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Potoczna percepcja sytuacji mi!dzynarodowej.
Poznawcze predyktory postaw
wobec znacz"cych zdarze# mi!dzynarodowych
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Celem prezentowanych w artykule bada# jest ukazanie, w jaki sposób wizerunek Unii Europejskiej –
postrzegany stopie# jednolito%ci (bytowo%ci) UE i postrzegany poziom kooperatywno%ci mi!dzy UE a USA
– oraz zgeneralizowane zaufanie do ludzi i mi!dzynarodowych instytucji (ONZ, NATO, UE) wi"$" si!
z oczekiwanymi konsekwencjami akcesji Polski do UE (poziomem nadziei), stopniem poparcia dla obecno%ci polskich $o nierzy w Iraku oraz poczuciem zagro$enia terroryzmem.
Analizy oparto na materiale zebranym metod" indywidualnego wywiadu kwestionariuszowego na reprezentatywnej próbie mieszka#ców Polski (N = 1000). Wyniki analiz regresji wielokrotnej wykaza y, $e
nadzieje wi"zane z akcesj" Polski do UE s" tym wi!ksze, im wy$szy stopie#: (a) postrzeganej jednolito%ci
Unii Europejskiej (podobie#stwa w aspekcie kulturowym, historycznym i spo ecznym), (b) postrzeganej
kooperatywno%ci relacji mi!dzy UE i USA oraz (c) zgeneralizowanego zaufania do ludzi i mi!dzynarodowych instytucji. Analogiczny wzór zwi"zków znaleziono tak$e mi!dzy wizerunkiem instytucji i zaufaniem
spo ecznym a poziomem poparcia dla obecno%ci polskich wojsk w Iraku. Wizerunek UE jako do%& jednolitej organizacji, kooperuj"cej z USA oraz zaufanie s" natomiast negatywnie zwi"zane z poziomem poczucia
zagro$enia terroryzmem.
S owa kluczowe: relacja Unia Europejska – USA, stopie# jednolito%ci, zaufanie do ludzi, zaufanie do mi!dzynarodowych instytucji

