgrywają sieciowe formy komunikacji oraz organizacji. 
Sieci pełnią rolę platform wymiany szeroko rozumianych dóbr materialnych 
i niematerialnych. Podmiotami uczestniczącymi w owej wymianie są: państwa, 
korporacje transnarodowe, grupy przestępcze, sieci terrorystyczne, organiza-
cje pozarządowe, globalne ruchy społeczne, a także obywatele zorganizowani 
w rozmaite stowarzyszenia, kluby i związki. Aktorzy ci spotykają się ze sobą na 
wielu przecinających się płaszczyznach, uczestnicząc zarówno w efemerycznych, 
jak i trwałych, jednorazowych oraz powtarzających się aktach wymian.

Sieci na nowo definiują pozycję Polski w globalnej strukturze władzy. Po-
zycja ta jest wypadkową trzech wektorów: transformacji systemowej, integracji 
europejskiej oraz globalizacji. Państwo uwikłane w trzy, teleologicznie różne po-
rządki sieciowe, traci możliwość wypełniania wielu ważnych funkcji. Warunkiem 
sukcesu staje się zdolność do rozpoznawania i ponownego definiowania siebie, 
nieustannego dostosowywania koncepcji własnej polityczności do zmiennych 
warunków środowiska. W przypadku Polski, chodzi o przeorientowanie insty-
tucji państwa na realizuję funkcji regionalnych oraz globalnych. Niniejszy esej 
przedstawia kierunki reorganizacji funkcji państwa polskiego, a także korzyści 
oraz zagrożenia związane z tym procesem.
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Słowa kluczowe: transformacja sieciowa, globalne sieci władzy, presja ze-
wnętrzna, soft power, branding państw, władztwo. 

***

W różnych epokach historycznych mieliśmy do czynienia z różnymi form-
ami państwowości. Państwo, podobnie jak wiele innych instytucji społecznych, 
jest konstrukcją dynamiczną, ewoluującą pod wpływem zmian dokonujących 
się w jego środowisku wewnętrznym oraz zewnętrznym. Konsekwencją owej 
dynamiki jest zmienność funkcji państwa, tj. „zadań stale realizowanych przez 
państwo, które zawsze pozostają w określonej relacji do przyjętych celów przez 
aparat państwa lub potrzeb (interesów) społeczeństwa – z jednej strony, do skut-
ków zadań realizowanych przez państwo – z drugiej” [Szostak 1998: 133].

W latach dziewięćdziesiątych XX wieku mieliśmy w Polsce do czynienia  
ze zmianami na niespotykaną dotąd skalę. Upadek systemu komunistyczne-
go uruchomił wielowymiarowe procesy transformacyjne, obejmujące swym 
zasięgiem coraz to większą przestrzeń społeczną. Konsekwencją owych pro-
cesów jest zmiana funkcji (nie)wypełnianych przez państwo polskie. W ciągu 
ostatnich dwóch dekad, państwo wycofało się z części zadań realizowanych 
w okresie komunizmu, równocześnie wkraczając w nowe obszary funkcjo-
nalne generujące nieznane dotąd formy ryzyka i niepewności. Umiejętność 
definiowania własnej „polityczności” [Staniszkis 2003: 52–55], tj. spójnej 
koncepcji rozwoju opartej na pragmatycznej kalkulacji szans oraz zagrożeń 
generowanych przez środowisko wewnętrzne i zewnętrzne jest warunkiem 
realizowania funkcji przypisanych państwom we współczesnym świecie.

dYNAMIKA INStYtUCJI PAńStWA

W literaturze socjologicznej dominuje pogląd, że siłą napędową przekształ-
ceń prowadzących do redefinicji funkcji państw współczesnych są procesy glo-
balizacyjne. Zdaniem Zygmunta Baumana współczesne państwa nie posiadają 
wystarczających środków lub swobody manewru, by mogły wytrzymać presję 
globalizacyjną [Bauman 2000: 79]. Dla Michaela Hardta i Antonio Negriego 
globalizacja jest główną przyczyną upadku autorytetu państw narodowych. 
„Najważniejsze czynniki produkcji oraz wymiany – pieniądze, technologie, 
ludzie oraz dobra – przekraczają granice państw narodowych z niespotykaną 
dotąd swobodą. W efekcie państwa narodowe mają coraz mniejsze możliwości 
kontrolowania owych przepływów oraz wpływania na gospodarkę” [Hardt, Negri 
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2003: 116]. W podobnym duchu wypowiada się Ulrich Beck. Jego zdaniem „nie 
ma takiej drogi, która pozwoliłaby uniknąć redefinicji polityki państwowej (...). 
Jeśli nie chce się wiedzieć, że zmieniają się same podstawy państwa i polityki, 
efektem tego jest iluzja, którą karmi się świat coraz mniej skrępowany ekono-
micznie i kulturowo, ale nader skłonny do ustępstw w kwestiach politycznych” 
[Beck 2005: 28].

Obok globalizacji ogromny wpływ na funkcję państw współczesnych wywierają 
procesy integracji regionalnej. Katarzyna gilarek uważa, że „pytanie o przyszłość 
integracji europejskiej jest w ogromnej mierze tożsame z pytaniem o przyszłość 
europejskich państw narodowych” [gilarek 2003: 129]. Chodzi o wskazanie 
motywów integracji. „Można argumentować, iż pojawienie się ponadnarodowych 
struktur, takich jak Unia Europejska, które zaspokajają owe potrzeby, odbywa 
się poprzez uszczuplanie zakresu funkcji poszczególnych państw narodowych. 
Z drugiej strony, dobrowolnie podejmowane decyzje o przystępowaniu poszcze-
gólnych państw narodowych do Wspólnoty Europejskiej/Unii Europejskiej mogą 
świadczyć o antycypowaniu możliwych korzyści płynących z tego członkostwa” 
[tamże]. Integracja regionalna postrzegana może być więc: po pierwsze, jako 
presja strukturalna na państwa członkowskie w celu ograniczania funkcji stric-
te narodowych (lokalnych); po drugie, jako szansa przezwyciężenia niemocy 
funkcjonalnej państw poprzez zlecenie wykonania niektórych zadań instytucjom 
ponadnarodowym, regionalnym; po trzecie, jako ambiwalentny proces ograni-
czający, ale i wzmacniający wybrane funkcje państwa.

W przypadku państw środkowoeuropejskich ważną przyczyną redefinicji 
funkcji instytucji publicznych jest transformacja systemowa. Przejście od socja-
lizmu do kapitalizmu wiąże się m.in. z wielopoziomową rekompozycją struktury 
państwa, w konsekwencji zaś z gruntownym przemyśleniem repertuaru jego 
funkcji (polityczności). Jak podkreśla Lena Kolarska-Bobińska, „odgórne kiero-
wanie życiem społeczno-ekonomicznym i politycznym ma zostać zastąpione jego 
inspirowaniem i wspomaganiem. Przede wszystkim jednak zakłada się wycofanie 
się państwa z wielu pełnionych dotąd funkcji. Przejmą je, zgodnie z założeniem, 
samorządy lokalne, organizujące się grupy pracodawców, pracowników, kapitału 
i stowarzyszenia samopomocowe” [Kolarska-Bobińska 1991: 51]. Systemowa 
reorganizacja funkcji przybierać może jednak różne formy w zależności od m.in.: 
a) przyjętego modelu państwa w gospodarce, b) układu dominujących sieci 
interesu, c) cykli wyborczych (zmian wizji państwa), d) reakcji społeczeństwa, 
e) presji aktorów zewnętrznych.

