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Dyskursywne konstruowanie polityki europejskiej.
Analiza wybranych debat sejmowych

Integracja europejska to niezmiernie skomplikowany, wielow¹tkowy i wielo-
wymiarowy proces. Nie ulega jednak w¹tpliwo�ci, ¿e jednym z jej kluczowych
aspektów jest proces podejmowania politycznych decyzji oparty na negocjacjach
prowadz¹cych do wytworzenia szerokiego konsensusu w�ród ró¿norodnych zbio-
rowych podmiotów politycznych. Dziêki rozbudowanym formalnym i nieformal-
nym mechanizmom konsultacji przywódczych elit rz¹dowych i pozarz¹dowych,
publicznych debat i demokratycznych g³osowañ powsta³, rozszerza siê, dzia³a
i przekszta³ca siê unikalny zbiorowy twór, jakim jest Unia Europejska. Jej przy-
sz³y kszta³t organizacyjny i aktywno�æ s¹ spraw¹ otwart¹, ale zdaj¹ siê podlegaæ
charakterystycznemu dla pó�nego kapitalizmu procesowi refleksyjno�ci, który
oznacza, ¿e �wiadomo�æ zbiorowa, wizje �wiata, idee, doktryny, programy, mity,
uprzedzenia w coraz wiêkszej mierze kszta³tuj¹ byt spo³eczny1.

Kryzys europejskiej polityki integracyjnej
i jego dyskursywne przezwyciê¿anie

W ostatnich latach w integracyjnym procesie decyzyjnym � po okresie suk-
cesów zwieñczonym akcesj¹ do UE dziesiêciu pañstw � nast¹pi³ spektakularny
kryzys. Ujawni³ siê on poprzez odrzucenie w kilku referendach przygotowane-
go przez Konwent Europejski projektu Traktatu Konstytucyjnego Unii Euro-
pejskiej. Doprowadzi³o to do zawieszenia ca³ego procesu ratyfikacji. Nie ozna-
cza to jednak, ¿e proces integracji zosta³ wstrzymany. Konflikt wizji i warto�ci
pomiêdzy europejskimi elitami politycznymi a spo³eczeñstwami narodowymi
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spowodowa³, ¿e zatrzymaniu uleg³a jedynie realizacja pewnej strategii integra-
cji i zwi¹zanej z ni¹ wizji przysz³o�ci UE i Europy. Niestety, brak jest powszech-
nie akceptowanych alternatywnych projektów przysz³o�ci. Mo¿na wiêc mówiæ
o kryzysie integracji.

Kryzys nie zawsze jednak ma charakter destrukcyjny. Louis Coser2  w swej
funkcjonalnej teorii konfliktu dowodzi, ¿e wewnêtrzne konflikty spo³eczne doty-
cz¹ce celów, warto�ci lub interesów, a niesprzeczne z podstawowymi za³o¿enia-
mi, na których opieraj¹ siê stosunki spo³eczne, s¹ zazwyczaj przydatne. Stwarza-
j¹ one mo¿liwo�ci korygowania stosunków w³adzy i systemu norm zgodnie z po-
trzebami jednostek czy podgrup. W tym duchu, odwo³uj¹c siê do podstawowej
regu³y Unii Europejskiej, jak¹ jest konsens osi¹gany za pomoc¹ dysput i negocja-
cji, Komisja Europejska postanowi³a realizowaæ tak zwany �plan D�, którego
istota i nazwa odwo³uje siê do trzech procesów: demokracja, dialog i debata3.
W jego ramach przedstawi³a do szerokiej konsultacji Program Legislacyjny i Pro-
gram Prac Komisji na 2006 rok4.

Program stawia diagnozê, ¿e w wyniku globalizacji Europa stanê³a wobec
nowych szans i nowych wymogów. Komisja podkre�la, ¿e najlepsz¹ odpo-
wiedzi¹ Europy w tej sytuacji jest uwolnienie ca³ego potencja³u obywateli
i promowanie wspólnych warto�ci na jej terytorium i na ca³ym �wiecie. Ma
siê to dokonaæ poprzez osi¹ganie celów strategicznych okre�lonych przez Ko-
misjê na pocz¹tku jej kadencji, którymi s¹: dobrobyt, solidarno�æ, bezpie-
czeñstwo, Europa jako partner dla �wiata. Osi¹ganie tych celów wymaga rów-
nowagi w pracach Unii: po³¹czenia polityk pozwalaj¹cych Europie na d¹¿e-
nie do konkurencyjno�ci i sprawiedliwo�ci spo³ecznej, do ochrony swoich
obywateli i obrony ich swobód, do dzia³ania na jej w³asnym terytorium i do
promowania europejskich warto�ci w �wiecie. Program omawia g³ówne za³o-
¿enia aktywno�ci oraz przedstawia listê proponowanych priorytetowych dzia-
³añ w tych obszarach.

Program Komisji jako wyznaczaj¹cy cele strategiczne, cele instrumentalne
i sposoby ich osi¹gania mo¿na wiêc uznaæ za dzia³anie zmierzaj¹ce do osi¹gniê-
cia integracji funkcjonalnej uk³adu spo³ecznego5. Jest to wiêc akt polityki inte-
gracyjnej, który przedstawia jednocze�nie i zachêca rz¹dy krajów cz³onkowskich
UE oraz inne podmioty wewn¹trznarodowe i europejskie do w³¹czenia siê w re-
alizacjê integracji europejskiej w proponowanym kszta³cie i do jego wspólnej
modyfikacji w procesie politycznej debaty.

2 L. Coser, The Functions of Social Conflict. New York 1956.
3 Uwolnienie ca³ego potencja³u Europy, Program Legislacyjny i Program Prac Komisji na 2006 r.,

COM (2005) 531, http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/pl/com/2005/com2005_0531pl01.pdf
(dostêp 21.12.2005).
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Zgodnie z rezolucj¹ Parlamentu Europejskiego parlamenty pañstw cz³onkow-
skich przeprowadzi³y w grudniu 2005 roku po�wiêcone Programowi debaty6.
Niniejszy artyku³ podejmuje analizê dyskursu maj¹cego miejsce podczas jednej
z debat parlamentarnych na temat tej pragmatycznej wizji integracji. Odby³a siê
ona w dniu 16 grudnia 2005 roku w Sejmie V kadencji7 . W studium stosowana
jest metoda analizy ramowej. Badanie zmierza do ujawnienia stosowanych przez
przedstawicieli parlamentarnych ugrupowañ ram interpretacyjnych, s³u¿¹cych
polskim partiom politycznym do wyznaczania dzia³añ wobec procesu integracji
europejskiej w ró¿nych jego przejawach. Badanie ma tak¿e charakter porównaw-
czy. Ramy ujawnione w debacie z 16 grudnia 2005 roku zostaj¹ przyrównane do
ram stosowanych w debatach akcesyjnych polskiego parlamentu, ujawnionych
we wcze�niejszych analizach debat sejmowych po�wiêconych akcesji Polski do
Unii Europejskiej8 . Porównanie ma na celu okre�lenie, czy symboliczne zasoby
polskiej kultury politycznej s¹ rozwijane w kierunku sprzyjaj¹cym wzmacnianiu
integracji i jakie wizje przysz³o�ci Unii mog¹ byæ przez nie uprawomocniane.

Analiza ramowa zastosowana do studium procesu podejmowania decyzji
politycznych uzupe³nia tradycyjne paradygmaty badawcze: paradygmat racjo-
nalnego wyboru i paradygmat grupowych interesów9 . Pierwszy z nich jako
jednostk¹ analizy pos³uguje siê racjonalnym aktorem spo³ecznym. Zak³ada, ¿e
decydent dokonuje racjonalnego wyboru miêdzy mo¿liwo�ciami, których konse-
kwencje przewiduje. Preferuje za� te mo¿liwo�ci, które ocenia jako zaspokajaj¹-
ce w najwy¿szym stopniu potrzeby zbiorowo�ci, której decyzja dotyczy. Druga
perspektywa podkre�la znaczenie konfliktu politycznego, tocz¹cego siê pomiê-
dzy ró¿nymi grupami interesu zainteresowanymi wynikiem politycznej decyzji.
Rywalizuj¹ one o kontrolê nad znaczeniem danej polityki i alokacj¹ zasobów.
Ostateczny wynik ma charakter kompromisu, który zaspokaja w ró¿nym stopniu
interesy konkurentów. Wyja�nienia dostarczane przez te dwa modele bazuj¹ na
hipotezie zaspokojenia preferencji w ramach dobra wspólnego spo³eczeñstwa.

¯aden model nie pozwala jednak na ca³kowite wyja�nienie procesu podejmo-
wania decyzji politycznych. Jednym ze zjawisk, którego nie potrafi¹ zinterpreto-

6 Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Programu Legislacyjnego i Programu Prac
Komisji na 2006 r. (COM(2005)0531), P6_TA-PROV(2005)0524, 15.12.2005, http://www.euro-
parl.eu.int/omk/sipade3?PUBREF=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2005-0524+0+DOC+XML+V0//
PL&LEVEL=2&NAV=X&L=PL (dostêp 21.12.2005).