Jak ludzie postrzegaj „aktorów”
na mi!dzynarodowej scenie i relacje mi!dzy nimi
Wspó czesny %wiat stanowi skomplikowan" sie& formalnych i nieformalnych zwi"zków mi!dzy ró$nymi pa#stwami, narodami i mi!dzynarodowymi organizacjami
(takimi jak ONZ, NATO, Unia Europejska). Wi!kszo%&
z nas nie %ledzi dok adnie tego, co czyni" wspomniani
„aktorzy” mi!dzynarodowej sceny, ani tego, co dzieje si!
mi!dzy nimi. Niewiele wiemy o wewn!trznej i zewn!trznej polityce ró$nych pa#stw, nie znamy tre%ci wi!kszo%ci
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my tre%& poj!&, którymi zawodowi politycy opisuj" stosunki mi!dzynarodowe. Mimo to cz!sto wypowiadamy
zdecydowane s"dy dotycz"ce polityki ró$nych pa#stw
i organizacji mi!dzynarodowych. Chwalimy lub krytykujemy USA, Rosj!, Niemcy, Ukrain!, Bia oru%, Chiny,
Izrael; popieramy decyzje ONZ czy Komisji Europejskiej
lub protestujemy przeciw nim. Skoro nasze potoczne
s"dy o polityce mi!dzynarodowej w niewielkim stopniu
s" oparte na rzetelnej wiedzy, musimy opiera& je na jakich% innych przes ankach i wskazówkach. Badania nad
potocznym my%leniem o polityce wskazuj", $e cz!sto
pos ugujemy si! w tej dziedzinie uproszczonymi schematami, czyli stosujemy raczej heurystyki ni$ szczegó owe
przetwarzanie dost!pnych informacji i aktywne ich poszukiwanie (Gilovich, 1981; Pratkanis i Aronson, 2003;
Sniderman, Brody i Tetlock, 1994;). Spektakularnym
przyk adem my%lenia heurystycznego w zakresie spraw
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mi!dzynarodowych jest „zakotwiczenie” szacowania
procentu krajów afryka#skich nale$"cych do ONZ na arbitralnie i losowo wskazanej liczbie. Przed odpowiedzi"
na pytanie, jaki odsetek cz onków Organizacji Narodów
Zjednoczonych stanowi" kraje afryka#skie, badanym podawano jak"% liczb!, wybran" – w ich obecno%ci – za pomoc" ko a losuj"cego. Gdy ko o zatrzyma o si! na liczbie
10, badani s"dzili, $e ów odsetek jest mniejszy (%rednia
ocen w tej grupie osób wynosi a 25%), ni$ gdy wskaza o
liczb! 65 (wtedy %rednia ocena wynosi a 45%) (Tversky
i Kahneman, 1974).
Wa$nym konstruktem teoretycznym w psychologicznych analizach percepcji stosunków mi!dzynarodowych
oraz podejmowania decyzji w sprawach mi!dzynarodowych jest ogólny wizerunek pa#stwa lub innego mi!dzynarodowego aktora, na przyk ad organizacji (Cottam,
1977; Herrmann, 1985; Herrmann, Tetlock i Visser,
1999). Poj!cie to dla wielu autorów nie tylko jest kluczem
dla zrozumienia potocznych wizji i ocen relacji mi!dzynarodowych, ale tak$e – ich zdaniem – pozwala przewidywa& rzeczywiste decyzje w polityce mi!dzynarodowej
(Boulding, 1969; Herrmann, Voss, Schooler i Ciarrochi,
1997; Voss i Dorsey, 1992). Mi!dzynarodowe wizerunki
(international images) s" akumulacj" umys owych reprezentacji aktorów politycznych i relacji mi!dzy nimi,
b!d"cych pochodn" wcze%niejszych do%wiadcze# (bezpo%rednich lub schematów kszta towanych przez media).
Zawieraj" s"dy dotycz"ce motywów innych pa#stw, cech
ich przywódców, charakterystycznych sposobów post!powania na arenie mi!dzynarodowej i aktywizuj" pozytywne lub negatywne emocje. Struktura wizerunków rozmaitych aktorów jest podobna; tworz" j" trzy podstawowe
wymiary: (1) kompatybilno%& celów mi!dzynarodowych
aktorów (goal compatibility), (2)wzgl!dna si a, przewaga
(relative power/capability) i (3)wzgl!dny status kulturowy (relative cultural status). Ocena aktora na tych trzech
wymiarach determinuje postrzegany poziom zagro$enia b"d( mo$liwo%& wspó pracy czy uzyskania pomocy.
W rezultacie specyÞcznej konßiguracji tych wymiarów
kszta tuje si! pi!& ró$nych wizerunków mi!dzynarodowych relacji: wroga (enemy image), barbarzy#cy (barbarian image), zale$nego (dependent image), imperialisty
(imerialist image) i sojusznika (ally image) (Herrmann
i Fischerkeller, 1995).
Wizerunek wroga zawiera przekonania o sprzeczno%ci
celów, podobnej sile (b"d( wielko%ci zasobów) i wzgl!dnie wyrównanym potencjale czy statusie kulturowym.
Wróg jest z y, niemoralny, motywowany wy "cznie w asnym interesem, przebieg y, niegodny zaufania, ale silny. Analogiczne negatywne atrybuty przypisywane s"
liderom wrogiego pa#stwa (b"d( mi!dzynarodowej or-
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ganizacji). Taki schemat wyzwala poczucie zagro$enia
ze strony innego pa#stwa czy organizacji, a tak$e sk onno%& do radzenia sobie z owym poczuciem poprzez próby ograniczenia ekspansji wroga lub atak na niego. To,
z kolei, prowadzi do odwetu i nakr!ca spiral! wrogo%ci.
Jednocze%nie dostarcza moralnej racji dla tych nieprzychylnych dzia a#, usprawiedliwia je. Wizerunek wroga
i zwi"zany z nim „spiralny” model interakcji dominowa
we wzajemnej percepcji USA i Zwi"zku Radzieckiego
podczas zimnej wojny, a aktualnie charakteryzuje relacje
mi!dzy krajami arabskimi a USA (Beck, 2002; Boulding,
1969).
Rozbie$no%& celów, po "czona z powa$nymi ró$nicami statusu kulturowego i negatywnymi cechami liderów, sprzyja tworzeniu wizerunku barbarzy#cy. Liderzy
widziani s" jako kieruj"cy si! emocjami raczej ni$ rozumem, nieprzewidywalni, niszcz"cy w asny naród. Mi!dzy
postrzeganymi w ten sposób pa#stwami utrzymuje si! napi!cie i istnieje du$e ryzyko konßiktu. Amerykanie widz"
tak niektóre kraje arabskie, a Liba#czycy (identyÞkuj"cy
si! jako Arabowie i Palesty#czycy) – USA (Alexander,
Levin i Henry, 2005).
Inny, asymetryczny wzorzec percepcji mi!dzypa#stwowej – kszta tuj"cy si! w sytuacji, gdy w asne pa#stwo jest
znacznie silniejsze oraz ma wy$szy status kulturowy ni$
drugie – polega na uznaniu, $e inne pa#stwo (i inny naród)
jest zale$ne od naszego. W tym wizerunku Inny jest (le
zorganizowany, nieefektywny, niezdolny do troski o siebie, a w zwi"zku z tym – nara$ony na ró$ne zagro$enia
wewn!trzne i zewn!trzne; potrzebuje wi!c opieki i przewodnika. Taka percepcja innego narodu (pa#stwa) moralnie usprawiedliwia dominacj!, eksploatacj! czy kontrol! nad zasobami Innego. Wykorzystywanie jest wtedy
uwa$ane za pomoc i opiek!, a nie szkodzenie rozwojowi.
Wspó cze%nie wielu Rosjan tak w a%nie postrzega kraje
by ego Zwi"zku Radzieckiego (Litw!, )otw", Bia oru%,
Ukrain!) (Hagendoorn, 1995; Phalet i Poppe, 1997).
Komplementarny wobec wizerunku kraju zale$nego,
zdaniem Herrmanna i Fisherkellera (1995), jest schemat
imperialisty. Dotyczy pa#stwa (czy organizacji) postrzeganego jako silniejsze i maj"ce wi!kszy potencja kulturowy ni$ w asne pa#stwo. Silniejszy wykorzystuje s abszego, ale ten s abszy nie mo$e powstrzyma& tego wyzysku,
nie mo$e atakowa&, jest bowiem na to zbyt s aby. Mo$e
jednak bojkotowa& zarz"dzenia czy ustalenia imperialisty
albo próbowa& ró$nych form rebelii. Wa$nym elementem
wizerunku imperialisty jest przekonanie, $e we w asnym
kraju s" tacy, którzy „sprzedali si!” silniejszemu, stanowi" swoist" „pi"t" kolumn!” Innego.
Wizerunek sojusznika opiera si! na postrzeganiu celów
danego mi!dzynarodowego aktora jako wspó zale$nych
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z naszymi (naszego pa#stwa), a jego sprawno%ci i statusu
kulturowego – jako podobnych do naszych. Liderzy widziani s" jako gotowi do wspó pracy, uczciwi, szlachetni, altruistyczni, m"drzy i przewidywalni. Taki schemat
Innego sprawia, $e chocia$ silny (czasem nawet pot!$niejszy od nas), nie wydaje si! on zagra$aj"cy – co zach!ca do kooperacji (Alexander i in., 2005; Herrmann
i Fisherkeller, 1995).
Istotne elementy wizerunku mi!dzynarodowego aktora
(pa#stwa, stowarzyszonej grupy pa#stw czy organizacji)
mog" by& kszta towane na podstawie pewnych formalnych w a%ciwo%ci danego aktora, %wiadcz"cych o jego
sile. Tak" formaln" cech" mi!dzynarodowych aktorów
mo$e by& postrzegany stopie# ich „bytowo%ci” (entitativity), czyli jednolito%ci, wewn!trznej spójno%ci. Percepcja
owej „bytowo%ci” jest efektem wnioskowania z relacji
pomi!dzy cz!%ciami jakiej% ca o%ci na temat tej ca o%ci
(Campbell, 1958). Zbiór jednostek (np. pa#stw wchodz"cych w sk ad jakiej% mi!dzynarodowej organizacji)
staje si! w oczach obserwatora koherentn" ca o%ci", gdy
postrzega on ich du$" blisko%&. Im bardziej s" do siebie
podobne, w im wi!kszym stopniu "czy je wspólny los
i im mniej maj" wewn!trznych granic, tym atwiej tworz"
wyodr!bnion" z szerszego t a struktur!. W badaniach nad
stosunkiem obywateli Europy do Unii Europejskiej stopie# postrzeganej bytowo%ci UE okaza si! istotnym moderatorem poziomu identyÞkacji z Uni": w im wi!kszym
stopniu UE postrzegana jest jako wspólnota pa#stw i spoecze#stw o podobnych do%wiadczeniach historycznych,
podobnym systemie gospodarczo-politycznym i kulturze
oraz jako struktura pozbawiona wewn!trznych granic,
utrudniaj"cych kontakty – tym silniej Europejczycy si!
z ni" identyÞkuj" (Lickiel i in., 2000). Ludzie czuj" si!
bezpieczniejsi, je$eli my%l", $e s" cz onkami bardzo jednorodnej spo eczno%ci; w takiej sytuacji oczekuj" mniej
zagro$e# militarnych i gospodarczych ze strony innych
pa#stw i mi!dzynarodowych instytucji ni$ wtedy, gdy
wyobra$aj" sobie cz onkostwo w spo eczno%ci mniej
jednorodnej, nisko „bytowej” (Sacchi i Castano, 2002;
Yzerbyt, Castano, Leyens i Paladino, 2000). Wykazano
tak$e, $e je%li zewn!trzna mi!dzynarodowa instytucja
(b"d( inne pa#stwo) widziana jest jako potencjalnie nieprzyjazna (np. rywalizuje z naszym pa#stwem na polu
gospodarczym), to zagro$enie z jej strony wydaje si! tym
silniejsze, im bardziej jest ona wewn!trznie jednolita.
Ameryka#scy studenci najbardziej obawiali si! konkurencji ekonomicznej ze strony Unii Europejskiej nie tylko
wtedy, gdy struktura ta wydawa a im si! ma o przyjazna
wobec USA, ale równie$, gdy torowano przekonanie
o wysokim stopniu jej „bytowo%ci” (wskazywano podobne do%wiadczenia, warto%ci, bliskie wi!zi mi!dzy spo e-