Potrzebę ponownego przemyślenia funkcji państw narodowych pogłębia 
rewolucja informacyjna. Eksplozja nowoczesnych środków komunikacji obaliła 
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informacyjny monopol państwa, pozbawiając w ten sposób polityków ważnego 
instrumentu kształtowania świadomości obywatelskiej i tożsamości narodowej. 
Skutkiem wspomnianego procesu jest rozrastająca się władza prywatnych sieci 
medialnych, wywierających coraz większy wpływ na kształt instytucji oraz funk-
cje sprawowane przez współczesne państwa [Castells 2007: 335–380]. Sieci me-
dialne często angażują się w wojny informacyjne, prowadzone przez rywalizujące 
ze sobą frakcje polityczne (sieci interesu). Konsekwencją wspomnianych wojen 
jest rosnąca zdolność koncernów medialnych do kontrolowania emocji, myśli oraz 
zachowań obywateli. Obywatele skazani na zniekształcony obraz rzeczywistości 
nie są w stanie obiektywnie ocenić decyzji politycznych, wyznaczających kierunki 
aktywności państwa. Państwo staje się niewolnikiem koncernów medialnych, 
które włączyły się w bój o ograniczone zasoby kontrolowane przez instytucje 
publiczne. Rozwiązaniem wielu konfliktów politycznych mogłoby być wycofa-
nie się państwa z wybranych obszarów polityki informacyjnej lub wyposażenie 
instytucji publicznych w instrumenty, które pozwoliłyby zminimalizować wpływ 
sieci medialnych na decyzje podejmowane przez polityków.

Najważniejszą przyczyną dynamiki funkcji państw współczesnych jest jednak 
ekspansja globalnych, regionalnych oraz lokalnych sieci władzy. Na wskutek owej 
ekspansji coraz wyraźniej zarysowuje się nowa forma organizacyjna państw, tzw. 
państwo sieciowe. Jak podkreśla Manuel Castells, „to właśnie państwo sieciowe 
negocjuje, zarządza oraz podejmuje decyzje dotyczące globalnych, narodowych 
i lokalnych problemów” [Castells 2008: 330]. Uczestnicząc w wielu porządkach 
sieciowych naraża się jednak na liczne konflikty, wynikające z nieumiejętności 
syntezowania logik pochodzących z różnych sieci podmiotowo-przedmiotowych. 
Państwa tracą atrybuty, które w przeszłości stanowiły o ich sile. Dochodzi do 
strukturalnej metamorfozy instytucji publicznych, zaniku wielu dotychczasowych 
ich funkcji oraz pojawienia się nowych obszarów regulacji – na poziomie regio-
nalnym oraz globalnym. Świadomość istnienia ograniczeń, a także możliwości, 
jakie niesie ze sobą transformacja sieciowa, jest warunkiem efektywnej odbudowy 
instytucji państwa. Chodzi tutaj o dynamiczny proces redefinicji roli państwa, tj. 
świadomej rezygnacji z funkcji, których wypełnianie staje się niemożliwe w dobie 
globalizacji sieciowej, przy równoczesnym poszerzaniu aktywności instytucji 
publicznych w przestrzeni ponadnarodowej: regionalnej oraz globalnej. Proces 
ten jest bardzo ważny z punktu widzenia społeczeństwa. Państwa rezygnujące 
z redefinicji własnych funkcji przestają wspierać własnych obywateli. W dobie 
globalizacji sieciowej efektywnie funkcjonują bowiem struktury nastawione na 
ciągłą zmianę, autorefleksję, niekończącą się samoobserwację (autopoeza).
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GLOBALNE SIECI WŁAdZY

globalizacja według U. Becka jest swoistą grą, w której „reguły i podstawowe 
pojęcia dawnej gry tracą znaczenie, nawet jeśli dalej będzie się do nich nawią-
zywać” [Beck 2005: 23]. Istotą nowej gry jest oderwanie się polityki od granic 
i od państw, w efekcie czego „pojawiają się dodatkowi gracze, nowe role, nowe 
zasoby, nieznane reguły, nowe sprzeczności i konflikty” [tamże]. Cel nowej gry 
znany jest jednak ludzkości od dawien dawna. Walka toczy się bowiem o władzę, 
panowanie, co sprawia, że staje się ona bardzo zażarta, niekiedy brutalna, pozba-
wiona reguł, które obowiązywały w poprzedniej epoce.

W porównaniu ze starą grą znacznie poszerzyło się grono grających. W po-
przedniej epoce w rywalizacji o władzę (światowe przywództwo) uczestniczyły 
przede wszystkim państwa. Obecnie na sceną globalną wkroczyły: korporacje 
transnarodowe, grupy przestępcze, sieci terrorystyczne, organizacje pozarządowe, 
globalne ruchy oporu itd. Aktorzy ci stosują elastyczne, często bardzo nietypowe 
strategie gry, np.: groźba nie wejścia/wycofania się (kapitał), częściowa autode-
strukcja (terroryści), pozorny altruizm (NgO’s). Cel pozostaje jednak ten sam: 
posiąść jak największe zasoby władzy globalnej tak, aby pozostali aktorzy nie 
mogli narzucić nam swojej woli. 

Obecne stadium globalizacji sieciowej charakteryzuje ontologiczny konflikt, 
który wyklucza państwa z coraz to nowych obszarów władzy publicznej. Podmio-
tami, które mają największy wpływ na ten proces, są aktorzy gospodarki globalnej. 
Wokół gospodarki zbudowany jest bowiem nowy porządek świata, nowa geopo-
lityka sieciowa. Aktorami tymi są: przedstawiciele korporacji transnarodowych 
(m.in. Microsoft, general Electric, general Motors), zarządy międzynarodowych 
organizacji gospodarczych (np. IMF, WB, WTO), prezesi banków światowych 
(np. Citigroup, HSBC, Bank of America), inwestorzy giełdowi (niezależni: m.in. 
george Soros, Warren Buffett, oraz zinstytucjonalizowani: np. Morgan Stanley, 
JP Morgan, Merill Lynch, goldman Sachs), a także przedstawiciele świata po-
lityki (kontrolujący ważne z punktu widzenia gospodarki światowej zasoby). 
Aktorzy ci łączą się przy okazji różnych przedsięwzięć, kreując w ten sposób 
globalne trendy społeczno-gospodarcze, które trwale zmieniają otaczającą nas 
rzeczywistość społeczną. 