7 http://ks.sejm.gov.pl:8009/kad5/005/50053000.htm#070 (dostêp 2.01.2006).
8 P. Pawliszak, Dyskursywne strategie tworzenia grupowych konsensów. Analiza debat sejmo-

wych dotycz¹cych cz³onkostwa Polski w Unii Europejskiej. [W:] Konstruowanie ja�ni i spo³eczeñ-
stwa. Europejskie warianty interakcjonizmu symbolicznego. Red. E. Ha³as, K. T. Konecki. Warsza-
wa 2005, s. 291�309.

9 A. Triandafyllidou, A. Fotiou, Sustainability and Modernity in the European Union: A Fra-
me Theory Approach to Policy-Making. �Sociological Research Online� 1998, vol. 3, nr 1, s. 2;
http://www.socresonline.org.uk/3/12/html (dostêp: 10.01.2006).
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waæ te modele, jest podejmowanie wewnêtrznie sprzecznych decyzji politycznych.
Podkre�laj¹ one fakt, ¿e decyzje polityczne nie maj¹ �ci�le racjonalnego charakte-
ru. W znacznej mierze wykazuj¹ one charakter symboliczny. Symboliczny w tym
kontek�cie oznacza, ¿e sama decyzja polityczna i jej wynik mog¹ byæ ró¿norodnie
interpretowane. Sens danego wydarzenia i jego konsekwencji nie jest determino-
wany przez obiektywne warunki, lecz jest konstrukcj¹ tworzon¹ przez aktorów spo-
³ecznych, pos³uguj¹cych siê takimi zasobami kulturowymi jak mity, ideologie, ste-
reotypy, metafory. Analiza ramowa pozwala ods³oniæ proces reinterpretacji poli-
tycznych opcji dokonywanych przez aktorów politycznych i ukazaæ, w jaki sposób
usi³uj¹ oni narzuciæ w³asn¹ interpretacjê rzeczywisto�ci, a tym samym promuj¹
rozwi¹zania zgodne ze swymi interesami oraz legitymizuj¹ swoje interesy.

Dyskursywne definiowanie integracji europejskiej

W perspektywie interakcjonizmu symbolicznego dzia³ania jednostek i grup
okre�lane s¹ przez konstruowane w interakcyjnym procesie, wy³aniaj¹ce siê defi-
nicje sytuacji. El¿bieta Ha³as wyja�nia, ¿e �definiowanie sytuacji polega na ulo-
kowaniu w spo³ecznym czasie i przestrzeni znacz¹cych obiektów wa¿nych dla
dzia³aj¹cego ze wzglêdu na zamiar jego dzia³ania, które dziêki definicji sytuacji
mo¿e staæ siê spójne i zorganizowane�10.

Interakcjonizm podkre�la problematyczny i zmienny charakter definicji sytu-
acji. Jednak¿e problematyczno�æ mo¿e byæ dostrze¿ona jedynie w odniesieniu do
nieproblematycznego, oczywistego �t³a�. Uto¿samiane jest ono z kultur¹. Do-
starcza ona symbolicznych zasobów, które umo¿liwiaj¹ interpretowanie i defi-
niowanie. W szczególno�ci interakcjonizm zak³ada istnienie spo³eczno-kulturo-
wej matrycy znaczeñ, wyra¿onej i zobiektywizowanej w jêzyku, która umo¿liwia
formu³owanie wiedzy o obiektach, komunikowanie jej oraz dzia³ania wobec nich11.

Interakcjoni�ci zauwa¿aj¹ ró¿nicê w przebiegu procesu definiowania w zale¿-
no�ci od typu sytuacji. W sytuacjach rutynowych problematyczno�æ jest niewiel-
ka i uczestnicy interakcji, pos³uguj¹c siê wspólnymi zasobami wiedzy, ³atwo usta-
laj¹ wspóln¹ definicjê, która pozwala im zestroiæ dzia³ania. Dokonuj¹ tego po-
przez organizacjê znaczeñ w procesie tematyzacji12. W sytuacjach rutynowych
mog¹ pojawiaæ siê problematyczne wydarzenia, które pobudzaj¹ aktorów spo-
³ecznych do dzia³añ maj¹cych na celu przywrócenie definicyjnego porz¹dku. Ist-
niej¹ jednak tak¿e sytuacje ca³o�ciowo problematyczne, których uczestnicy lub
obserwatorzy nie mog¹ jednoznacznie zdefiniowaæ. Wtedy ich dzia³ania koncen-
truj¹ siê nie na harmonizowaniu interakcji, lecz na ustaleniu, co siê dzieje. Zdarza

10 E. Ha³as, Spo³eczny kontekst znaczeñ w teorii symbolicznego interakcjonizmu. Lublin 1987,
s. 107.

11 Tam¿e, s. 110.
12 J. P. Hewitt, Self and Society: a Symbolic Interactionist Social Psychology. Boston 1979, s. 128.
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siê to wtedy, gdy sytuacja jest postrzegana jako bez³adna w odniesieniu do stan-
dardów kulturowych, a wiêc jako: nietypowa, nieprawdopodobna, niewyt³uma-
czalna, nieskuteczna, nierealistyczna lub moralnie z³a13.

Proces integracji Europy nosi znamiona sytuacji ca³o�ciowo problematycz-
nej. Integracja europejska jest procesem otwartym, którego kresu nie da siê prze-
widzieæ. W jej wyniku powstaje nietypowy ponadpañstwowy twór spo³eczny.
Spo³eczeñstwu polskiemu prezentuje siê wzajemnie przeciwstawne wizje przy-
sz³o�ci, co pog³êbia ukazywane przez sonda¿e poczucie niepewno�ci i ró¿norod-
ne lêki o przysz³o�æ. Sytuacje problematyczne s¹ przedmiotem intensywnej kon-
wersacji spo³ecznej. Za jej pomoc¹ aktorzy spo³eczni poszukuj¹ wyja�nieñ natu-
ry i przyczyn problematycznych wydarzeñ i/lub koncentruj¹ siê na znalezieniu
takiej definicji, która umo¿liwi im skuteczne dzia³anie14. W ten sposób rekonstru-
uj¹ porz¹dek spo³eczny i dostosowuj¹ do niego linie swoich dzia³añ.

W nowoczesnych spo³eczeñstwach najwa¿niejszym no�nikiem zmiany kultu-
rowych uk³adów znaczeñ staje siê jeden z elementów dyskursu publicznego �
dyskurs medialny, przez który rozumie siê ca³okszta³t przekazów dostêpnych
publicznie poprzez media15. Dyskursy dostarczaj¹ uczestnikom ¿ycia spo³eczne-
go ró¿norodnych repertuarów kategoryzacji, symboli i argumentacji, które mog¹
zostaæ u¿yte jako zasoby interpretacyjne do definiowania sytuacji16. W dyskur-
sach dotycz¹cych problemów spo³ecznych formowane s¹ zbiorowe przedstawie-
nia po¿¹danego i istniej¹cego ³adu spo³ecznego.

Teoria dyskursu rozwijana przez van Dijka podkre�la, ¿e kszta³t i tre�ci dys-
kursu publicznego kontrolowane s¹ przez tak zwane elity symboliczne17. Za nale-
¿¹cych do nich uznaje siê, miêdzy innymi, publicystów, pisarzy, dziennikarzy,
duchownych, ekspertów, polityków, intelektualistów. Cz³onków elit symbolicz-
nych mo¿na okre�liæ jako jednostki zajmuj¹ce pozycje spo³eczne, którym odpo-
wiadaj¹ legitymizowane przez dominuj¹c¹ kulturê role interpretatorów ¿ycia spo-
³ecznego. W obrêbie elit symbolicznych czêsto dochodzi do konfliktu. Konflikt
ten mo¿na postrzegaæ jako konfrontacjê reprezentacji zbiorowych wytworzonych
i uznawanych przez okre�lone grupy spo³eczne18. Przedstawiciele ró¿nych grup
spo³ecznych, pos³uguj¹c siê odmiennymi koncepcjami rzeczywisto�ci i ró¿nymi
strategiami argumentacyjnymi, walcz¹ o przejêcie kontroli nad dominuj¹cym
systemem znaczeñ19.

13 E. Ha³as, dz. cyt., s. 152.
14 J. P. Hewitt, dz. cyt., s. 172.
15 M. Czy¿ewski, S. Kowalski, A. Piotrowski, Wprowadzenie. [W:] Rytualny Chaos. Studium

dyskursu publicznego. Red. M. Czy¿ewski, S. Kowalski, A. Piotrowski. Kraków 1997, s. 11.
16 Por. tam¿e, s. 25.
17 T. van Dijk, Elite Discourse and Racism. Newbury Park 1993.
18 D. Rancew-Sikora, Konflikt w polskim dyskursie ekologicznym: próba analizy konwersacyj-

nej. �Studia Socjologiczne� 2002, nr 4, s. 69.
19 Tam¿e.
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W konflikcie o symboliczn¹ dominacjê coraz wiêkszego znaczenia nabieraj¹
podmioty zorganizowane. Mog¹ to byæ media, partie polityczne, instytucje edu-
kacyjne, a tak¿e organizacje ruchów spo³ecznych. W przypadku dyskursu inte-
gracyjnego g³ówn¹ mobilizacyjn¹ rolê przejê³y partie polityczne i zaanga¿owane
publicznie media. Jednym z przejawów ich aktywno�ci s¹ transmitowane przez
publiczn¹ telewizjê sejmowe debaty dotycz¹ce Unii Europejskiej. Z punktu wi-
dzenia teorii dyskursu publicznego zaproponowanej przez Marka Czy¿ewskiego,
Sergiusza Kowalskiego i Andrzeja Piotrowskiego przemówienia sejmowe nale¿¹
do dyskursu polityki, który jest czê�ci¹ dyskursu publicznego obejmuj¹c¹ wypo-
wiedzi polityków w ramach ról przypisanych w obrêbie instytucji politycznych20.
Poniewa¿ sejmowe wypowiedzi pos³ów s¹ transmitowane w ca³o�ci przez pu-
bliczn¹ telewizjê i radio, a w wybranych fragmentach i omówieniach tak¿e przez
inne media, mo¿na je równie¿ traktowaæ jako element dyskursu politycznego elit
symbolicznych. Wypowiedzi te nie tylko przek³adaj¹ siê na decyzje prawne i po-
lityczne, ale tak¿e wspó³kszta³tuj¹ publicznie dostêpn¹ wiedzê, prawomocne prze-
konania, tre�ci i formy dyskursu publicznego oraz podzielane zbiorowo definicje
sytuacji, które s¹ podstaw¹ do dzia³añ zbiorowych i indywidualnych aktorów
politycznych. Panowanie nad spo³eczn¹ percepcj¹ rzeczywisto�ci umo¿liwia le-
gitymizacjê dzia³añ politycznych i zwi¹zanego z nimi transferu zasobów.