cze#stwami i pa#stwami UE, brak wewn!trznych granic)
(Castano, Sacchi i Gries, 2003).
Badania ukazuj" historycznie uwarunkowan" zmienno%& wizerunków. Na przyk ad w latach 70. ubieg ego
wieku USA postrzegano w Iraku i Iranie cz!%ciej jako
sojusznika; wizerunek ten stopniowo przekszta ca si!
w kierunku schematu imperialisty i wroga (Herrmann
i Fischerkeller, 1995; White, 1991).
Wprawdzie ogólne wizerunki mi!dzynarodowych aktorów powstaj" w szerszym kontek%cie zarówno historycznych, jak i aktualnych do%wiadcze#, to przecie$ s"
indywidualnie zró$nicowane. Dost!pno%& poznawcza
okre%lonego schematu i gotowo%& do u$ycia go jako
przes anki do popierania b"d( odrzucania pewnych politycznych decyzji, jakie wobec danego pa#stwa podj!li
inni polityczni aktorzy (bojkot polityczny, sankcje ekonomiczne czy u$ycie si y zbrojnej), zale$" od rodzaju wiedzy i procesów przetwarzania informacji oraz przekona#,
potrzeb i cenionych warto%ci. Lepiej poinformowani eksperci wypowiadaj" s"dy o polityce danego pa#stwa czy
organizacji raczej na podstawie analogii z innymi wydarzeniami z przesz o%ci ni$ odwo ywania si! do jakiej%
ogólnej regu y. Zwykli obywatele, którzy nie maj" rozleg ej wiedzy, s" natomiast bardziej sk onni odwo ywa&
si! do generalnych regu i heurystyk (Healy, Hoffman,
Beer i Bourne Jr., 2002). Jednak nawet ci pierwsi odwouj" si! do swoich schematów i ogólnych przekona# – na
przyk ad przeceniaj" podobie#stwo instytucji, warto%ci
i norm pa#stw, które s" demokratyczne b"d( postrzegane
jako sojusznicze (Weart, 2001) – i rozmaicie reaguj" na
podobne zachowania ró$nych pa#stw zale$nie od poziomu zaufania, jakim je obdarzaj", a ich percepcja konßiktu
zale$y nie tylko od poziomu zdolno%ci zintegrowanego
my%lenia politycznego, ale tak$e od pogl"dów, potrzeb
i postaw (Gamson i Modigliani, 1969; Golec, 2002).
Istotnym predyktorem ocen i decyzji podejmowanych
w dziedzinie stosunków mi!dzynarodowych jest ogólne
przekonanie o naturze ludzkiej: czy ludzie s" raczej dobrzy
i pomocni, czy (li i egoistyczni i w zwi"zku z tym albo
mo$na im ufa&, albo nale$y zachowa& du$" ostro$no%&
i nieufno%& (zw aszcza wobec nieznajomych). Czarny
wizerunek ludzkiej natury jest istotnym sk adnikiem
autorytarnej osobowo%ci (Adorno, Frenkel-Brunswick,
Levinson i Sanford, 1950; Altemeyer, 1988). Wiele bada#
wykaza o, $e autorytarna nieufno%& silnie koreluje z poparciem zbroje# i wydatków militarnych oraz rozwi"za#
si owych w mi!dzynarodowych sporach (Bartels, 1995;
Skar$y#ska i Golec de Zavala, 2006). Poziom zaufania
do ludzi jest podstaw" przewidywania zamiarów innych
pa#stw. Wysoki poziom zgeneralizowanego zaufania do
ludzi w%ród osób sprawuj"cych w adz! pa#stwow" sprzy-
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ja podpisywaniu przez nie umów mi!dzypa#stwowych
(dwu- i wielostronnych) oraz silniejszemu poparciu humanitarnych akcji pokojowych wobec krajów zagro$onych
katastrof" naturaln", a tak$e udzia owi w akcjach militarnych, wspieraj"cych pa#stwa zagro$one zewn!trznym
atakiem (Brewer i Steenbergen, 2002). Zaufanie wi!c nie
tylko pozwala na przewidywanie postaw i ocen osób s abo poinformowanych w sprawach polityki mi!dzynarodowej, ale tak$e istotnie ró$nicuje oceny i decyzje polityków. Prawid owo%& t! wyra(nie dostrze$ono stosunkowo
niedawno, dopiero pod koniec lat 80. ubieg ego wieku.
Wcze%niej, zw aszcza w okresie zimnej wojny, potoczne
opinie oraz oceny polityków w niewielkim stopniu (lub
wcale) zale$a y od uogólnionych opinii na temat natury
ludzkiej. Amerykanie oceniali posuni!cia na scenie mi!dzynarodowej przede wszystkim na podstawie stosunku
danego obiektu mi!dzynarodowego do komunizmu i do
Zwi"zku Radzieckiego (Almond, 1960; Hurwitz i Pefßey,
1987; Wittkopf, 1990). Gdy %wiat przesta by& dwubiegunowy, ró$nice mi!dzy pa#stwami sta y si! mniej jednoznaczne, a podzia y mniej oczywiste, za% na oceny i decyzje dotycz"ce polityki mi!dzynarodowej zacz! y tak$e
wp ywa& ogólne przekonania na temat natury ludzkiej.
Zaufanie do ludzi le$y zatem u podstaw uproszczonego
sposobu formu owania s"du – czyli heurystyki – zw aszcza wtedy, gdy o danym aktorze mi!dzynarodowym i jego relacjach z innymi obiektami wiemy niewiele lub gdy
informacje s" wieloznaczne. Dzieje si! tak dlatego, $e
zaufanie interpersonalne jest przekonaniem tak abstrakcyjnym i ogólnym, i$ pozwala wyprowadza& pozytywne
s"dy tak$e o przywódcach ró$nych krajów; wytwarza
oczekiwania, $e b!d" oni uczciwi, dotrzymaj" obietnic,
nie chc" wykorzystywa& innych pa#stw itp. Je$eli tacy
s", to warto z nimi nawi"zywa& bli$sze kontakty, podpisywa& umowy, wspó pracowa& w ró$nych dziedzinach,
a tak$e pomaga&, gdy tego potrzebuj". Zgeneralizowana
nieufno%& natomiast os abia gotowo%& do mi!dzynarodowych kontaktów, promuje izolacjonizm, trzymanie si!
z dala od kooperacji z innymi pa#stwami z obawy przed
nielojalno%ci" czy wykorzystaniem. Drugim, oprócz
ogólno%ci, powodem u$ywania zaufania do ludzi jako
heurystyki (schematu) my%lenia o polityce mi!dzynarodowej jest sta a dost!pno%& przekona# o naturze ludzkiej.
S" one cz!sto przywo ywane do %wiadomo%ci w szerokim kontek%cie spraw i sytuacji $yciowych. )atwo wi!c
„przychodz" do g owy”, gdy mamy wyda& s"d czy podj"&
wa$n" decyzj!.
W ci"gu ostatnich kilku lat trzy p aszczyzny polityki mi!dzynarodowej szczególnie przyci"gaj" uwag! Polaków. S" to: integracja Polski z Uni" Europejsk"
i zwi"zane z ni" nadzieje i oczekiwania, wojna w Iraku