Sieci globalne rekrutują aktorów zajmujących pozycje centralne w sieciach 
lokalnych [Holton 2008: 185]. Z punktu widzenia współpracy/rywalizacji trans-
narodowej strategicznie ważna jest bowiem akumulacja zasobów przypisanych 
do pojedynczych aktorów, tj. do jednostek kontrolujących zasoby w mniejszych 
sieciach przedmiotowych. Dostęp do sieci globalnych jest więc stosunkowo 
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ograniczony, ekskluzywny, zarezerwowany dla graczy posiadających potencjał, 
który zamienić można na władzę. Przykładem jest grupa Bilderberg (zwana też 
Klubem Bilderberg) [zob. Estulin 2009]. Rekrutuje ona najbardziej wpływowe 
jednostki ze świata polityki oraz gospodarki, a więc aktorów zajmujących pozycje 
centralne w sieciach lokalnych [Knoke 1990: 119–148]. Celem istnienia grupy 
jest stymulowanie złożonych procesów polityczno-gospodarczych, określających 
kształt otaczającego nas świata. Istnienie grupy utrzymywane jest w dużej tajem-
nicy. Rodzi to wiele spekulacji oraz podejrzeń co do rzeczywistych zamiarów 
działania sieci.

Ogromny wpływ na politykę państw współczesnych mają sieci gospodarcze 
funkcjonujące w sferze polityki międzynarodowej, takie jak: szczyt g8, grupa 
g20, Światowe Forum gospodarcze (WEF) oraz Konsensus Waszyngtoński 
– sojusz międzynarodowych organizacji gospodarczych, ściśle współpracujących 
z rządem północno-amerykańskim (BŚ, MFW). W przeciwieństwie do grupy 
Bilderberg sieci te nie próbują maskować swojej obecności. Funkcjonują one 
w sferze formalnej, pełniąc rolę międzynarodowych think-tanków, wspierających 
demokrację oraz reformy rynkowe w państwach rozwijających się. Ich działalność 
nie zawsze oceniana jest jednak pozytywnie. Richard Swedberg [zob. Swedberg 
1986] i Joseph Stiglitz [zob. Stiglitz 2002] wykazali, że organizacje te sprzyjają 
interesom kapitału międzynarodowego, a także interesom społeczeństw zachod-
nich. Istnienie patologicznej zależności potwierdza polski ekonomista Tadeusz 
Kowalik. Mówi on o istnieniu „oligarchicznej triady” (Wall Street + Ministerstwo 
Skarbu USA + MFW), która realizuje interesy rządu amerykańskiego [Kowalik 
2004: 16]. 

Przykładem tragicznej w skutkach inżynierii gospodarczej „niezależnych” 
organizacji międzynarodowych jest Argentyna [zob. Teunissen, Akerman 2003]. 
W 2001 roku kraj ten pogrążył ogromny kryzys społeczno-gospodarczy, którego 
skutki odczuwalne są po dziś dzień. Przyczyną kryzysu były ultraliberalne reformy 
zaprojektowane przez ekspertów z MFW i BŚ. Z analogiczną sytuacją mieliśmy 
do czynienia w Indonezji, Korei Południowej, Rosji, RPA, Turcji oraz w Polsce. 
W przypadku państwa polskiego negatywnie ocenić należy zwłaszcza wysokie 
bezrobocie oraz masową emigrację, tj. najboleśniejsze konsekwencje polityki 
gospodarczej realizowanej po 1989 roku. Polityka ta zaprojektowana została 
zgodnie z zaleceniami ekspertów reprezentujących wspomniane instytucje.

Obok aktorów reprezentujących sferę gospodarki coraz większy wpływ na 
przebieg procesów globalnych zyskują aktorzy wywodzący się ze świata przestęp-
czości zorganizowanej. Sieciowa kooperacja najbardziej wpływowych organizacji 
przestępczych, takich jak: sycylijska Cosa Nostra, japońska Yakuza, kolumbijskie 
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oraz meksykańskie kartele, amerykańska oraz rosyjska mafia, chińskie triady, 
to fenomen naszych czasów, który trwale ogranicza możliwości funkcjonalne 
państw współczesnych [Castells 2009: 119–150]. Warunkiem globalnej ekspansji 
przestępczości w latach dziewięćdziesiątych była elastyczność oraz uniwersal-
ność współpracy pomiędzy wspomnianymi organizacjami: „Forma operowania 
jest działanie w sieciach, zarówno wewnątrz każdej organizacji przestępczej 
(np. w mafii sycylijskiej, w kartelu z Cali), jak i w związkach z innymi grupami 
przestępczymi” [tamże: 161]. Państwa współczesne nie dysponują instrumentami, 
które pozwoliłyby im kontrolować działalność zglobalizowanych organizacji 
przestępczych. Polityka, w przeciwieństwie do gospodarki oraz przestępczości, 
znacznie wolniej adoptuje się do nowych, sieciowych schematów organizacyj-
nych. Trafnie konstatuje więc Castells że „W desperackiej reakcji na rosnącą 
władzę zorganizowanej przestępczości, demokratyczne państwa uciekają się do 
środków, które ograniczają i będą ograniczać demokratyczne swobody. Co więcej, 
ponieważ środowiska imigrantów są często wykorzystywane przez zorganizowa-
ną przestępczość do penetrowania społeczeństw, przesadzone i niesprawiedliwe 
wiązanie imigracji z przestępczością wywołuje ksenofobiczne nastroje opinii 
publicznej, osłabiając tolerancję i zdolność do koegzystencji, które nasze coraz 
bardziej wieloetniczne społeczeństwa coraz bardziej potrzebują” [tamże: 186].

Ważną z punktu widzenia transformacji sieciowej państwa polskiego ka-
tegorią aktorów uczestniczących w globalnej metagrze władzy są organizacje 
pozarządowe. W ciągu ostatnich kilku dekad ich pozycja uległa wyraźnemu 
wzmocnieniu. Dzięki horyzontalnej, funkcjonalnie adaptatywnej infrastrukturze 
komunikacyjnej NgO’s zagospodarowały przestrzeń ponad granicami państw 
współczesnych, angażując się w problemy, których rozwiązanie możliwe jest tylko 
na poziomie transnarodowym. Jak podkreśla Hanna Dumała, sieci takie powstają 
„w celu przełamywania barier narodowych, wspomagania rozwoju regionalnego 
regionów peryferyjnych, wzmacniania władzy samorządowej, a także instytucji 
demokratycznych oraz wspierania politycznej stabilizacji (dotyczy to zwłaszcza 
państw Europy Środkowo-Wschodniej)” [Dumała 2002: 182].