Jedn¹ z teoretycznych perspektyw stosowanych do analizy procesów konstruk-
cji znaczeñ i dzia³añ jest perspektywa ramowania. Jest ona szeroko u¿ywana w so-
cjologii, politologii, psychologii, naukach o komunikowaniu oraz w wielu dzie-
dzinach wiedzy stosowanej, miêdzy innymi w zarz¹dzaniu, negocjacjach, roz-
wi¹zywaniu konfliktów. Wspó³czesne, czêsto zasadniczo ró¿ni¹ce siê od siebie
koncepcje nawi¹zuj¹ do idei Ervinga Goffmana21. Przyj¹³ on podstawowe za³o¿e-
nie, ¿e jednostki aktywnie organizuj¹ swoje do�wiadczenie w ¿yciu codziennym,
odpowiednio je interpretuj¹c, a ich my�lenie i dzia³anie zale¿¹ od wyników tego
procesu. Goffman wykazywa³, ¿e aktorzy spo³eczni stosuj¹ w tym procesie �ramy�,
czyli schematy, które s³u¿¹ do interpretowania zespo³ów wydarzeñ i przedstawia-
nia ich innym22.

Po�ród wielu ró¿nych nurtów teoretycznych, rozwijaj¹cych Goffmanowsk¹
ideê na szczególn¹ uwagê zas³uguje perspektywa ramowa w³¹czona w obrêb
teorii ruchów spo³ecznych. Jej u¿yteczno�æ dla niniejszych analiz wi¹¿e siê
tym, ¿e jest to koncepcja, która podkre�la kolektywny i konstruktywistyczny
charakter ram oraz umieszcza je w interakcyjnym procesie mobilizacji jedno-
stek i konstruowania dzia³añ zbiorowych. Rama definiowana jest w tej teore-
tycznej perspektywie jako:

20 M. Czy¿ewski, S. Kowalski, A. Piotrowski, dz. cyt., s. 15.
21 E. Goffman, Frame Analysis. An Essay on the Organization of Experience. Cambridge 1974.
22 Tam¿e, s. 21.

Piotr Pawliszak



59

schemat interpretacyjny, który upraszcza i czyni bardziej wyrazistym wybrany frag-
ment rzeczywisto�ci poprzez selektywne wyodrêbnianie i nadawanie znaczeñ sytuacjom,
wydarzeniom, do�wiadczeniom i sekwencjom dzia³añ nale¿¹cych do istniej¹cego obec-
nie lub w przesz³o�ci �rodowiska spo³ecznego23.

Ramami, s³u¿¹cymi do interpretacji rzeczywisto�ci spo³ecznej, pos³uguj¹ siê
jednostki oraz organizacje ruchów spo³ecznych. Te drugie wytwarzaj¹ specyficz-
ny typ ram � �zbiorowe ramy dzia³ania�. Obejmuj¹ one trzy podstawowe ele-
menty:

1. diagnozê wybranego wydarzenia lub aspektu ¿ycia jako problematycznego
i wymagaj¹cego zmiany,

2. propozycjê podjêcia okre�lonych dzia³añ w celu rozwi¹zania wskazanego pro-
blemu,

3. racjonalny lub emocjonalny apel o w³¹czenie siê w dzia³anie naprawcze lub
dzia³ania zbiorowe24.

S¹ to odpowiednio elementy: diagnostyczny, prognostyczny i motywacyjny.
Diagnostyczne i prognostyczne ramowanie przypisuje motywy i to¿samo�ci
przeciwnikom lub celom zmian, ramowanie motywacyjne obejmuje za� konstruk-
cjê to¿samo�ci i motywów zwolenników.

Organizacje ruchów spo³ecznych, podejmuj¹c próby mobilizacji swych po-
tencjalnych zwolenników i uczestników, anga¿uj¹ siê w proces dostosowania
ram25 . Ogólnie mówi¹c, polega on na próbach przekszta³cenia ram stosowanych
przez jednostki w ¿yciu spo³ecznym, a tym samym na sk³onieniu ich do reinter-
pretacji otoczenia spo³ecznego, tak aby uznali dzia³ania ruchu za s³uszne i warte
poparcia. Jest to w istocie proces tworzenia i propagowania nowych definicji
sytuacji i uk³adów znaczeñ. Poniewa¿ odbywa siê on w �rodowisku, gdzie kon-
kuruj¹ ze sob¹ ró¿ne interpretacje sytuacji spo³ecznej podzielane i propagowane
przez ró¿ne zbiorowo�ci i organizacje, obejmuje on równie¿ negocjacje znaczeñ
i konflikt symboliczny.

Jedn¹ z najistotniejszych p³aszczyzn zmagañ o znaczenia jest dyskurs publiczny.
Jego analiza doprowadzi³a Gamsona i Modiglianiego do skonstruowania koncep-
cji ramy jako powszechnie stosowanego dyskursywnego narzêdzia, które kszta³-

23 D. A. Snow, R. D. Benford, Master Frames and Cycles of Protest. [W:] Frontiers in Social
Movement Theory. Red. A. D. Morris and C. M. Miller. New Haven 1992, s. 137.

24 D. A. Snow, R. D. Benford, Ideology, Frame Resonance, and Participant Mobilization. �In-
ternational Social Movement Research� 1988, t. 1, s. 199.

25 D. A. Snow, E. B. Rochford Jr., S. K. Worden, R. D. Benford, Frame Alignment Process,
Micromobilization and Movement Participation. �American Sociological Review� 1986, t. 51,
s. 133�155.
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tuje �wiadomo�æ odbiorców i konstruuje znaczenia aktów komunikacyjnych26.
Ich koncepcjê ramy, u¿yteczn¹ do niniejszych analiz, syntetycznie okre�la cytat:
�centralna porz¹dkuj¹ca idea, albo w¹tek narracyjny, nadaj¹ce znaczenie odpo-
wiednio dobranym ci¹gom wydarzeñ�27. Ramy � rozumiane jako schematy inter-
pretacji � mog¹ odnosiæ siê do poszczególnych kwestii, problemów lub kontro-
wersji albo mog¹ s³u¿yæ do interpretacji szerszych obszarów zjawisk. Ramy pierw-
szego rodzaju mo¿na nazwaæ �ramami szczegó³owymi�, ramy szeroko stosowa-
ne mo¿na nazwaæ �ramami modelowymi� (masterframes). Szeroko stosowan¹
ram¹ modelow¹ jest, na przyk³ad, rama praw cz³owieka, która istniej¹ce zró¿ni-
cowanie w spo³ecznej egzystencji takich kategorii spo³ecznych jak: kobiety i mê¿-
czy�ni, biali i czarni, homo- i heteroseksualni interpretuje jako zjawisko dyskry-
minacji.

Zgodnie z koncepcjami formacji i mobilizacji konsensusu B. Klandermansa28

oraz procesu dostosowania ram D. Snowa, E. Rochforda, S. Wordena i R. Benfor-
da29  organizacje ruchów spo³ecznych identyfikuj¹ spo³eczne obszary podziela-
nych znaczeñ i emocji, dostosowuj¹ do nich swój apel, a nastêpnie d¹¿¹ do ich
transformacji, tak by sta³y siê one podstaw¹ do aktywnego udzia³u jednostek w ich
dzia³aniach. Skuteczno�æ u¿ytej w tym celu zbiorowej ramy dzia³ania okre�lana
jest jako zale¿na od stopnia dopasowania diagnostycznych i prognostycznych
stwierdzeñ ramy do rzeczywistych wydarzeñ interpretowanych w zdroworozs¹d-
kowej perspektywie, do�wiadczeñ ¿yciowych potencjalnych zwolenników i do-
minuj¹cych w kulturze mitów, przekonañ i wiedzy potocznej30. Nale¿y jednak
podkre�liæ, ¿e w d³u¿szej perspektywie ruchy spo³eczne mog¹ w jakim� stopniu
zmieniæ dominuj¹ce w danej kulturze uk³ady znaczeñ. Zmiana w obrêbie spo-
³ecznych instytucji jest nieod³¹czna od zmiany kulturowej.