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(zw aszcza udzia polskiego wojska w „misji stabilizacyjnej”) oraz zagro$enie mi!dzynarodowym terroryzmem.
S"dzimy, $e trzy wymienione kwestie z zakresu stosunków mi!dzynarodowych s" w umys ach ludzi powi"zane ze sob", a postawy wobec nich maj" podobne
psychologiczne predyktory. Zarówno poziom nadziei
wi"zanych z akcesj" Polski do struktur Unii Europejskiej,
jak i poczucie zagro$enia terroryzmem oraz poparcie dla
obecno%ci polskich wojsk w Iraku zale$" od wizerunku
g ównych aktorów mi!dzynarodowych – czyli od sposobu postrzegania UE i Stanów Zjednoczonych oraz ich
wzajemnych relacji – a tak$e od poziomu zaufania wobec tych aktorów i zgeneralizowanego zaufania do ludzi.
Zgodnie z wcze%niej przedstawion" teori" tworzenia wizerunku mi!dzynarodowych aktorów (por. Beck, 2002 oraz
Herrmann i Fischerkeller, 1995) mo$na si! spodziewa&,
$e pozytywne oczekiwania wobec jakiego% pa#stwa czy
mi!dzynarodowej instytucji s" tym bardziej prawdopodobne, w im wi!kszym stopniu dany polityczny aktor jest
postrzegany jako silny sojusznik. Przypuszczamy wi!c,
$e poziom nadziei wi"zanych z naszym cz onkostwem
w Unii Europejskiej jest tym wy$szy, im wy$ej Polacy
oceniaj" si ! tej instytucji i im bardziej jej ufaj", czyli
spodziewaj" si! wspó pracy, a nie wyzysku z jej strony.
Wiadomo, $e wska(nikiem si y mi!dzynarodowego aktora jest postrzegany stopie# jego „bytowo%ci”, czyli dobrze
wyodr!bnionego z t a, jednorodnego, realnie dzia aj"cego
bytu (Brewer i Harasty, 1996).W pa#stwach od wielu lat
nale$"cych do UE postrzegany poziom „bytowo%ci” tej
mi!dzynarodowej struktury jest istotnym moderatorem
poziomu identyÞkacji ich obywateli z Uni" (Lickel i in.,
2000). Dzieje si! tak dlatego, $e ludzie czuj" si! bardziej
bezpieczni i maj" wi!ksze nadzieje na dobr" jako%& $ycia,
gdy s" przekonani lub wyobra$aj" sobie (w warunkach
eksperymentalnych), i$ s" cz onkami jednorodnych, pozbawionych wewn!trznych granic spo eczno%ci (Sacchi
i Castano, 2002; Yzerbyt i in., 2000). Kiedy prowadzili%my nasze badania, Polska by a ju$ formalnym cz onkiem
UE, mo$na wi!c oczekiwa&, $e postrzeganie Unii jako
bardziej „bytowej” organizacji pa#stw b!dzie sprzyja o
wi!kszemu poziomowi nadziei wi"zanych z tym cz onkostwem.
Skoro wy$szy poziom postrzeganej bytowo%ci Unii
wi"$e si! z przypisywaniem jej wi!kszej si y i wi!kszych
mo$liwo%ci skutecznego dzia ania, to mo$na spodziewa&
si! tak$e tego, $e osoby postrzegaj"ce UE jako bardziej
bytow" b!d" czu y si! mniej zagro$one terroryzmem ni$
osoby postrzegaj"ce j" jako struktur! mniej bytow".
Proces integracji Polski ze strukturami unijnymi nie
odbywa si! w izolacji od innych mi!dzynarodowych
aktorów i naszych wcze%niejszych relacji z ró$nymi
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krajami i instytucjami mi!dzynarodowymi. Zachodzi
on w %wiecie wzajemnych skomplikowanych powi"za#
ró$nych pa#stw i mi!dzypa#stwowych organizacji oraz
w spo ecze#stwie o utrwalonych postawach wobec tych
ró$nych mi!dzynarodowych aktorów. Dla Polaków wa$nym obiektem s" Stany Zjednoczone. Przez wiele lat podkre%lali%my nasze bliskie zwi"zki z USA, podobie#stwo
warto%ci oraz znaczenie dzia a#, jakimi w adze i spo ecze#stwo tego kraju wspiera y nasze prodemokratyczne
i wolno%ciowe d"$enia (Zagrodzka, 2005). Zgodnie z zasad" równowagi poznawczej (Heider, 1958) nasz stosunek do integracji z UE zale$y wi!c tak$e od tego, jak
postrzegamy relacje mi!dzy UE a USA: w jakim stopniu
uwa$amy je za kooperacyjne czy sojusznicze, a w jakim
za rywalizacyjne. Zak adaj"c, $e w roku 2004 postawy
Polaków wobec USA by y pozytywne, przypuszczamy,
$e postrzegana kooperatywno%& (dostrzeganie wspólnych
celów i przyjaznych zamiarów) Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych sprzyja wy$szemu poziomowi nadziei Polaków, wi"zanej z naszym cz onkostwem w UE.
Postrzeganie dobrych relacji mi!dzy tymi dwoma silnymi
aktorami na mi!dzynarodowej scenie pozwala zachowa&
równowag! poznawcz": mo$emy by& blisko zarówno
z Ameryk", jak i z Uni" Europejsk"; nie musimy wybiera&
mi!dzy „starym przyjacielem” a nowym sojusznikiem.
Co wi!cej, percepcja kooperatywnych relacji mi!dzy UE
a USA zwi!ksza postrzegan" si ! Unii Europejskiej. Jest
istotnym elementem kreowania wizerunku Unii jako silnego mi!dzynarodowego aktora, co tak$e powinno prowadzi& do wy$szego poziomu nadziei Polaków, wi"zanej
z nasz" akcesj" do tej struktury.
Postawy wobec aktualnych spraw mi!dzynarodowych
s" tak$e pochodn" pewnych sta ych przekona# jednostki, dotycz"cych %wiata spo ecznego i relacji mi!dzy
lud(mi. Wcze%niej przytoczyli%my badania wskazuj"ce
rol! poziomu ogólnego zaufania do ludzi jako predyktora s"dów na temat sytuacji mi!dzynarodowej (Bartels,
1995; Brewer i Steenbergen, 2002; Skar$y#ska i Golec
de Zavala, 2006). Okazuje si!, $e zaufanie do ludzi jest
podstaw" wydawania s"dów o tych sprawach z zakresu
polityki mi!dzynarodowej, na których zwykli obywatele niewiele si! znaj". Konsekwencje akcesji Polski do
Unii Europejskiej, zagro$enie terroryzmem oraz udzia
polskich wojsk w interwencji w Iraku to sprawy, o których przeci!tny Polak nie ma du$ej wiedzy. Mo$na zatem przypuszcza&, $e s"dy wydawane w tych kwestiach
b!d" mia y heurystyczny charakter i b!d" opiera y si! na
ogólnym przekonaniu o tym, czy mo$na ufa& ludziom
i mi!dzynarodowym instytucjom. Wi!ksze zaufanie do
ludzi i instytucji powinno wi!c korelowa& z wy$szym
poziomem nadziei prointegracyjnych i ni$szym poczu-