Spektakularnym przykładem globalnej kooperacji organizacji pozarzą-
dowych jest pomarańczowa rewolucja na Ukrainie. W obliczu narastającego 
kryzysu wewnętrznego NgO’s z Ukrainy zwróciły się w 2004 roku o pomoc 
do swoich partnerów w Polsce, Europie Zachodniej oraz USA. Reakcja orga-
nizacji partnerskich była natychmiastowa – w ciągu kilku miesięcy udało się 
przełamać impas polityczny i doprowadzić do rozmów przy tzw. ukraińskim 
okrągłym stole. Pomoc zewnętrzna udzielona ukraińskim NgO’s jest przykła-
dem „efektu bumerangu” [Kaldor 2003: 96], który szczegółowo opisany został 
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przez brytyjską politolog Mary Kaldor, zajmującą się globalnym społeczeństwem 
obywatelskim. Jak zauważa wspomniana autorka, „grupy lokalne zablokowane 
na poziomie narodowym mogą użyć sieci, by wywrzeć presję na inne państwo 
lub organizację międzynarodową, co prowadzi do odblokowania sytuacji na po-
ziomie narodowym” [tamże: 95]. Ze względu na swoją elastyczność i płynność 
sieci dostarczają bowiem możliwości zabrania głosu organizacjom oraz ruchom 
powstającym „oddolnie”. 

Zaprezentowane kategorie aktorów nie wyczerpują bogactwa sieci składają-
cych się na globalną infrastrukturę władzy. W strategicznej metagrze uczestniczą 
również: globalne sieci terrorystyczne (Al-Kaida, IRA, talibowie), ruchy anty-
globalistyczne (pacyfiści, marksiści, ruchy feministyczne), wspólnoty religijne 
(Kościół scjentologiczny, ruchy New Age, Falun gong) i przede wszystkim 
– państwa. Mimo że w ciągu kilku dekad pozycja tych ostatnich uległa głębokiej 
transformacji, nie oznacza, że utraciły one wszystkie swoje przywileje. Wkro-
czenie na scenę globalną nowych kategorii aktorów jest doskonałą okazją do: 
a) redefinicji szczegółowych polityk narodowych, b) opracowania strategii uczest-
nictwa państw w sieciach regionalnych typu: UE, NAFTA, ASEAN, c) refleksji 
nad formą „rządu światowego” (global governance), który określałby zasady 
rządzące globalnym ładem międzynarodowym [zob. Halliday 2003]. 

ZANIK FUNKCJI OPIEKUńCZYCH

W ostatnim ćwierćwieczu XX wieku nasiliła się krytyka interwencjonizmu 
państwowego. Zdaniem Wiktora Rutkowskiego trzy wydarzenia przerwały trend 
ekspansji państwa dobrobytu. Pierwszym z nich było załamanie szybkiego tempa 
wzrostu gospodarczego i kryzys finansów publicznych w rozwiniętych krajach 
kapitalistycznych. Drugim był upadek systemu socjalistycznego w Europie 
Środkowo-Wschodniej. Trzecim natomiast była, postępująca globalizacja gospo-
darcza i ściśle związana z nią presja międzynarodowej konkurencji [Rutkowski 
2006: 285]. 

Anthony giddens zanik funkcji opiekuńczych wiąże z transformacją kontekstu 
strukturalnego, w którym poruszają się państwa współczesne. Pierwotnymi funk-
cjami państwa opiekuńczego było: zapewnienie pracy obywatelom (płci męskiej), 
promowanie solidarności narodowej (narodowości), zarządzanie ryzykiem ze-
wnętrznym [giddens 2001: 150–150). W ciągu ostatnich kilku dekad większość 
państw zrezygnowała jednak z wypełniania tak rozumianych funkcji. A wszystko 
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za sprawą globalizacji, która na nowo definiuje strukturę państw, przekreślając 
ich zdolność reagowania w wielu społecznie istotnych kwestiach.

Państwo polskie już na początku transformacji systemowej poddane zostało 
presji zewnętrznej w kierunku ograniczania obszaru regulacji społeczno-go-
spodarczej [zob. Sachs, Lipton 1995]. Presja ta często utożsamiana jest z tzw. 
asymetrią racjonalności, „czyli wektorem władzy, którą globalna logika sprawuje 
nad postkomunistycznymi peryferiami” [Staniszkis 2003: 69]. Istotą asymetrii 
racjonalności jest „zdolność selekcjonowania i narzucania procedur i  instytucji 
racjonalnych, lecz dla innej skali rynków i innego czasu historycznego niż skala 
i czas krajów postkomunistycznych” [tamże]. W przypadku państw postkomuni-
stycznych mechanizm ten sprowadzał się do podporządkowania sekwencji reform 
systemowych interesom kapitału zagranicznego. Reformy utrzymane w duchu 
neoliberalnym decydowały o wielkości pomocy oferowanej przez międzynaro-
dowe instytucje finansowe, o dostępie do wiedzy operacyjnej oraz uczestnictwie 
w gęstych sieciach wymiany zasobów materialnych i niematerialnych [Campbell 
1996: 48]. Nadmierne koncentrowanie się na stabilizacji makroekonomicznej, 
przy jednoczesnym ignorowaniu reform instytucjonalnych, doprowadziło jednak 
do zaniku aktywności państwa w płaszczyźnie opiekuńczej (choć nie tylko). Za-
nik ten sprzyjał ekspansji kapitału zewnętrznego, który w penetracji polskiego 
rynku widział szansę powiększenia własnych profitów. Wycofanie się państwa 
z regulowania wielu dziedzin gospodarki sprzeczne było niestety z interesami 
społeczeństwa, które oczekiwało aktywnego wsparcia ze strony państwa post-
komunistycznego.

Oddziaływanie sił globalnych było szczególnie widoczne w płaszczyźnie 
inwestycji zagranicznych – FDI (ang. foreign direct investment). Zgodnie 
z sugestiami MFW oraz BŚ Polska oraz inne kraje regionu wprowadziły liczne 
ulgi podatkowe oraz rozmaite zwolnienia fiskalne po to by, przyciągnąć kapitał 
zagraniczny. Nicholas Stern, ekspert do spraw podatkowych z EBOiR (Euro-
pejski Bank Odbudowy i Rozwoju), podkreśla tymczasem, że „to, co naprawdę 
ma znaczenie dla inwestycji, to stały wzrost gospodarczy oraz zdrowe otoczenie 
inwestycyjne, czyli brak biurokratycznych przeszkód i właściwie zachowujący 
się rząd” [Stern 1999: 17]. Presja kapitału zagranicznego była jednak nieporów-
nywalnie silniejsza. Nic w tym dziwnego, skoro adwokatem jego interesów stała 
się część polskiej elity władzy, aspirująca do uczestnictwa w układzie ponadna-
rodowym, kosmopolitycznym. 

Idea interwencjonizmu państwowego została w Polsce sprowadzona do ab-
surdu. Adresatami i tak bardzo ograniczonej pomocy państwowej zostali w dużej 
mierze ci, którzy tej pomocy nie potrzebują. Wszystko za sprawą błędnie działa-
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jącego mechanizmu redystrybucji środków publicznych w płaszczyźnie opieki 
społecznej, który dopuszczał i niestety dopuszcza wiele oszustw oraz nadużyć. 
Jak szacuje Organizacja Współpracy gospodarczej i Rozwoju (OECD) nie ma na 
świecie drugiego kraju, w którym na wypłaty świadczeń wydaje się 4,8% PKB 
[zob. Blikowska 2002]. Stanisław gomułka uważa, że nasze faktyczne wydat-
ki na ten cel przekraczają 6% PKB [tamże]. Ze społecznego punktu widzenia 
szczególnie niepokojąca jest tendencja dalszego wzrostu wydatków państwa 
w analizowanym obszarze. „Taka sytuacja nie daje trwałych podstaw dynamicz-
nego wzrostu gospodarczego (...) W porównaniu z Czechami – krajem, który 
także goni Europę Zachodnią – widać dysproporcje w nakładach inwestycyjnych 
(Czechy – ok. 26 proc. PKB, Polska – 18 proc. PKB) oraz wielkości transferów 
społecznych typu renty, emerytury i zasiłki (12 proc. PKB dla Czech i 18 proc. 
PKB dla Polski)” [PAP 2006]. 