Behawioralne efekty ramowania analizowane w teorii ruchów spo³ecznych
nie ograniczaj¹ siê jedynie do obszaru dzia³añ zbiorowych. Skuteczno�æ perswa-
zyjna ram jest potwierdzona zarówno przez wyniki analiz faktycznych procesów
politycznych, jak i w eksperymentach dotycz¹cych poparcia dzia³añ politycz-
nych i ocen polityków oraz decyzji wyborczych31. Decyzje polityczne i ocena
tych decyzji zale¿y wiêc w znacznym stopniu od sposobu ich ujmowania. Bada-
nie procesów nadawania znaczeñ wydarzeniom i dzia³aniom politycznym ma zatem
istotne znaczenie dla rozumienia procesu formowania polityki europejskiej.

26 A. Simon, M. Xenos, Media Framing and Effective Public Deliberation. 2000, s. 12, http://
jsis.artsci.washington.edu/programs/cwesuw/simon.htm (dostêp 21.05.2004).

27 W. A. Gamson, A. Modigliani, The Changing Culture of Affirmative Action. [W:] Research in
Political Sociology. Red. R. G. Braungart and M. M. Braungart. Greenwich, CT 1987, t. 3, s. 143.

28 B. Klandermans, The Formation and mobilization of Consensus. [W:] From Structure to
Action. Red. B. Klandermans, H. Kriesi, S. Tarrow. Greenwich Conn. 1988, vol. 1, s. 173�197.

29 D. A. Snow, E. B. Rochford, Jr., S. K. Worden, R. D. Benford, dz. cyt., s. 464�481.
30 D. A. Snow, R. D. Benford, dz. cyt., s. 205�210.
31 K. Skar¿yñska, Cz³owiek a polityka. Zarys psychologii politycznej. Warszawa 2005, s. 315.
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U¿ycie ram do interpretacji i oceny polityki integracyjnej

1. Metoda analizy

Materia³ do badañ stanowi¹ wyst¹pienia sejmowe przedstawicieli partii po-
litycznych, którzy w imieniu klubów i kó³ poselskich zabierali g³os w debacie
nad komunikatem Komisji Europejskiej zawieraj¹cej Program Legislacyjny
i Program Prac Komisji na 2006 rok. Odby³y siê one 16 grudnia 2005 roku.
Wypowiedzi pozyskano z bazy danych zawieraj¹cej stenogramy przemówieñ
sejmowych (http://ks.sejm.gov. pl:8009/forms/kad.htm).

Wyst¹pienia by³y analizowane zgodnie z metodologi¹ zastosowan¹ wcze�niej
do debat sejmowych dotycz¹cych akcesji Polski do Unii Europejskiej32 . Okre�la-
no wiêc postawy mówców (akceptacja, akceptacja warunkowa, odrzucenie, od-
rzucenie warunkowe) wobec omawianych przez nich punktów Programu, a tak¿e
identyfikowano ramy s³u¿¹ce do interpretacji zaproponowanych przez Komisjê
Europejsk¹ wizji i strategii integracji europejskiej. Kodowanie dotycz¹ce ram
interpretacyjnych mia³o charakter otwarty, to znaczy poszczególne kategorie
wy³ania³y siê w toku analizy danych. W pierwszej fazie kodowania w debatach
sejmowych zidentyfikowano repertuar jednostkowych motywów tematycznych
(themes). Dokonano tego poprzez uwa¿ne czytanie, pozwalaj¹ce na wyró¿nienie
jednostek znaczeniowych tekstu odnosz¹cych siê do po¿¹danego stanu Unii, do
jego szczegó³owych wymiarów lub prowadz¹cych do niego dzia³añ i procesów.
Przypisywano im jedn¹ lub wiêcej etykiet okre�laj¹cych rodzaj wystêpuj¹cych
retorycznych czynno�ci, na przyk³ad: �obawy, ¿e UE stanie siê obszarem o nie
zmniejszaj¹cych siê nierówno�ciach miêdzy starymi a nowymi cz³onkami�, �ocena
dzia³añ Komisji Europejskiej jako nie uwzglêdniaj¹cej problemów Polski�, �wi-
zja projektowanych dzia³añ jako zmierzaj¹cych do wzrostu gospodarczego i wzro-
stu miejsc pracy�. Etykiety grupowano w kategorie i odpowiednio je rekonstru-
owano, tak aby jak najlepiej okre�la³y tre�æ jednostkowych motywów tematycz-
nych nale¿¹cych do poszczególnych kategorii33.

Jednocze�nie podczas czytania rekonstruowano regu³y, czyli �centralne idee
porz¹dkuj¹ce�34, wed³ug których jednostkowe motywy tematyczne okre�lonych
kategorii ³¹czone s¹ w wiêksze logiczne ca³o�ci, nadaj¹ce integracji lub jej wy-
branym wymiarom uogólnione znaczenie. Po pogrupowaniu w kategorie jednost-
kowych motywów tematycznych okre�lono poszczególne typy ram, przypisuj¹c

32 P. Pawliszak, dz. cyt., s. 297.
33 Postêpowanie podobne do procedury kodowania selektywnego stosowanego w metodologii

ugruntowanej, por. K. Konecki, Studia z metodologii badañ jako�ciowych. Teoria ugruntowana.
Warszawa 2000, s. 52.

34 W. A. Gamson, A. Modigliani, dz. cyt., s. 139.
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im jako wska�niki wystêpowanie jednostkowych motywów tematycznych nale-
¿¹cych do okre�lonych kategorii35. Nastêpnie wszystkie wypowiedzi sejmowe
poddano analizie, identyfikuj¹c wystêpowanie poszczególnych typów ram.

2. Stosowane ramy

W wyniku analizy wyodrêbniono sze�æ ram, którymi pos³ugiwali siê w deba-
cie sejmowej przedstawiciele poszczególnych partii politycznych. Ramy s¹ sche-
matami s³u¿¹cymi partiom do interpretacji postulowanej przez Komisjê Europej-
sk¹ polityki integracyjnej. By³y one stosowane zarówno do popierania programu
Komisji, jak i do jego krytyki. Zidentyfikowane ramy okaza³y siê nieco zmodyfi-
kowanymi wersjami piêciu spo�ród o�miu ram stosowanych w debatach akcesyj-
nych. Ich podobieñstwo polega na u¿yciu tej samej strategii argumentacji i pos³u-
giwaniu siê retorycznymi �rodkami nale¿¹cymi do tej samej kategorii.

W debacie nad projektem polityki integracyjnej Komisji Europejskiej czêsto
stosowana jest rama warto�ci europejskich, s³u¿¹ca do oceny projektowanych
dzia³añ ze wzglêdu na zgodno�æ z warto�ciami36, które przez mówców s¹ uznawane
za charakterystyczne czy po¿¹dane dla Europy. W zale¿no�ci od sposobu zastoso-
wania, skorelowanego z pozytywn¹ lub negatywn¹ orientacj¹ wobec Programu,
s³u¿y ona do konstruowania dwóch konkurencyjnych obrazów. Pierwszy ukazuje
integracyjn¹ politykê Komisji Europejskiej jako s³u¿¹c¹ zabezpieczeniu lub osi¹-
gniêciu przez Europê zespo³u istotnych warto�ci. Wymieniane s¹ tutaj takie warto-
�ci jak: pomocniczo�æ, solidarno�æ, ochrona �rodowiska, sprawiedliwo�æ spo³ecz-
na, dobrobyt, bezpieczeñstwo, zdrowie. Przyk³adu dostarcza tu wypowied� przed-
stawiciela Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Gra¿yny Ciemniak: �Chcemy budo-
waæ spo³eczeñstwo o wysokiej jako�ci ¿ycia i uznaj¹ce wspóln¹ odpowiedzialno�æ
m.in. za ochronê �rodowiska, bo jako�æ �rodowiska to jako�æ naszego ¿ycia. Dlate-
go uznajemy kierunki dzia³añ Komisji Europejskiej, aby promowaæ zdrowie spo³e-
czeñstwa, gdy¿ jest to fundament dobrobytu i bezpieczeñstwa�37. Podkre�liæ nale-
¿y, ¿e nazwy �Unia Europejska� i �Europa� stosowane s¹ w tej kategorii wypowie-
dzi zamiennie, jako synonimy, co sugeruje, ¿e Unia Europejska wyra¿a istniej¹c¹
potencjalnie jedno�æ Europy i j¹ urzeczywistnia. Europa za� czy Unia Europejska
postrzegana jest jako obszar, gdzie realizuje siê te warto�ci-cele.

35 W poszczególnych wypowiedziach mog¹ i w istocie czêsto wystêpuj¹ ramy wiêcej ni¿ jedne-
go typu. Niekiedy ramy ró¿nych typów nak³adaj¹ siê na siebie. Wystêpuje to wtedy, gdy w jednym
zwi¹zku frazeologicznym pojawia siê kilka okre�leñ danego przejawu polityki integracyjnej lub
jego aspektów, których nie mo¿na obj¹æ jedn¹ ogóln¹ kategori¹ znaczeniow¹ (tematyczn¹).

36 Podzia³ na warto�ci i interesy za: M. Zió³kowski, Przemiany interesów i warto�ci spo³eczeñstwa
polskiego. Teorie, tendencje, interpretacje. Poznañ 2000, s. 57. Uznaj¹c, ¿e nie zawsze podzia³ jest
wyra�ny i roz³¹czny, przyjmujê, ¿e interesy, to cele uznawane za korzystne, warto�ci za� to cele, które
mog¹ byæ korzystne lub niekorzystne, ale maj¹ wyra�n¹ warto�æ pozautylitarn¹, s¹ s³uszne.