ciem zagro$enia terroryzmem. Powinno tak$e wi"za& si!
z silniejszym poparciem dla obecno%ci naszych wojsk
w Iraku, a to dlatego, $e osoby bardziej ufaj"ce ludziom
– w porównaniu z nieufnymi (przypisuj"cymi innym z e
intencje i egoizm) – s" w wi!kszym stopniu sk onne do
anga$owania si! w ró$ne akty pomocy, w tym tak$e militarnej, udzielanej sojusznikowi (Brewer i Steenbergen,
2002).
Sformu owali%my zatem nast!puj"ce przewidywania:
1. Nadzieje zwi"zane z akcesj" Polski do UE s" tym
wi!ksze, w im wi"kszym stopniu:
(a) UE jest postrzegana jako jednolita („bytowa”) organizacja;
(b) UE jest postrzegana jako sojusznik USA;
(c) respondent ufa mi!dzynarodowym instytucjom;
(d) respondent ufa ludziom (przejawia wy$szy poziom
zgeneralizowanego zaufania do ludzi).
2. Poparcie dla obecno%ci polskich wojsk w Iraku jest
tym wi!ksze, w im wi"kszym stopniu:
(a) UE jest postrzegana jako jednolita („bytowa”) organizacja;
(b) UE jest postrzegana jako sojusznik USA;
(c) respondent ufa mi!dzynarodowym instytucjom;
(d) respondent ufa ludziom;
(e) respondent obawia si! terroryzmu.
3. Poczucie zagro$enia Polski terroryzmem jest tym
wi!ksze, w im mniejszym stopniu:
(a) UE jest postrzegana jako jednolita („bytowa”) organizacja;
(b) respondent ufa mi!dzynarodowym instytucjom;
(c) respondent ufa ludziom.
Opis badania
Metoda
Badanie przeprowadzono metod" ustrukturalizowanego wywiadu na reprezentatywnej próbie doros ych
Polaków (N = 1000). Wywiady, prowadzone przez ankieterów agencji IPSOS, odby y si! w maju 2004 roku (czyli
miesi"c po formalnej akcesji Polski do UE). Autork" pyta# dotycz"cych wizerunku mi!dzynarodowych instytucji
jest Krystyna Skar$y#ska.
Pomiar zmiennych wyja#nianych
Do pomiaru nadziei wi$zanych z akcesj$ Polski do UE
u$yto skali z o$onej z o%miu pozycji. Badani ustosunkowywali si! do ka$dej pozycji, wybieraj"c jedn" z mo$liwych odpowiedzi (od 5 – „zdecydowanie zgadzam
si!” do 1 – „zdecydowanie nie zgadzam si!”). Skala jest
zrównowa$ona: cztery pozycje sformu owano negatywnie (np. „Unia Europejska b!dzie próbowa a wykorzysta&
Polsk!”) i odwracano przy kodowaniu, a cztery pozy-
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tywnie (np. „Po wej%ciu do Unii Europejskiej bezrobocie
w Polsce zmniejszy si!”). Narz!dzie okaza o si! rzetelne:
, Cronbacha = 0,81.
Poparcie dla obecno#ci polskich wojsk w Iraku badano
za pomoc" jednego pytania: „Czy s"dzi Pan(i), $e obecno%& polskich wojsk w Iraku jest korzystna dla Polski?”.
Respondenci zaznaczali swoj" odpowied( na pi!ciostopniowej skali (od 5 – „zdecydowanie korzystna” do
1 – „zdecydowanie niekorzystna”).
Poczucie zagro!enia terroryzmem mierzono za pomoc" pytania: „Jak ocenia Pan(i) aktualne zagro$enie Polski
terroryzmem?”. Odpowied( zaznaczano na czterostopniowej skali (od 1 – „bardzo ma e” do 4 – „bardzo du$e”).
Pomiar zmiennych wyja#niaj$cych
Do pomiaru bytowo#ci, czyli postrzeganej jednolito#ci UE pos u$ono si! z o$on" z siedmiu pozycji skal"
„Europa i Europejczycy”, wzorowan" na narz!dziu u$ytym w badaniach przeprowadzonych na ameryka#skich
studentach (Castano i in., 2003). Przy jego konstrukcji
oparto si! na zaproponowanej przez Campbella (1958)
deÞnicji bytowo%ci, czyli percepcji zbioru jednostek jako
ca o%ci sk adaj"cej si! z podobnych, powi"zanych ze
sob" elementów, stanowi"cych wyodr!bnion" struktur!.
Przyk adowe pozycje skali: „Europejczycy maj" wiele
wspólnych cech”, „Europejczycy maj" poczucie wspólnego losu”, „UE to realnie dzia aj"cy zwi"zek pa#stw”.
Ka$d" z pozycji oceniano na pi!ciopunktowej skali (od 1
– „zdecydowanie nie” do 5 – „zdecydowanie tak”. Skala
osi"gn! a zadowalaj"c" rzetelno%&: , = 0,79.
Wizerunek UE jako sojusznika USA badano za pomoc"
z o$onej z pi!ciu pozycji skali „Europa – USA”, wzorowanej na narz!dziu wykorzystanym we wcze%niej przytaczanych badaniach ameryka#skich (Castano i in., 2003).
Przy jego konstrukcji odwo ano si! do deÞnicji wizerun-