Niekontrolowana redystrybucja środków publicznych w obszarze rent, eme-
rytur oraz zasiłków sprawia, iż państwo polskie staje się bardzo nieefektywne 
w innych obszarach szeroko rozumianej opiekuńczości. Niechlubnym przykładem 
jest polska służba zdrowia. Według OECD Polska posiada najwyższy w Europie 
wskaźnik dorosłych osób oczekujących na badania lekarskie – 9,3% [zob. De Lo-
oper, Lafortune 2009]. Dla porównania w grecji, która we wspomnianym raporcie 
plasuje się jedną pozycję przed Polską, na badania oczekuje 5,8 % dorosłych osób. 
Niedoścignionym przykładem jest Dania, gdzie wskaźnik ten wynosi poniżej 1% 
[tamże]. Służba zdrowia jest bez wątpienia najbardziej jaskrawym przykładem 
paraliżu funkcjonalnego państwa. W Polsce, prawo do ochrony zdrowia zapew-
nia obywatelom konstytucja [Konstytucja RP 1997: art. 68]. W badaniu CBOS 
z lutego 2010 roku, trzy czwarte Polaków (75%) wyraziło swoje niezadowolenie 
z systemu ochrony zdrowia i funkcjonowania opieki zdrowotnej [CBOS 2010: 6]. 
Dla porównania, w styczniu 2001 roku krytyczne opinie o opiece zdrowotnej 
miało 64% Polaków [tamże]. Opinie obywateli są doskonałym wskaźnikiem 
jakości funkcji powierzonych instytucjom publicznym.

Zanik funkcji opiekuńczych w warunkach polskich związany jest więc przede 
wszystkim z nieumiejętnością alokacji ograniczonych zasobów przeznaczonych 
na szeroko rozumianą pomoc społeczną oraz presją zewnętrznych sieci gospodar-
czych, poszukujących nowych rynków pod inwestycje lub spekulacje. Państwo 
opiekuńcze, w którym sieci interesu zarabiają na transferze środków publicznych, 
stało się największą barierą rozwoju. Koszty utrzymania nieefektywnego systemu 
tłamszą inicjatywę gospodarczą, hamują rozwój społeczny. W krótkiej perspekty-
wie czasowej, wspieranie patologii jest z pewnością bardzo opłacalne. W długiej 
perspektywie, może jednak okazać się, że błędna alokacja zasobów doprowadzi 



 TRANSFORMACJA SIECIOWA FUNKCJI PAńSTWA POLSKIEgO 135

do zablokowania systemu, który nie sprosta wielu tendencjom demograficznym 
określającym kształt współczesnej Europy.

FUNKCJE rEGIONALNE

Zagęszczania się relacji sieciowych na poziomie regionalnym i globalnym 
nie prowadzi do zaniku państw współczesnych. Zdaniem Edmunda Wnuka-Li-
pińskiego „istnieją silne argumenty funkcjonalne przemawiające za trwałością 
suwerennego państwa narodowego nawet wówczas, gdyby dalsze postępy glo-
balizacji miały spowodować wzrost i tak już przecież sporych ograniczeń przy-
pisanych klasycznie definiowanej suwerenności państwowej” [Wnuk-Lipiński 
2004: 168]. Mimo wielu istotnych zmian w strukturze podmiotowej globalnych 
sieci władzy, wszystko wskazuje na to, że państwa zachowały swoją uprzy-
wilejowaną pozycję [Symonides 2003: 149–152]. Państwo pełni wiele funkcji 
stanowiących o istocie wyłaniającej się geopolityki sieciowej. globalny kryzys 
finansowy uświadamia nam, że nowy porządek globalny nie mógłby istnieć bez 
państw. Pamiętając o strukturalnych konsekwencjach sieciowej transformacji 
państwa polskiego, spróbujmy zidentyfikować najważniejsze funkcje wzmac-
niające pozycję państwa w regionalnym układzie sieciowym.

Uczestnictwo Polski w sieciach regionalnych (wspólnotowych) jest niepo-
wtarzalną szansą nadrobienia zaległości, które nawarstwiły się w wyniku eks-
perymentowania z tzw. realnym socjalizmem. Szansy tej nie dostrzegają jednak 
politycy podejmujący najważniejsze decyzje w państwie. Zdaniem J. Staniszkis 
polskie elity władzy nie rozumieją logiki nowego porządku światowego, dlatego 
tak trudno o postęp w warunkach coraz bardziej komplikującej się rzeczywisto-
ści. „Strefa polityki (...), znajdująca się pomiędzy regulacjami unijnymi a polską 
rzeczywistością, wydaje się już całkowicie bezradna. Nie tylko dlatego, że jej 
zawieszony w próżni dyskurs, polaryzujący scenę publiczną, nie jest w stanie 
opisać tej rzeczywistości. Nie ma już u nas »komunikującej się wspólnoty«, która 
stanowi istotę demokracji. Politycy zaś nie rozumieją ani obecnej proceduralizacji 
Unii, ani kurczenia się roli polityki” [Staniszkis 2008: 27].

Priorytetem polskiej polityki zagranicznej powinno być tymczasem dążenie 
do zajęcia pozycji centralnych w wyłaniającej się konstrukcji europejskiej. Chodzi 
o włączenie się do głównego nurtu decyzyjnego, o przynależność do elity unijnej, 
która rozdziela zasoby dostarczane przez aktorów uczestniczących w szeroko 
rozumianej wymianie. Warunkiem wyjścia z kręgu „autsajderów” integracji jest 



136 SŁAWOMIR PARTYCKI, KAMIL FILIPEK

przeorientowanie instytucji państwa na realizację funkcji kooperacyjnej, selek-
tywnej i wzmacniającej.

1. Funkcja kooperacyjna. Miarą efektywności instytucji publicznych, uwi-
kłanych w złożone relacje polityczne, gospodarcze i kulturowe na poziomie 
regionalnym, jest wielowymiarowa współpraca sieciowa z instytucjami wspól-
notowymi, innymi państwami członkowskimi oraz aktorami niepolitycznymi, 
reprezentującymi szeroko rozumiane spektrum podmiotowe (instytucje gospo-
darcze, NgO’s itd.) Chodzi tutaj o wielokanałową kooperacje horyzontalną, 
polegającą bardziej na wzajemnych uzgodnieniach i dostosowywaniu się niż na 
odgórnych rozkazach i zobowiązaniach [Ansell 2000: 305–311]. W europejskim 
układzie regionalnym najlepiej radzą sobie państwa, które potrafią dostosować 
założenia strategii centralnej do możliwości oraz ograniczeń, jakie niesie ze sobą 
uczestnictwo w układzie sieciowym. Istotą funkcji kooperacyjnej państwa jest 
więc rozwijanie nowych form współpracy, tworzenie nowych kanałów komuni-
kacji, łączących instytucje publiczne z podmiotami funkcjonującymi w sferach: 
polityki, gospodarki, kultury na poziomie regionalnym oraz lokalnym. 