37 http://ks.sejm.gov.pl:8009/kad5/005/50053075.htm (dostêp: 17.01.2006).
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Rama warto�ci europejskich mo¿e byæ u¿yta tak¿e do przedstawienia Progra-
mu jako zagro¿enia dla warto�ci europejskich. Wymienia siê tu równie¿ solidar-
no�æ i pomocniczo�æ oraz demokracjê i pluralizm polityczny. Przyk³ad u¿ycia tej
ramy stanowi fragment wypowiedzi pos³a Prawa i Sprawiedliwo�ci S³awomira
K³osowskiego: �Przed³o¿ony program prac i dzia³alno�ci legislacyjnej Komisji
Europejskiej na 2006 r. zawiera wiele tre�ci odwo³uj¹cych siê do zasad solidary-
zmu spo³ecznego, a we wstêpie wyra¿aj¹cych ubolewanie nad brakiem ratyfika-
cji konstytucji europejskiej. Komisja Europejska zwraca w nim uwagê na nowe
szanse i nadzieje wynikaj¹ce z postêpuj¹cej globalizacji, jednak¿e nie k³adzie
w³a�ciwego nacisku na wyrównywanie szans i mo¿liwo�ci nowych krajów Unii
Europejskiej�38. Rama s³u¿y w tym i analogicznych przypadkach do przedstawia-
nia Unii Europejskiej jako obszaru, gdzie warto�ci europejskie nie s¹ w wystar-
czaj¹cy sposób realizowane, i pozwala na wyra¿enie moralnego sprzeciwu wo-
bec tych zjawisk lub wobec dzia³añ mog¹cych je powodowaæ.

W debacie akcesyjnej rama warto�ci europejskich okre�la integracjê jako ci¹g
zmian zmierzaj¹cych do okre�lonych celów. Kryterium oceny integracji stanowi
zgodno�æ z warto�ciami, które � zdaniem danego mówcy � maj¹ byæ charaktery-
styczne dla cywilizacji europejskiej. W zale¿no�ci od sposobu zastosowania,
wyznaczanego przez pozytywn¹ lub negatywn¹ orientacjê wobec integracji, two-
rzy ona dwa konkurencyjne obrazy. Obrazy te nawi¹zuj¹ do historycznych ste-
reotypów: Europy jako wzoru spo³eczeñstwa nowoczesnego i Europy jako ob-
szaru rozk³adu kultury i moralno�ci39. Pierwszy ukazuje integracjê jako s³u¿¹c¹
zabezpieczeniu lub osi¹gniêciu przez Polskê zespo³u istotnych warto�ci. Wymie-
niane s¹ tu warto�ci uznawane za europejskie: pokój, dobrobyt, standardy ustro-
jowe, na przyk³ad �blisko�æ administracji do obywateli�, solidaryzm. Z tym wi-
zerunkiem zwi¹zana jest pozytywna charakterystyka Unii Europejskiej jako ob-
szaru, gdzie osi¹gniêto te warto�ci-cele lub siê do nich d¹¿y. Konkurencyjny ob-
raz przedstawia integracjê jako zaprzeczenie tradycyjnych warto�ci uznanych za
autentycznie europejskie. Wymienia siê tu: religiê chrze�cijañsk¹, chrze�cijañsk¹
moralno�æ, pañstwo narodowe. Stosowanie tej ramy przejawia siê czêsto w suge-
stywnych obrazach Unii Europejskiej jako obszaru upadku moralno�ci, wiary
i innych, bli¿ej nieokre�lonych warto�ci uznawanych za charakterystyczne dla
chrze�cijañskiej kultury europejskiej.

Kolejny schemat interpretacyjny to rama warto�ci narodowych. W debacie
z 16 grudnia 2005 roku interpretuje ona postulowan¹ politykê integracyjn¹, ana-
lizuj¹c jej odniesienie do podstawowych, maj¹cych wymiar moralny standardów
egzystencji narodów lub pañstw europejskich, w szczególno�ci do Polski. Przy-
wo³ywanymi standardami s¹ suwerenno�æ i dobrobyt. Rama ta wystêpuje kilka-
krotnie i stosowana jest wy³¹cznie do formu³owania negatywnej oceny postulo-

38 http://ks.sejm.gov.pl:8009/kad5/005/50053072.htm (dostêp: 17.01.2006).
39 J. Tazbir, Mity i stereotypy w dziejach Polski. Warszawa 1999, s. 9.
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wanych przez Komisjê Europejsk¹ dzia³añ. Ilustracji jej u¿ycia dostarcza wypo-
wied� pos³a LPR Rados³awa Pardy: �Jeszcze debata na dobre o wspólnej walucie
nie rozpoczê³a siê w Polsce, chocia¿ ju¿ pewne inicjatywy Liga Polskich Rodzin
na ten temat i w tym, i w poprzednim roku podejmowa³a. My�lê, ¿e przede wszyst-
kim nie powinni�my przyj¹æ tej waluty ze wzglêdu na utratê suwerenno�ci mone-
tarnej�40. W rezultacie zastosowania tej ramy otrzymujemy obraz zmian prowa-
dz¹cych do utraty przez Polskê czy inne kraje unijne tych warto�ci lub do ich
powa¿nego zagro¿enia albo wizerunek Unii, w której aksjologiczne podstawy
bytu pañstw i narodów nie s¹ zagro¿one lub te¿ s¹ nawet lepiej chronione.

W debatach akcesyjnych rama warto�ci narodowych u¿ywana jest do inter-
pretacji integracji poprzez odniesienie jej do istotnych warto�ci narodowych, ta-
kich jak: wolno�æ, to¿samo�æ narodowa, religia, ziemia jako podstawa niezale¿-
no�ci i wolno�ci Polaków. W rezultacie otrzymujemy obraz zmian prowadz¹cych
do utraty lub powa¿nego zagro¿enia tych warto�ci albo wizerunek przynale¿no-
�ci do Unii, która nie implikuje lub nie wi¹¿e siê w sposób istotny z utrat¹ takich
warto�ci jak to¿samo�æ narodowa, wolno�æ, religia.

Inn¹ zasad¹ konstrukcyjn¹, wyznaczaj¹c¹ odrêbny typ ram, jest ocenianie pro-
ponowanych dzia³añ pod wzglêdem ich zgodno�ci z formalnymi zasadami racjo-
nalno�ci utylitarnej. Ze wzglêdu na to, ¿e propozycje traktowane s¹ jako mo¿liwe
do zaakceptowania lub odrzucenia opcje, tê ramê mo¿na nazwaæ ram¹ alterna-
tyw. W debacie nad programem Komisji stosowana jest ona do dokonania oceny
szczegó³owych dzia³añ pod k¹tem mo¿liwo�ci ich realizacji. Os¹d dotyczy tego,
czy propozycje s¹ odpowiednio przygotowane i w zwi¹zku z tym s¹ realne oraz
czy przynios¹ spodziewane skutki. Ramê tê zastosowa³ do negatywnej oceny pro-
pozycji pose³ PSL Jan £opata: �W ocenie Komisji Europejskiej w 2006 r. w de-
cyduj¹c¹ fazê wdro¿enia wejdzie strategia lizboñska. Tu cytat: «Stworzone zo-
stan¹ podstawy dla nowej generacji programów w takich obszarach, jak fundusze
strukturalne, rozwój obszarów wiejskich, innowacje, badania naukowe i eduka-
cja». Jednak w za³¹czniku brak wykazu projektów aktów prawnych dotycz¹cych
wy¿ej wymienionej nowej generacji programów�41. Ocenê pozytywn¹ z zastoso-
waniem tej ramy przedstawia³ pose³ Platformy Obywatelskiej, Andrzej Ga³a¿ew-
ski: �komisja dokonuje przegl¹du obowi¹zuj¹cego w Unii Europejskiej prawa
w celu usuniêcia zbêdnych przepisów i uproszczenia pozosta³ych. Jestem prze-
konany, ¿e powinni�my pój�æ t¹ sam¹ drog¹. Zasad¹, która od d³u¿szego czasu
obowi¹zuje w Unii, jest przedstawianie projektów aktów prawnych dobrze uza-
sadnionych i po wyczerpuj¹cych konsultacjach. Dla ka¿dego projektu aktu praw-
nego opracowywana jest ocena wp³ywu, która mo¿e spowodowaæ jego modyfi-
kacjê lub wrêcz odrzucenie w fazie projektowej�42. W jednym tylko przypadku

40 http://ks.sejm.gov.pl:8009/kad5/005/50053077.htm (dostêp: 17.01.2006).
41 http://ks.sejm.gov.pl:8009/kad5/005/50053079.htm (dostêp: 18.01.2006).
42 http://ks.sejm.gov.pl:8009/kad5/005/50053073.htm (dostêp: 18.01.2006).
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rama ta stosowana jest do przedstawienia zgeneralizowanej opinii na temat inte-
gracji Polski z Uni¹ Europejsk¹: �Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Jest to ju¿
nasza wspólna Europa i samobójstwem politycznym oraz gospodarczym by³oby
wycofywanie siê z niej�43.