ku sojusznika, zaproponowanej przez Bouldinga (1969).
Przyk adowe pozycje skali: „UE kooperuje z USA”, „UE
jest przyjazna wobec USA”, „Cele UE s" rozbie$ne z celami USA” (pozycja rekodowana). Ka$d" pozycj! oceniano na pi!ciopunktowej skali (od 1 – „zdecydowanie nie”
do 5 – „zdecydowanie tak”). Polska wersja skali okaza a
si! rzetelna: , = 0,70.
Zaufanie do mi"dzynarodowych instytucji mierzono
przy u$yciu skali z o$onej z trzech pozycji odnosz"cych
si! do Organizacji Narodów Zjednoczonych, NATO
(Paktu Atlantyckiego) oraz Unii Europejskiej. Poziom
zaufania do ka$dej z tych instytucji oceniano mi!dzy 4
(„mam bardzo du$e zaufanie”) a 1 („nie mam $adnego zaufania”). Skala okaza a si! rzetelna: , = 0,84.
Do oceny zaufania do ludzi pos u$ono si! skrócon"
wersj" skali „Wiara w ludzi” autorstwa Hybiak (1999),
wielokrotnie stosowan" w ró$nych badaniach prowadzonych na ogólnopolskich próbach (Bary a i Wojciszke,
2000; Skar$y#ska, 2002, 2004). Skala sk ada si! z pi!ciu
pozycji, ocenianych od 5 („zdecydowanie zgadzam si!”)
do 1 („zdecydowanie si! nie zgadzam”). Przyk adowe
pozycje: „Na ogó ludzie $ycz" innym jak najlepiej”,
„W dzisiejszych czasach mo$na liczy& tylko na siebie
i tylko sobie ufa&” (kodowanie odwrócone), „Ludzie
sk onni s" pomaga& innym w ich $yciowych trudno%ciach”. Skala okaza a si! do%& rzetelna: , = 0,69.
W badaniu kontrolowano zmienne spo eczno-demograÞczne: wiek, wykszta cenie oraz miejsce zamieszkania
respondentów.
Wyniki
Przed przyst"pieniem do analiz regresji, prezentuj"cych
zwi"zki mi!dzy interesuj"cymi nas zmiennymi przy kontroli zmiennych demograÞcznych, sprawdzono si ! prostych korelacji mi!dzy zmiennymi. Zestawienie wszystkich korelacji przedstawiono w Tabeli 1.