Przykładami nowoczesnej kooperacji sieciowej są m.in.: Wielkopolska Sieć 
Interesariuszy eRozwoju (WIR), promująca innowacyjność w obszarze IT; Sieć 
Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT; Karpacka Sieć Współpracy 
CASALEN, wymieniająca doświadczenia w zakresie rozwoju zrównoważone-
go; Turystyka Wspólna Sprawa – komponent Współpraca Sieciowa, mający na 
celu zapewnienie wsparcia członkom grup partnerskich w rozwoju regionalnych 
produktów turystycznych, czy lokalne klastry przedsiębiorczości, które zrzeszają 
organizacje, instytucje oraz przedsiębiorstwa uzyskujące dzięki współpracy sie-
ciowej trwałą przewagę nad konkurencją. Współpraca sieciowa jest bez wątpienia 
najtańszą i najskuteczniejszą strategią realizacji zadań publicznych w złożonym 
środowisku wspólnotowym. 

2. Funkcja selektywna. Istotą funkcji selektywnej jest „przerzucenie” nie-
których zadań publicznych na poziom regionalny (Unii Europejskiej). Podstawą 
tak rozumianej selekcji są: a) kalkulacja kosztów na poziomie samorządowym 
oraz centralnym, b) teleologiczna ocena zagrożeń związanych z przekazaniem 
danej funkcji na poziom ponadnarodowy. Selekcja eliminuje niebezpieczeństwo 
„dublowania się” działań instytucji narodowych i wspólnotowych. Zapobiega 
ona ponadto konfliktom wynikającym z niedostosowania polityki narodowej 
(lokalnej i centralnej) do norm wspólnotowych. Funkcja selektywna pozostaje 
w zgodzie z zasadą subsydiarności, w myśl której szczebel władzy regionalnej 
powinien realizować tylko te zadania, z którymi nie jest w stanie poradzić sobie 
państwo. Praktyczna realizacja funkcji selektywnej zależy od gotowości lokalnej 
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elity władzy do przekazania na poziom regionalny zadań, które wchodzą w skład 
narodowej strategii rozwoju. Jak wiemy, w Polsce realizacja wielu ważnych ze 
społecznego punktu widzenia funkcji jest okazją do przechwytywania środków 
publicznych przez najlepiej zorganizowane sieci interesu. Jest to duże ograni-
czenie dla praktycznej implementacji funkcji selektywnej.  

3. Funkcja wzmacniająca. Kooperacja oraz selekcja wymuszają na państwach 
wzmocnienie instytucji wspólnotowych. W warunkach geopolityki sieciowej 
instytucje wspólnotowe pełnią podwójną rolę. Po pierwsze, wyręczają one 
państwa w realizacji wielu istotnych zadań publicznych. Po drugie, są jednym 
z najważniejszych buforów procesów globalizacji, tj. chronią społeczeństwa przed 
drapieżną konkurencją, globalną przestępczością itd. Wzmocnienie instytucji 
wspólnotowych wymaga jednak zerwania z perspektywą narodową, krępującą 
myślenie w kategoriach regionalnych. Jej istotą jest założenie, że „państwo na-
rodowe dostarcza stałych i absolutnych źródeł legitymizacji ponadnarodowych 
norm i organizacji, całkowicie natomiast wyklucza to, iżby porządek globalny 
sam sobie dostarczał legitymizacji: pragmatycznej, prawno-pozytywistycznej 
czy też odwołującej się do filozofii rozumu” [Beck 2005: 39]. 

Wiele inicjatyw mających na celu wzmocnienie instytucji wspólnotowych 
zablokowanych zostaje na poziomie narodowym. Społeczeństwa nie potrafią 
wyzwolić się z okowów myślenia lokalnego. Potwierdzeniem tego jest choćby 
historia Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy. Mimo że Konwent 
Unii Europejskiej zakończył prace nad dokumentem w 2003 roku, Konstytucja 
dla Europy nie została ratyfikowana przez wszystkie państwa. W Irlandii, Francji 
oraz Holandii zwyciężyła antyeuropejska propaganda, co doprowadziło do odrzu-
cenia dokumentu. W Polsce krytyka UE nie jest aż tak silna, choć w zależności 
od aktualnie dyskutowanych wydarzeń politycznych, zauważalny jest wzrost 
aktywności populistycznych ugrupowań antyeuropejskich. Chodzi tutaj m.in. 
o partię Libertas, która pod płaszczykiem proeuropejskości dąży do zahamowania 
procesu integracji europejskiej.

FUNKCJE GLOBALNE

Przynależność do sieci regionalnych nie wyklucza aktywnego uczestnictwa 
Polski w sieciach globalnych. Państwa nowoczesne zorientowane powinny być 
bowiem zarówno na kontekst regionalny, jak i globalny. Ograniczanie się do 
jednego wymiaru jest bardzo ryzykowne i nieopłacalne. W poliarchicznym, 
żywiołowym, spluralizowanym oraz wysoce konkurencyjnym środowisku mię-
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dzynarodowym sukces odnoszą państwa, które widzą szanse niedostrzegane przez 
innych uczestników globalnej gry sieciowej. Spróbujmy więc zaprezentować 
funkcje, których realizacja stanowi warunek zaistnienia państwa w globalnych 
sieciach zależności. 

1. Funkcja filtrująca. Elementem krytycznym systemów nerwowych społe-
czeństw współczesnych jest informacja. gromadzenie, przetwarzanie oraz inter-
pretowanie informacji stanowi punkt wyjścia każdej niemal decyzji politycznej. 
Dla Castellsa wiedza i informacja to najważniejsze elementy szeroko rozumia-
nego rozwoju. Źródłem wydajności w epoce informacyjnej „leży w technologii 
wytwarzania wiedzy, przetwarzania informacji i symbolicznej komunikacji” 
[Castells 2007: 33]. Administracyjna umiejętność korzystania z najnowszych 
technologii informacyjnych jest przejawem globalnej siły państwa. W sytuacji 
niczym nieograniczonej ekspansji informacji ważne staje się jednak jej filtrowa-
nie, tj. dobieranie pod kątem obowiązujących priorytetów polityki wewnętrznej 
oraz zagranicznej. Brak odpowiedniej architektury informacyjnej prowadzić 
może do informacyjnego przeładowania, tj. paraliżu wielu ważnych instytucji 
publicznych. 