Zastosowanie ramy alternatyw przez euroentuzjastów w debatach akcesyjnych
wi¹¿e siê z przedstawianiem integracji jako jedynej racjonalnie uzasadnionej opcji
dla Polski, innych za� opcji jako zdecydowanie niekorzystnych albo nierealnych.
Stosowanie tej ramy przejawia³o siê nie tylko w ogólnych stwierdzeniach o alter-
natywnych opcjach, ale tak¿e w odwo³aniach do wizji katastrofalnej sytuacji Pol-
ski poza Uni¹.

W grudniowej debacie z 2005 roku zrekonstruowano tak¿e ramê korzy�ci/
strat. Rama ta przybiera formê waloryzowania szczegó³owych inicjatyw lub kie-
runków dzia³añ ze wzglêdu na to, ¿e przynios¹ ekonomiczne lub polityczne ko-
rzy�ci czy straty. W zdecydowanej wiêkszo�ci przypadków mowa jest o korzy-
�ciach. Nie wspomina siê przy tym o beneficjentach i nale¿y przyj¹æ, ¿e dotycz¹
one wszystkich spo³eczeñstw Unii. Z tak¹ sytuacj¹ mamy do czynienia na przy-
k³ad w przemówieniu Jana £opaty, pos³a PSL: �Interesuj¹cy jest pakiet spraw
s³u¿¹cy wype³nianiu tzw. luki komunikacyjnej. W priorytecie dotycz¹cym do-
brobytu, infrastruktury transportowej i rynku energii mog¹ byæ one motorem
wzrostu gospodarczego, podobnie jak swoboda przemieszczania siê w ramach
jednolitego rynku pracy�44. W kilku przypadkach punktem odniesienia jest Pol-
ska lub grupa krajów, do których Polska tak¿e nale¿y. U¿ycie ramy poci¹ga wte-
dy za sob¹ negatywne oceny dzia³añ Komisji, na przyk³ad: �Niepokoi równie¿,
¿e Komisja Europejska w swoich planach na 2006 r. w sprawach kluczowych dla
Polski i nowych krajów Unii Europejskiej, takich jak: fundusze strukturalne, roz-
wój obszarów wiejskich, edukacja i badania naukowe, skupi siê, jak to jest okre-
�lane w programie Komisji Europejskiej, na nowych konsultacjach�45.

W debatach akcesyjnych przybiera ona nieco inn¹ formê. Przejawia siê w two-
rzeniu generalnych charakterystyk integracji jako procesu przynosz¹cego lub
maj¹cego przynie�æ jednoznaczne korzy�ci dla Polski albo przynosz¹cego czy
mog¹cego przynie�æ straty. Bardzo czêsto autorzy � odnosz¹c siê do procesu ne-
gocjacji � nie dostarczaj¹ jednak zgeneralizowanej interpretacji i oceny integra-
cji, lecz charakteryzuj¹ przyjête lub projektowane warunki akcesji i/lub jej do-
tychczasowy przebieg w wybranych, w¹skich dziedzinach, przyk³adowo: wy-
miana handlowa, wspólna polityka rolna. Czê�ci¹ charakterystyki jest wyra�na
ocena g³ównie w kategoriach korzy�ci i strat ekonomicznych. W tym celu przyta-

43 Przemówienie pos³a Samoobrony Rzeczypospolitej Polskiej, Waldemara Starosty, http://
ks.sejm.gov.pl:8009/kad5/005/50053074.htm (dostêp: 18.01.2006).

44 http://ks.sejm.gov.pl:8009/kad5/005/50053079.htm (dostêp: 18.01.2006).
45 Przemówienie pos³a Prawa i Sprawiedliwo�ci S³awomira K³osowskiego, http://

ks.sejm.gov.pl:8009/kad5/005/50053072.htm (dostêp: 17.01.2006).
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czaj¹ czêsto warto�ci pieniê¿ne okre�laj¹ce ich wielko�æ. Wynegocjowane czy
spodziewane warunki akcesji bywaj¹ przedstawiane jako korzystne czy równo-
prawne lub wzglêdnie korzystne dla Polski czy ró¿nych grup spo³ecznych pol-
skiego spo³eczeñstwa. Inn¹ stosowan¹ opcj¹ jest ocenianie ich jako korzystnych
i jednoczesne podkre�lanie, ¿e istniej¹ realne zagro¿enia, i¿ potencjalne korzy�ci
mog¹ zostaæ nie w pe³ni wykorzystane. W obu formach wystêpuje niekiedy kry-
tyka opinii o niekorzystnych warunkach i/lub skutkach wst¹pienia do Unii. Sto-
sowane s¹ tak¿e relatywizuj¹ce oceny przy przedstawianiu warunków jako ko-
rzystnych w porównaniu do warunków uzyskanych przez inne kraje lub mo¿li-
wie najmniej niekorzystnych. Innym stosowanym rodzajem charakterystyki jest
przewidywanie, ¿e oznaczaj¹ one straty dla Polski lub okre�lonych grup polskie-
go spo³eczeñstwa, lecz zak³adano (postulowano) mo¿liwo�æ ich zmniejszenia lub
ca³kowitego zniwelowania przede wszystkim poprzez zmiany ustaleñ negocja-
cyjnych. Szacowane straty bywa³y przedstawiane jako nieuchronne lub prawie
nieuchronne i bardzo dotkliwe, lub te¿ wrêcz katastrofalne dla ca³ej gospodarki
czy pozycji ekonomicznej okre�lonych grup ludno�ci.

W przemówieniach z grudnia 2005 zidentyfikowano tak¿e ramê historycz-
n¹, która s³u¿y do interpretacji aktualnej rzeczywisto�ci poprzez ukazanie podo-
bieñstw z historycznymi wydarzeniami i ci¹gami wydarzeñ, a �ci�le z ich repre-
zentacjami funkcjonuj¹cymi w pamiêci zbiorowej Polaków. Odnaleziono jednak
tylko jeden przypadek jej u¿ycia w celu negatywnej oceny zachodz¹cego procesu
integracyjnego, co uzyskano przez zestawianie dzia³añ Komisji Europejskiej
z funkcjonowaniem Zwi¹zku Radzieckiego. Oto ten przypadek: �Nie bardzo prze-
konuje mnie propozycja zawarta we wprowadzeniu do komunikatu Komisji do
Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo-
³ecznego oraz Komitetu Regionów polegaj¹ca na uwolnieniu potencja³u obywa-
teli Europy i promowaniu ich wspólnych warto�ci na jej terytorium i na ca³ym
�wiecie. Generalnie brzmi podobnie, jak te wszystkie apele ze Zwi¹zku Radziec-
kiego, i my�lê, ¿e warto�ci te¿ podobne, bo jakie, nie wiadomo�46.

Jeden raz u¿yto tak¿e ramy szans/zagro¿eñ, która odwo³uje siê do pozytyw-
nych lub negatywnych emocji spowodowanych przez spodziewane skutki inte-
gracji Polski z Uni¹ Europejsk¹. Zastosowa³ j¹ pose³ LPR Rados³aw Parda w celu
uzasadnienia negatywnej oceny Programu Komisji Europejskiej. Przypadek ten
przedstawia siê nastêpuj¹co: �[...] w tym projekcie, jak ju¿ powiedzia³em, jest
wiele szlachetnych pomys³ów, piêknych s³ów. Ale moja obawa jest taka, ¿e Unia
Europejska siê nie poprawi, ¿e Unia Europejska siê nie zmieni i ¿e wcale nie
bêdzie bardziej skuteczna. Jako twór skostnia³y, ma³o dynamiczny i s³abo rozwi-
jaj¹cy siê nie bêdzie mia³a szans na realizacjê tego programu, na dogonienie USA
czy nawet rywalizacjê ze Stanami Zjednoczonymi czy, pewnie nied³ugo, z Chi-

46 Przemówienie pos³a LPR Rados³awa Pardy, http://ks.sejm.gov.pl:8009/kad5/005/50053077.htm
(dostêp: 17.01.2006).

Piotr Pawliszak



67

nami, a tym samym Unia Europejska stoczy siê po równi pochy³ej w powa¿ny
kryzys gospodarczy�47.

Rama ta w debatach akcesyjnych mia³a zbli¿on¹ formê, z tym ¿e stosowana
by³a do dokonywania zarówno ocen negatywnych, jak i pozytywnych. W deba-
tach akcesyjnych, w zale¿no�ci od przyjêtej opcji pro- czy antyintegracyjnej,
generuje ona dwa na³adowane emocjonalnie przeciwstawne wizerunki rzeczy-
wisto�ci. Jeden z nich przedstawia integracjê jako cywilizacyjn¹ szansê dla Polski
na modernizacjê w ró¿nych wymiarach, miêdzy innymi: gospodarczym, ekolo-
gicznym, organizacyjnym (administracja), technologicznym, politycznym.
Przedstawia tak¿e mo¿liwo�ci zajêcia wy¿szej czy bardziej wp³ywowej pozycji
na arenie miêdzynarodowej, co wi¹¿e siê z mo¿liwo�ci¹ uczestniczenia w kszta³-
towaniu Unii i jej polityki. Niekiedy stosowaniu tej ramy towarzyszy³y tak¿e
wzmianki o zagro¿eniach, niewspó³miernych jednak do ewentualnych korzy-
�ci, i postulaty ich unikniêcia lub ograniczenia. Przyjêcie orientacji antyinte-
gracyjnej wi¹¿e siê z kreowaniem negatywnego obrazu integracji i przysz³o�ci
Polski w Unii Europejskiej. Integracja przedstawiana jest jako dyskryminacja
Polski, która skutkuje g³ównie utrat¹ samodzielno�ci politycznej i gospodar-
czej, mo¿liwo�ci rozwoju i d¹¿enia do dobrobytu oraz wysokiej, niezale¿nej
pozycji miêdzynarodowej.