Tabela 1.
Zestawienie korelacji mi!dzy zmiennymi
Zmienne

Nadzieje
wi"zane
z UE

Poparcie
obecno%ci
polskich wojsk
w Iraku

Poczucie
zagro$enia
terroryzmem

Zaufanie
do
instytucji

Bytowo%&
UE

Relacje
UE – USA

Nadzieje wi"zane z UE

–1,****

Poparcie obecno%ci polskich wojsk w Iraku

–0,36**

Poczucie zagro$enie terroryzmem

–0,15**

–0,15**

–1,**

Zaufanie do instytucji

–0,47**

–0,30**

–0,06

1,****

Bytowo%& UE

–0,46**

–0,20**

–0,04

0,31**

1,****

Relacje UE – USA

–0,28**

–0,24**

–0,02

0,17**

0,32**

1,**

Zaufanie do ludzi

–0,20**

–0,30**

–0,04

0,16**

0,04**

0,08

** korelacja jest istotna na poziomie 0,01 (dwustronnie)

Zaufanie
do ludzi

–1,****

1
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Przede wszystkim okaza o si!, $e trzy zmienne, które
chcemy wyja%ni&, s" ze sob" powi"zane. Nadzieje zwi"zane z akcesj" silnie dodatnio koreluj" z poparciem dla pobytu naszych wojsk w Iraku oraz ujemnie (s abo, ale istotnie) z poczuciem zagro$enia terroryzmem. Silniejszymi
korelatami poziomu nadziei s" jednak zaufanie do instytucji mi!dzynarodowych oraz wizerunek UE jako struktury wysoko „bytowej” (jednolitej). Poparcie dla obecno%ci
polskich $o nierzy w Iraku jest tym silniejsze, im s absze
poczucie zagro$enia terroryzmem w Polsce. Najsilniej
jest jednak zwi"zane z zaufaniem do instytucji mi!dzynarodowych i do ludzi.
Struktura nadziei wi$zanych z UE
oraz predyktory poziomu nadziei
Poziom nadziei wi"zanych z akcesj" Polski do UE jest
nieco inny w poszczególnych sferach $ycia. Najwi!ksze
nadzieje dotycz" tego, $e po akcesji b!dzie zmniejsza& si!
przepa%& gospodarcza mi!dzy Polsk" a krajami Europy
Zachodniej (przy skali od 1 do 5: M = 3,40; SD = 1,00)
oraz $e Polska utrzyma swoj" niepodleg o%& (M = 3,48;
SD = 1,12). Nieco mniej nadziei maj" Polacy na zmniejszenie si! bezrobocia (M = 3,12; SD = 1,12). Najmniejsze
nadzieje wi"$" ze spadkiem cen wi!kszo%ci produktów
(M = 2,12; SD = 1,02). Przeci!tny Polak nie jest jednak
przekonany o tym, $e Unia Europejska nie b!dzie próbowa a wykorzysta& Polski (M = 2,63; SD = 1,17).
Poniewa$ skala mierz"ca nadzieje okaza a si! zadowalaj"co rzetelna (, = 0,81), zbudowano %redni wska(nik
poziomu nadziei i pos ugiwano si! nim w kolejnych analizach. -redni poziom nadziei dla ca ej próby (N = 966)
wynosi 2,95, df = 0,72. Pos u$ono si! modelami regresji
wielokrotnej, w których najpierw uwzgl!dniono zmienne
spo eczno-demograÞczne: wykszta cenie, wiek, miejsce
zamieszkania respondentów, a nast!pnie wprowadzono
zmienne psychologiczne. Pierwszy model regresji okaza
si! istotny, F dla ca ego równania wynosi 14,36; df = 4;
p < 0,0001. Wyja%nia jednak tylko 5% wariancji. Dodanie
do zmiennych spo eczno-demograÞcznych uwzgl!dnionych w badaniu zmiennych psychologicznych znacz"co
zwi!kszy o t! warto%& o 31%. Drugi model regresji jest
istotny, F = 110,36; p < 0,0001 i "cznie wyja%nia 36%
zmienno%ci poziomu nadziei. Wyniki analiz regresji dla
zmiennej nadzieje wi$zane z akcesj$ Polski do UE przedstawiono w Tabeli 2.
Przeprowadzone analizy regresji ukazuj" wi!c, $e przy
kontroli zmiennych demograÞcznych najsilniejszym predyktorem poziomu nadziei wi"zanych z akcesj" Polski
do UE jest zaufanie do mi!dzynarodowych instytucji,
a nast!pnie wizerunek UE jako struktury silnie „bytowej”
(jednolitej, spójnej organizacji podobnych pa#stw i spo e-

Tabela 2.
Predyktory poziomu nadziei wi"zanych z akcesj" Polski do
UE. Wyniki analiz regresji wielokrotnych
Predyktor

.

t

p<

Wykszta cenie

–0,16

–5,04

0,0001

Wiek

–0,12

–3,67

0,0001

Miejsce zamieszkania

–0,07

–2,25

0,02––

Zaufanie do instytucji

–0,35

11,63

0,0001

Bytowo%& UE

–0,29

–9,16

0,0001

UE sojusznik USA

–0,13

–4,05

0,0001

Zaufanie do ludzi

–0,11

–3,75

0,0001

cze#stw). Poziom nadziei istotnie wi"$e si! dodatnio tak$e z wizerunkiem UE jako sojusznika USA oraz zgeneralizowanym zaufaniem do ludzi. Stwierdzono równie$, $e
jest tym wy$szy, im wy$szy poziom wykszta cenia, m odszy wiek respondentów i wi!ksze miasto, z którego pochodz" oraz $e nadzieje m!$czyzn s" wi!ksze ni$ kobiet.
Poparcie dla obecno#ci polskich wojsk w Iraku
-rednia poparcia dla obecno%ci polskich wojsk w Iraku wynosi 2,21 (przy skali od 1 do 5, w której 2 oznacza
„raczej niekorzystna”, a 3 – „ani korzystna, ani niekorzystna”, SD = 0,86). Szukaj"c istotnych predyktorów poziomu poparcia dla naszej obecno%ci w Iraku, pos u$ono
si! trzema modelami regresji wielokrotnych. Pierwszy,
uwzgl!dniaj"cy jedynie zmienne spo eczno demograÞczne, okaza si! istotny, F = 11,31; p < 0,0001, ale wyja%nia tylko 4% zmienno%ci stopnia poparcia. Istotny
przyrost wyja%nianej wariancji (delta R-kwadrat = 0,02;
p < 0,0001) uzyskali%my w modelu drugim, wprowadzaj"c do równania poczucie zagro$enia terroryzmem. Drugi
model wyja%nia "cznie 6% zmienno%ci, F = 12,37;
p < 0,0001. W trzecim modelu – po wprowadzeniu zaufania, zmiennych zwi"zanych z wizerunkiem UE i poziomu
nadziei obok zmiennych uwzgl!dnionych w poprzednich
modelach – uzyskano przyrost wyja%nianej wariancji
o 18% (p < 0,0001). Trzeci model "cznie wyja%nia wi!c
24% zmienno%ci poparcia dla obecno%ci polskich wojsk
w Iraku, F = 21,27; p < 0,0001. Wyniki tego równania
przedstawiono w Tabeli 3.
Najlepszym predyktorem poziomu tego poparcia okazao si! zaufanie do mi!dzynarodowych instytucji, nast!pnie poziom nadziei wi"zanych z akcesj" Polski do UE,
wizerunek UE jako sojusznika USA oraz zgeneralizowane zaufanie do ludzi. Okaza o si! przy tym, $e zaufanie
do ludzi wchodzi w istotn" interakcj! z wykszta ceniem
(p < 0,05): sprzyja poparciu dla obecno%ci polskich wojsk
w Iraku w przypadku osób z wykszta ceniem podstawo-
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Tabela 3.
Predyktory poziomu poparcia dla obecno%ci polskich wojsk
w Iraku. Wyniki analiz regresji wielokrotnych
Predyktor

.