Strategia budowy nowoczesnej architektury informacyjnej państwa opierać 
powinna się na kompleksowym spojrzeniu na administrację publiczną. Ważne jest, 
aby działania polityków ukierunkowane zostały na tworzenie systemu otwartej 
komunikacji, który zapewniałby dostęp do informacji, wiedzy i różnorodnych 
doświadczeń pracowników będących częścią organizacji. „Informacja winna stać 
się dobrem wspólnym, którego wzbogacenie i z którego korzystanie może być 
ważnym źródłem przewagi konkurencyjnej” [Nestorowicz 2001: 158]. Urzędnicy 
państwowi muszą być zachęcani do wymiany informacji. Odnosi się to zwłaszcza 
do horyzontalnej komunikacji pomiędzy departamentami, wydziałami, biurami 
itd., funkcjonującymi na poziomie administracji centralnej oraz samorządowej. 
Płynna, wielopoziomowa wymiana informacji stanowi warunek wzrostu efek-
tywności państwa. Chodzi jednak o informację „oczyszczoną”, „odfiltrowaną”, 
ważną z punktu widzenia obowiązujących interesów narodowych. W dobie 
globalizacji sieciowej sprawną selekcję zapewniają technologie informatyczne. 
Niestety ich wykorzystanie w polskiej administracji publicznej pozostawia wiele 
do życzenia.

2. Funkcja kreacyjna. Istotą funkcji kreacyjnej państwa jest kształtowanie 
aktywnych, tj. pożądanych z punktu widzenia obowiązującej racji stanu, relacji 
ze środowiskiem zewnętrznym. Zdaniem Ziemowita Jacka Pietrasia funkcja ta 
polega na „filtrowaniu bodźców środowiskowych oraz poszukiwaniu punktów 
równowagi pomiędzy środowiskiem międzynarodowym i wewnętrznym, śro-
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dowiskiem i systemem, rozwojem i tożsamością” [Pietraś 2000: 59]. W ujęciu 
sieciowym sprowadza się ona do nawiązywania połączeń oraz interakcji, które 
odzwierciedlają strukturę interesów danego społeczeństwa; do uczestniczenia 
w sieciach, w których kumulują się wartości materialne oraz niematerialne; do 
tworzenia kolacji, które wywierają wpływ na pozostałych aktorów sieci. 

Państwa uwikłane w zależności sieciowe na poziomie globalnym traktować 
powinny kontekst zewnętrzny dość instrumentalnie. Praktyka ostatnich kilku 
dekad (a nawet wieków) dowodzi, że najskuteczniejsza jest polityka zagraniczna 
konstruowana wokół zasady „zmiennych sojuszy oraz przyjaźni, lecz nie zmien-
nych interesów”. Oznacza to, że każda decyzja polityczna pociągająca za sobą 
aktywne uczestnictwo państwa w środowisku globalnym, uwzględniać powinna 
krótkoterminowy oraz długoterminowy bilans korzyści i strat. I choć czasami 
niezwykle trudno jest zoptymalizować proces decyzyjny [tamże: 128], ważne 
jest by politycy nie ulegali presji pozostałych aktorów. W przeciwnym wypadku 
grozi nam marginalizacja, tj. zepchnięcie na pozycje peryferyjne w globalnej 
sieci zależności. 

3. Funkcja promocyjna (ang. branding). Najważniejszym elementem strategii 
wzmacniania pozycji państwa w sieciach globalnych jest „autopromocja” (ang. 
self-marketing). W dobie spadku znaczenia siły militarnej (ang. hard power) je-
dynym skutecznym narzędziem perswazji międzynarodowej jest kultura (ang. soft 
power). Szczególną rolę pełni przy tym kultura masowa. Warto jednak pamiętać, 
że dobór treści zależy od możliwości percepcyjnych odbiorcy. W warunkach to-
talnej mcdonaldyzacji, westernizacji kultur lokalnych rolę efektywnego narzędzia 
polityki międzynarodowej pełnić może kultura elitarna (wysoka). Trafnie zauważa 
J. Nye [2007: 62], że „kraje, których atrakcyjność i soft power będą rosły, to te, 
które dzięki dobrze rozwiniętym środkom komunikacji są w stanie lokalizować 
istniejące problemy i skutecznie je rozwiązywać. Są to kraje, których polityka 
i kultura odpowiadają światowym normom (zapewniają liberalizm, pluralizm 
i autonomię) oraz kraje, których wiarygodność jest wzmacniana przez wyznawane 
wartości i styl polityki międzynarodowej”. 

Nasza świadomość oddziaływania zewnętrznych sieci kulturowych jest często 
bardzo niska. Efektywność perswazji kulturowej porównywalna jest tymczasem 
z perswazją polityczną oraz gospodarczą (często są to płaszczyzny komplemen-
tarne w stosunku do siebie). Sieci funkcjonujące w płaszczyźnie soft power są 
jednym z najskuteczniejszych instrumentów polityki zagranicznej współczesnych 
państw. Siła ich oddziaływania często zależy jednak od przyjętej strategii „bran-
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dingu państwa”1. Chodzi tutaj o globalną promocję państwa, budowanie jego 
pozytywnego wizerunku wśród inwestorów, polityków, a także obywateli innych 
państw (potencjalnych turystów). „Efektywny branding jest nad wyraz korzystny 
dla krajów drugiej i trzeciej ligi, ponieważ pozwala włączyć je w »globalny dia-
log« dzięki zareklamowaniu ich »niszowych propozycji«. Innymi słowy, markę 
kraju należy wyróżnić i, używając języka marketingu, tak »upozycjonować« na 
światowym rynku, by była rozpoznawalna, dobrze kojarzona i stanowiła ofertę 
w jednej lub wielu dziedzinach. A »pozycjonowanie marki« to zakotwiczenie jej 
w zestawie pożądanych cech i wartości, odróżnienie od konkurencyjnych ofert, 
określenie sektora rynku, w którym chce się ją umieścić, wreszcie poszukiwanie 
dla niej wyjątkowej pozycji” [zob. Fita-Czuchnowska 2007].

Państwo polskie posiada nieograniczone zasoby soft power. Polska sztuka, 
literatura, muzyka, moda, kuchnia, uroda kobiet od zawsze działały, jako globalny 
magnes kulturowy [Nye, 2007: 109]. W przeciwieństwie do współczesnych potęg 
takich jak: USA, Francja, Japonia, Chiny, Indie., podejście do kwestii promocji 
kultury jest u nas bardzo nieprofesjonalne. Brakuje zorganizowanych działań na 
skalę globalną, które przybliżałyby światu Polskę oraz Polaków. A konkurencja 
nie śpi. Bierność kolejnych rządów jest, więc co najmniej niepokojąca. W nie-
dalekiej przyszłości okazać się może, że globalne działania państwa polskiego 
w płaszczyźnie politycznej oraz gospodarczej są zupełnie bezowocne. Zabraknie 
im bowiem wsparcia ze strony soft power, tzw. miękkiej siły, po którą bardzo 
chętnie sięgają rządy innych państw.