Analiza wykaza³a tak¿e jeden przypadek u¿ycia ramy ukrytych motywów,
która przedstawia sens proponowanych przez Komisjê przedsiêwziêæ, sugeruj¹c,
¿e przyjêty w programie kierunek integracji zale¿y od ukrywanych przed opini¹
publiczn¹ zakulisowych dzia³añ pewnych wp³ywowych grup, kieruj¹cych siê
swymi egoistycznymi motywami. Przypadek ten przedstawia siê nastêpuj¹co:
�Miejmy nadziejê, ¿e o tych warto�ciach [które ma promowaæ Unia Europejska �
przyp. mój P. P.] w Parlamencie Europejskim, w Unii Europejskiej, w Komisji
Europejskiej nie bêdzie w ¿aden sposób decydowa³o lobby homoseksualne tu-
dzie¿ jakiego� innego marginesu�48.

W debacie akcesyjnej rama ta by³a czêsto stosowana. Przedstawia ona sens
integracji poprzez ods³oniêcie ukrytych motywów, którymi maj¹ siê kierowaæ
zbiorowe podmioty wspieraj¹ce integracjê b¹d� przeciwdzia³aj¹ce jej. Integra-
cja przedstawiana jest jako przedmiot manipulacji s³u¿¹cej do zdobycia w³adzy
i pieniêdzy. Rama ta s³u¿y stronom sporu do przedstawiania swych oponentów
jako kieruj¹cych siê ukrytymi, partykularnymi interesami, miêdzy innymi do-
ra�nym interesem politycznym, siebie za� jako obroñców dobra wspólnego.
Wypowiedzi przedstawicieli Samoobrony RP i Ligi Polskich Rodzin zawieraj¹
tak¿e bardziej konkretne zarzuty o silniejszym ³adunku emocjonalnym. Doty-
cz¹ one korzy�ci materialnych. W wersji ³agodniejszej elitom rz¹dz¹cym przy-
pisywane s¹ ukryte d¹¿enia do utrzymania i zdobycia nowych atrakcyjnych

47 Tam¿e.
48 Tam¿e.
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posad. W wersji radykalnej s¹ one oskar¿ane o udzia³ w spisku, który ma na
celu przejêcie reszty w³asno�ci z r¹k Polaków, eksploatacjê gospodarcz¹ i pod-
porz¹dkowanie polityczne Polski. Rama ukrytych motywów nabiera w takim
zastosowaniu charakteru utrwalonej i wielokrotnie wykorzystywanej do celów
politycznych spiskowej teorii dziejów.

W debacie nad Programem nie pojawia siê natomiast wystêpuj¹ca w debatach
akcesyjnych rama bilansu zysków i strat. Jest ona przekszta³con¹ ram¹ korzy-
�ci/strat. Jej u¿ycie zwi¹zane jest z dokonywaniem generalnych ocen i porówny-
waniem wielko�ci �korzy�ci� i �strat�, które mówcy przewiduj¹ jako wynik ak-
cesji Polski do Unii Europejskiej. Stosowanie tej ramy generuje obraz integracji
jako przedsiêwziêcia, które niesie zarówno mo¿liwo�æ korzy�ci, jak i mo¿liwo�ci
strat, ale generalnie op³acalnego, albo obraz przedsiêwziêcia generalnie nieop³a-
calnego. Wydaje siê, ¿e rama ta nie wystêpuje w debacie nad Programem ze wzglê-
du na tre�æ samego programu, który odnosi siê tylko do w¹skiego wycinka inte-
gracji, jakim s¹ dzia³ania Komisji.

3. Dystrybucja ram

Zliczaj¹c, w jak wielu wypowiedziach pojawiaj¹ siê poszczególne ramy, mo¿-
na ustaliæ swoist¹ ich hierarchiê49. Poczynaj¹c od najczê�ciej u¿ywanej, porz¹dek
jest nastêpuj¹cy:

1. rama korzy�ci/strat,
2. rama warto�ci europejskich,
3. rama alternatyw,
4. rama warto�ci narodowych.

Pozosta³e ramy wystêpuj¹ w pojedynczych wypadkach, tak jak rama histo-
ryczna, rama ukrytych motywów, rama szans/zagro¿eñ. Orientacjê konsekwent-
nie negatywn¹, przeciwn¹ do projektowanych dzia³añ Komisji przejawia tylko
Liga Polskich Rodzin. Wszystkie stosowane ramy s³u¿¹ w tym przypadku do
negatywnej ewaluacji proponowanych przez Komisjê Europejsk¹ dzia³añ. Porz¹-
dek stosowanych przez ni¹ ram jest nastêpuj¹cy: rama warto�ci narodowych, rama
korzy�ci/strat, rama warto�ci europejskich, rama alternatyw. Orientacjê konse-
kwentnie pozytywn¹ przejawia Sojusz Lewicy Demokratycznej. Ranking stoso-
wanych przez SLD ram jest nastêpuj¹cy: rama warto�ci europejskich, rama ko-
rzy�ci/strat, rama alternatyw. Pozosta³e partie: PiS, PO, Samoobrona RP i PSL za
pomoc¹ ram formu³uj¹ zarówno oceny pozytywne, jak i negatywne.

49 Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e taka hierarchia nie uwzglêdnia faktu, i¿ w danej wypowiedzi nie wszystkie
ramy maj¹ taka sam¹ pozycjê, niektóre mog¹ dominowaæ, inne za� wystêpowaæ w celu uzupe³nie-
nia dominuj¹cej interpretacji.
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W debatach akcesyjnych porz¹dek by³ nastêpuj¹cy: rama korzy�ci/strat, rama
alternatyw, rama szans/zagro¿eñ, rama ukrytych motywów, rama bilansu, rama
historyczna, rama warto�ci narodowych, rama warto�ci europejskich. W odnie-
sieniu do ram stosowanych w ramach orientacji prointegracyjnej porz¹dek naj-
wy¿szych rang jest podobny i przedstawia siê nastêpuj¹co: rama korzy�ci/strat,
rama alternatyw, rama szans/zagro¿eñ, rama bilansu, rama historyczna, rama
warto�ci europejskich, rama ukrytych motywów, rama warto�ci narodowych.
Struktura rang ram u¿ywanych z orientacj¹ antyintegracyjn¹ odbiega znacznie od
struktury dla orientacji prointegracyjnej i przedstawia siê nastêpuj¹co: rama ukry-
tych motywów, rama warto�ci narodowych, rama korzy�ci/strat, rama alternatyw,
rama historyczna, rama szans i zagro¿eñ, rama warto�ci europejskich, rama bi-
lansu szans i zagro¿eñ.

Interpretacja � pragmatyczne potwierdzanie integracji,
symboliczna walka o szczegó³y

Analiza ramowa ujawnia, ¿e w integracyjnym dyskursie sejmowym przed i po
akcesji Polski do Unii Europejskiej zasz³a znacz¹ca zmiana. W debacie z 2005
roku polaryzacja stanowisk i dwubiegunowa konfrontacja zmieni³a siê w prezen-
tacjê zró¿nicowanych wieloaspektowych ocen, a powszechna strategia narzuca-
nia normalno�ci lub problematyzacji zast¹piona zosta³a pragmatyczn¹ zgod¹ na
status quo, racjonalizacj¹ i moraln¹ reinterpretacj¹ strategicznych za³o¿eñ polity-
ki integracyjnej.

W debatach sejmowych, które odby³y siê przed akcesj¹, polaryzacja wyra¿a³a
siê miêdzy innymi w tym, ¿e poszczególne partie zdeklarowa³y siê wyra�nie jako
zwolennicy albo przeciwnicy integracji. Ukazywa³y swe stanowiska jako ca³ko-
wicie obiektywne. By³y one uzasadniane niezale¿nym od okre�lonego punktu
widzenia stanem rzeczy i kategorycznymi aksjologicznymi i pragmatycznymi
wymogami ³adu narodowego lub uniwersalnego. Mówcy, charakteryzuj¹c swych
adwersarzy, popieraj¹cych tocz¹cy siê proces akcesji albo sprzeciwiaj¹cych siê
mu, dyskredytowali ich wypowiedzi przez przypisanie im odpowiednio irracjo-
nalnych albo nagannych moralnie motywów zdobycia grupowych korzy�ci w po-
staci poparcia politycznego, w³adzy czy dostêpu do zasobów materialnych. Za
pomoc¹ wybranych przez siebie ram budowali emocjonalnie na³adowane, suge-
stywne, proste i jednoznacznie oceniane cz¹stkowe wizje: Unii Europejskiej, te-
ra�niejszych relacji Polski z Uni¹ Europejsk¹ (g³ównie stosunków gospodarczych
oraz stanu i perspektyw negocjacji akcesyjnych), a tak¿e przysz³ej sytuacji Polski
w ramach Unii Europejskiej i poza ni¹ oraz zwolenników i przeciwników inte-
gracji, a tak¿e wizje alternatywnej sytuacji Polski poza Uni¹ Europejsk¹. Wizje
przysz³o�ci Polski w Unii i Polski poza Uni¹ prezentowane przez zwolenników
i przeciwników integracji zbudowane by³y na zasadzie dychotomicznych prze-
ciwstawieñ, które wyznaczane by³y przez kategorie ocen zawarte w strukturze

Dyskursywne konstruowanie polityki europejskiej. Analiza wybranych debat sejmowych



70

u¿ytych ram: wydarzenia historyczne pomy�lne dla Polski i innych narodów eu-
ropejskich � wydarzenia niepomy�lne, zyski ekonomiczne � straty, korzy�ci poli-
tyczne � utrata suwerenno�ci, modernizacja � rozk³ad tradycyjnego ³adu moral-
no-religijnego, korzystny bilans zmian � niekorzystny bilans zmian, pomno¿enie
potencja³u rozwojowego � zdominowanie i uwi¹d, szlachetne intencje � niskie
pobudki, racjonalna i realistyczna kalkulacja � irracjonalne uczucia.

Partie prointegracyjne: SLD, UP, PO, PSL, SKL, maj¹ce obecnie lub w prze-
sz³o�ci czynny udzia³ w kszta³towaniu akcesji, przyjê³y strategiê narzucania �nor-
malno�ci�50. Polega³a ona na interpretowaniu sytuacji integracji jako �normal-
nej� ca³o�ciowo i w poszczególnych aspektach. W tym celu mówcy przedstawia-
li zwi¹zane z integracj¹ wydarzenia jako nios¹ce zbiorowe korzy�ci i prowadz¹ce
do rozwoju zgodnego ze standardami nowoczesno�ci. Przedstawienia te czêsto
przybiera³y formê mog¹cej pobudzaæ nadziejê wizji lepszej przysz³o�ci. Aby udra-
matyzowaæ i wzmocniæ emocjonalny wymiar prezentacji i aby odrzuciæ antyinte-
gracyjne propozycje adwersarzy, wizje ³adu przysz³o�ci skontrastowano z suge-
stywnymi wizjami anty-³adu � �wiata utraconych szans i nadziei51.

Partie, które nie mia³y do tej pory bezpo�redniego wp³ywu na rz¹dow¹ polity-
kê prointegracyjn¹ � LPR i Samoobrona RP � przyjê³y strategiê �problematyzo-
wania� integracji, przedstawiaj¹c j¹ jako zjawisko zdecydowanie niekorzystne
i patologiczne. Zabiegi te, przypominaj¹ce dzia³ania ruchów spo³ecznych zmie-
rzaj¹ce do podwa¿enia oczywisto�ci status quo by³y równie¿ zgodne z prezento-
wanym w innych zagadnieniach antysystemowym stanowiskiem tych ugrupo-
wañ. Tu mog¹ce budziæ strach obrazy anty-³adu bêd¹cego efektem integracji ze-
stawiono z wizjami ³adu przedstawiaj¹cego Polskê swobodnie kszta³tuj¹c¹ swój
³ad wewnêtrzny, swoje polityczne i gospodarcze stosunki miêdzynarodowe i d¹-
¿¹c¹ do dobrobytu.

W debacie w 2005 roku partie, poza LPR i SLD, prezentowa³y zró¿nicowane
orientacje wobec ró¿nych aspektów polityki integracyjnej proponowanej przez
Komisjê Europejsk¹. Jednak¿e tylko LPR prezentowa³a zgeneralizowane stano-
wisko wobec politycznego programu Komisji Europejskiej i u¿ywa³a jako argu-
mentu odwo³añ do negatywnych cech podmiotów kszta³tuj¹cych integracjê (od-
powiedniki argumentów ad personam). U pozosta³ych partii ocena dzia³añ inte-
gracyjnych oparta by³a na analizie spodziewanych korzy�ci czy strat oraz na oce-
nie zgodno�ci szczegó³owych przedsiêwziêæ z warto�ciami europejskimi i �
w znacznie mniejszej mierze � z warto�ciami narodowymi. Te tendencje wyra¿a
czêsto�æ u¿ycia ramy korzy�ci/strat, odwo³uj¹cej siê do zbiorowych interesów,
i ramy warto�ci europejskich, operuj¹cej wspólnymi standardami aksjologiczny-
mi. Sens i oceny polityki integracyjnej sta³y siê wiêc przedmiotem szczegó³o-

50 E. Ha³as, dz. cyt., s. 156.
51 A. Piotrowski, To¿samo�æ zbiorowa jako temat dyskursu polityki. Dwa przemówienia parlamen-

tarne � analiza przypadku. [W:] Rytualny Chaos. Studium dyskursu publicznego..., dz. cyt., s. 218.
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wych negocjacji. Powszechne u¿ycie ramy warto�ci europejskich wskazuje na
rysuj¹cy siê konsens aksjologiczny, który sprawia, ¿e spór polityczny toczy siê
nie o g³ówne cele, ale o instrumenty do ich osi¹gniêcia. Konflikt polityczny na-
biera wiêc cech konfliktu funkcjonalnego, który nie grozi destrukcj¹ uk³adu spo-
³ecznego, jaki stanowi Unia. Nie ma on charakteru spolaryzowanego i ma charak-
ter rzeczowy, a nie odnosi siê do to¿samo�ci partnerów politycznych.

Wniosek ten wsparty jest tak¿e przez fakt niemal¿e ca³kowitego zaniechania
w debacie ramy ukrytych motywów w odniesieniu do podmiotów politycznych.
Umo¿liwia to negocjacje i zawieranie kompromisów z partnerem. Nie jest on
traktowany jak wróg, lecz jak kto�, kto inaczej rozumie sytuacjê, ma inne intere-
sy, ale ta ró¿nica jest przynajmniej w jakim� stopniu uprawniona i uzasadniona.
Dyskurs nabiera zatem charakteru negocjacji o racjonalnym charakterze. Przeko-
nywanie i poznawanie swoich punktów widzenia ma wtedy sens.

Kolejne zjawisko, niemal kompletna rezygnacja przez partie z ramy szans i za-
gro¿eñ i preferencje w u¿yciu ramy korzy�ci/strat oznacza porzucenie argumen-
tacji emocjonalnej na rzecz argumentów racjonalnych ad rem. Nie oznacza to
jeszcze, ¿e podmioty polityczne zmierzaj¹ do wypracowania obiektywnych, nie-
zale¿nych od dora�nych i grupowych interesów ocen oraz wizji integracji i poli-
tyki integracyjnej. Jest to raczej strategia racjonalizacji interesów. Jednak¿e stra-
tegia ta tak¿e umo¿liwia negocjacje. Straty postrzegane w jednym wymiarze mog¹
byæ rekompensowane przez korzy�ci w innym. W takim typie dyskursu, w prze-
ciwieñstwie do dyskursu, w którym strony odwo³uj¹ siê do przeciwstawnych
emocji lub do konkurencyjnych warto�ci, zawsze mo¿liwy jest kompromis.

Istotna zmiana nast¹pi³a tak¿e w postrzeganiu podmiotu, który zyskuje lub
traci w sytuacji definiowanej z u¿yciem ramy korzy�ci/strat. W debacie akcesyj-
nej tym podmiotem by³y niemal wy³¹cznie naród polski, polskie pañstwo lub
polskie spo³eczeñstwo, w debacie nad programem Komisji pojawiaj¹ siê czêsto
szersze zbiorowe podmioty europejskie: spo³eczeñstwo czy spo³eczeñstwa euro-
pejskie albo spo³eczeñstwa pañstw nowo przyjêtych do Unii Europejskiej. Ten
drugi podmiot pojawia siê szczególnie czêsto w retoryce PiS. Partia ta ze wspó³-
udzia³em Platformy Obywatelskiej usi³uje nawet reinterpretowaæ europejskie za-
sady spójno�ci i solidarno�ci, podkre�laj¹c, ¿e dla krajów �starej Unii� wyp³ywa
z nich moralne zobowi¹zanie aktywnego wspierania rozwoju tych krajów, tak by
umo¿liwiæ im cywilizacyjny awans do swego poziomu.

Analiza dyskursu debat sejmowych wskazuje, ¿e dyskurs europejski zatraca
wyra�n¹ w okresie przedakcesyjnym charakterystykê w³a�ciw¹ �rytualnemu cha-
osowi�. Zdarzaj¹ siê w nim, ale nie dominuj¹ ju¿ roszczenie do wy³¹czno�ci w³a-
snej racji i dyskredytacja przeciwników. Zró¿nicowanie stanowisk i ocen nie ge-
neruje ju¿ metakomunikatu o niemo¿no�ci porozumienia52 . Nowy model debaty
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opartej na argumentach pragmatycznych i na przyjmowanych szeroko, aczkol-
wiek poddawanych reinterpretacji warto�ciach europejskich umo¿liwiaj¹ nego-
cjacje i kompromis. Kompromis ten dotyczy jednak szczegó³owych rozwi¹zañ
i projektów dzia³añ. Brak strategicznej, d³ugofalowej wizji. W sytuacji sprzecz-
nych interesów i akcentowania przez ró¿ne si³y polityczne odrêbnej interpretacji
warto�ci europejskich nowy konsens wymagaæ bêdzie nowych ram, które po-
zwol¹ na pogodzenie sprzeczno�ci i uzyskanie syntezy.
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