ZAKOńCZENIE

Równoległe wchodzenie w nurt regionalizacji i globalizacji w warunkach 
„niedokończonej” zmiany systemowej stawia państwo polskie wobec ogromnych 
wyzwań. Wzrost złożoności środowiska wewnętrznego i zewnętrznego kwe-
stionuje architekturę instytucjonalną stworzoną w ciągu ostatnich dwóch dekad 
transformacji. Instytucje podporządkowane zorganizowanym sieciom interesu 
stają się największą barierą rozwoju. Państwo polskie nie jest w stanie skutecznie 
walczyć z negatywnymi konsekwencjami procesów regionalnych i globalnych. 
Nie potrafi w pełni korzystać z  dobrodziejstw rewolucji cywilizacyjnej. Politycy 
biernie przyglądają się zmianom informacyjnym, biotechnologicznym, komuni-

1 Pojęcie to, zapożyczone z języka reklamy, odnosi się do zestawu działań marketingowych 
mających na celu wypromowanie danego produktu. W tym przypadku chodzi o państwo, a więc 
konkretne miejsca, kulturę, naród, religię. 



 TRANSFORMACJA SIECIOWA FUNKCJI PAńSTWA POLSKIEgO 141

kacyjnym itd., skazując społeczeństwo na wolniejszy rozwój społeczno-gospo-
darczy. Reforma państwa uwikłana została zaś w niekończący się metakonflikt, 
odwracający uwagę opinii publicznej od realnych problemów, z którymi muszą 
zmierzyć się instytucje publiczne na poziomie lokalnym oraz centralnym.

W dobie transformacji sieciowej szansę odniesienia globalnego sukcesu mają 
państwa nieustannie dostosowujące swoją koncepcję „polityczności” do zmien-
nych warunków środowiska, w którym przyszło im działać. Chodzi tutaj o uni-
katową zdolność systemu do rozpoznawania i ponownego definiowania samego 
siebie, którą J. Staniszkis nazywa „sterownością” [Staniszkis 2003: 25]. Pojęcie 
to odnosi się do ewolucji rządzenia, której istotą jest przejście od government do 
governance [zob. Türke 2008], od „kontroli” i „izolacji” do „odpowiedzialności” 
i „partycypacji” [Slaughter 2004: 189]. Transformacja sieciowa przekształca, 
bowiem państwa ze struktur zorganizowanych hierarchicznie w struktury hory-
zontalne o wielu ośrodkach władzy. Sterowność, w przeciwieństwie do innych 
kategorii analitycznych, uwzględnia dokonującą się ewolucję. Państwa rozwi-
nięte, postępujące zgodnie z logiką geopolityki sieciowej, świadomie rezygnują 
z wielu instrumentów władzy hierarchicznej (np. rezygnacja z siły militarnej). 
Świadomie rezygnują z rządzenia na rzecz sterowania. W warunkach ciągłej 
zmienności parametrów środowiska sterowność utożsamiana jest więc z ciągłym 
definiowaniem samego siebie, niekończącym się rozpoznawaniem własnych 
interesów, określaniem możliwości współpracy z otoczeniem, wreszcie z szu-
kaniem najskuteczniejszych sposobów zaspokajania zmieniających się potrzeb 
społeczeństwa.

Szansą realizacji wielu funkcji państwowych jest internet. Korzyści, jakie 
niesie sieć najszybciej odkryli przedstawiciele świata biznesu i przestępczości 
zorganizowanej, najpóźniej zaś politycy. Z ekskluzywnego narzędzia wymiany 
informacji internet dość szybko przerodził się w najpotężniejsze medium 
o zasięgu globalnym [zob. Castells 2003]. Niskie koszty transakcji, imponująca 
prędkość przekazu informacji (ang. real-time communication), możliwość mo-
bilizacji rozproszonych w przestrzeni zasobów, łatwość obsługi oraz szeroko 
zakrojona promocja sprawiły, że internet stał się epicentrum najważniejszych 
procesów gospodarczych, politycznych oraz społeczno-kulturowych. Według 
statystyk World internet Stats z 30 czerwca 2010 roku korzystało z niego ponad 
1 miliard 966 milionów użytkowników [Miniwatts 2010]. I choć użytkownicy 
internetu stanowią nieco ponad 28% globalnej populacji, trudno wyobrazić 
sobie funkcjonowanie wielu firm, instytucji publicznych, organizacji poza-
rządowych, organizacji przestępczych bez tego medium.
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Cechą charakterystyczną trwającej fali zmian jest sieciowa transformacja 
systemu społecznego, jego formy, treści oraz funkcji. „Duch naszych czasów 
jest duchem sieci: podstawowe zasady sieci stały się siłą napędową indywidual-
nego, społecznego, gospodarczego i politycznego życia, co wyróżnia nasz okres 
w historii” – konstatuje Darin Barney [Barney 2008: 9]. Poglądy Barneya są 
w pełni zbieżne z globalną diagnozą Castellsa, który uważa, iż „sieci stanowią 
nową morfologię społeczną naszych społeczeństw, a rozprzestrzenianie się logiki 
usieciowienia w sposób zasadniczy zmienia funkcjonowanie i wyniki w procesach 
produkcji, doświadczenia, władzy i kultury” [Castells 2007: 467]. W dyskursie 
naukowym sieć urosła do rangi fetyszu współczesności. Z kanonu cywilizacyjnego 
wyparła ona maszynę parową, symbol XIX-wiecznej rewolucji przemysłowej. 
Jest więc bardzo prawdopodobne, że XXI wiek będzie wiekiem sieci bądź też, 
bardziej precyzyjnie, wiekiem globalnej transformacji sieciowej, której skutkiem 
jest radykalna zmiana struktury oraz funkcji państw narodowych.
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tHE NEtWOrK trANSFOrMAtION OF tHE POLISH StAtE FUNCtIONS
(Summary)

The importance of networks in the transformation of the Polish state functions is underesti-
mated. This is probably because the awareness of the network structures is not common and the 
network analysis is still new research tool in contemporary social science. It’s impossible to un-
derstand the transformation of the Polish state functions without understanding the role played by 
network forms of organization and communication. In the modern world, networks are often used 
as the exchange platforms enabling dynamic move of goods, ideas, values etc. Deeply involved 
in this exchange are: states, transnational corporations, criminal groups, terrorist networks, non-
governmental organizations, global social movements and citizens organized in various associa-
tions, clubs, and unions. All of these actors meet together on the interrelated planes, participating 
in ephemeral and permanent, single and repeated acts of exchange. 

Networks re-define the position of the Polish state in the global power structure. The new 
position is produced by three interlocking vectors: economic transformation in Central and Eastern 
Europe; European integration; and globalisation. The nation-state involved in three contradictory 
network realms is unable to fulfil many crucial functions. Success on the global stage depends on 
the ability of states to identify and redefine themselves. In case of Poland, the most urgent issue 
seems to be the reorientation of public institutions to implement the regional and global functions. 
This essay presents the directions of the reorganization of the functions of the Polish state, as well 
as the benefits and risks associated with this process. 

Key words: network transformation, global power networks, external pressure, soft power, 
state branding, governance.