p<

t

Zaufanie do instytucji

–0,16

–3,88

0,0001

Nadzieje wi"zane z UE

–0,13

–2,67

0,001

UE sojusznik USA

–0,12

–3,40

0,001

P e&

–0,12

–3,69

0,0001

Zaufanie do ludzi

–0,11

–2,29

0.001

Zagro$enie terroryzmem

–0,10

–2,97

0,001

wym, zawodowym i %rednim, nie ró$nicuje natomiast poparcia osób z wykszta ceniem wy$szym.
Istotnymi predyktorami poparcia okaza y si! tak$e poziom poczucia zagro$enia Polski terroryzmem (im wy$szy, tym mniejsze poparcie dla naszej obecno%ci w Iraku)
oraz p e& (s absze poparcie w%ród kobiet ni$ w%ród m!$czyzn).
Poczucie zagro!enia terroryzmem w Polsce
-rednia ocena poczucia zagro$enia terroryzmem wynosi 2,63 (df = 0,79) (przy czterostopniowej skali, gdzie 2
oznacza zagro$enie „raczej ma e” a 3 – „raczej du$e”).
Gdy w modelu regresji wielokrotnych uwzgl!dniono jedynie zmienne spo eczno-demograÞczne, wyja%niono 4%
zmienno%ci, a istotnymi predyktorami okaza y si! miejsce
zamieszkania i p e& respondenta, F = 5,29; p < 0,0001.
Wprowadzenie zmiennych dotycz"cych percepcji %wiata (model 2) da o istotny przyrost wyja%nionej wariancji
do 22%, F = 12,98; p < 0,0001). Wyniki analiz regresji
wielokrotnych dla zmiennej poczucie zagro!enia terroryzmem przedstawiono w Tabeli 4.
Okazuje si!, $e poczucie zagro$enia terroryzmem
w Polsce jest tym wi!ksze, im wi!ksze jest miasto, w którym $yje respondent, im mniejsze nadzieje wi"$e z Uni"
Europejsk" i im mniej korzy%ci widzi w obecno%ci polskich wojsk w Iraku. Kobiety maj" wy$sze poczucie zagro$enia ni$ m!$czy(ni.
Tabela 4.
Predyktory poczucia zagro$enia terroryzmem w Polsce.
Wyniki analiz regresji wielokrotnych
.

t

p<

Miejsce zamieszkania

–0,16

–16,68

0,001

Nadzieje wi"zane z UE

–0,12

––3,12

0,002

Poparcie dla obecno%ci polskich
wojsk w Iraku

–0,11

––2,83

0,005

P e&

–0,09

––2,57

0,010

Predyktor
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Dyskusja
Zgodnie z przewidywaniami poziom nadziei wi"zanych z akcesj" Polski do Unii Europejskiej wyznaczaj" dwie charakterystyki wizerunku wa$nego obiektu
mi!dzynarodowego, jakim jest UE (do której w trakcie
przeprowadzania badania w a%nie formalnie weszli%my):
stopie# jej „bytowo%ci” (postrzeganej jednolito%ci) oraz
bycie sojusznikiem USA (innego wa$nego dla Polaków
obiektu). Poparcie dla obecno%ci naszych wojsk w Iraku
istotnie wi"$e si! tylko z jednym z elementów wizerunku
UE – postrzeganiem jej jako sojusznika USA, natomiast
nie stwierdzono istotnego zwi"zku poziomu poczucia
zagro$enia terroryzmem z $adnym z tych elementów wizerunku Unii. Polacy tym wi!cej nadziei wi"$" z akcesj"
do Unii Europejskiej, im w wi!kszym stopniu postrzegaj" t! mi!dzynarodow" organizacj! jako struktur! „bytow"” (w sensie nadanym temu poj!ciu przez Campbella,
1958) oraz jako sojusznika Stanów Zjednoczonych (czyli dostrzegaj" wspólne cele tych organizacji i wzajemne
traktowanie si! ich jako sojuszników o podobnej sile (czy
potencjale – por. Herrmann i Fischerkeller, 1995). Oba te
elementy wizerunku UE mo$na traktowa& jako subiektywne wska(niki si y b"d( mi!dzynarodowej pozycji tej
struktury. Unia Europejska postrzegana jako organizacja
pa#stw i spo ecze#stw o do%& podobnych do%wiadczeniach historycznych, maj"cych wiele wspólnych cech
i poczucie wzajemnych wi!zi jak ka$da wysoko „bytowa” struktura daje swoim cz onkom poczucie realnej si y
i bezpiecze#stwa. Ludzie czuj" si! bardziej bezpieczni,
wierz"c, $e nale$" do jednolitej grupy, ni$ gdy nisko oceniaj" jej „bytowo%&” (cz onkowie s" bardzo ró$ni, maj"
ma o wzajemnych kontaktów, brak wyra(nych granic
przynale$no%ci). Dzieje si! tak nawet wtedy, gdy cz onkostwo w jakiej% grupie jest tylko dora(ne i stanowi efekt
manipulacji eksperymentalnej (Sacci i Castano, 2002;
Yzerbyt i in., 2000). Podobie#stwo mi!dzy egzemplarzami jakiego% zbioru i blisko%& ka$dego z nich do prototypowego egzemplarza uznawane s" za wska(nik psychologicznej realno%ci grupy, jej $ywotno%ci i aktywno%ci (Brewer i Harasty, 1996). Inne badanie (Skar$y#ska,
Safron i Wi%niewska-Juszczak, 2006), przeprowadzone
nieco wcze%niej (w miesi"cu poprzedzaj"cym formaln" akcesj! Polski do struktur UE) w%ród warszawskich
studentów, równie$ wykaza o istotny zwi"zek spostrzeganego poziomu bytowo%ci UE z poziomem nadziei wi"zanych z Uni".
Postrzeganie Unii Europejskiej jako organizacji przyjaznej i kooperuj"cej ze Stanami Zjednoczonymi jest silnie
zwi"zane z wy$szym poziomem nadziei nie tylko dlatego, $e wzmacnia poczucie bezpiecze#stwa cz onków UE,
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ale tak$e z tego powodu, i$ pozwala Polakom zachowa&
równowag! poznawcz" (Heider, 1958). W publicznym
dyskursie poprzedzaj"cym referendum akcesyjne – a potem formalne wej%cie do unijnych struktur – wielokrotnie porównywano korzy%ci, jakie Polska mo$e odnie%&
z integracji europejskiej, z ewentualnymi zyskami p yn"cymi z bli$szych zwi"zków z USA (krajem, do którego
przed d ugie lata mieli%my wiele sympatii). Tymczasem
Polacy chcieliby widzie& Zachód jako ca o%&, dostrzega& raczej podobie#stwo ni$ przepa%& mi!dzy USA a UE
(Skar$y#ska, 2004; Zagrodzka, 2005). Wizerunek Unii
Europejskiej jako sojusznika USA, postrzeganie obu tych
wielkich organizacji jako pozostaj"cych w przyja(ni, redukuje niepokój wynikaj"cy z konieczno%ci dokonywania
wyboru mi!dzy dwoma atrakcyjnymi, wa$nymi obiektami
w mi!dzynarodowej polityce. Tak wi!c pozytywne oczekiwania (nadzieje) wi"zane z akcesj" do Unii Europejskiej
rosn", gdy nie widzimy konßiktu interesów mi!dzy Uni"
(struktur", do której ju$ nale$ymy) a USA (krajem, który
lubimy). Prawid owo%& t! wykazano tak$e we wcze%niej
cytowanym innym polskim badaniu dotycz"cym predyktorów nadziei wi"zanych z UE (Skar$y#ska i in., 2006).
Poziom nadziei wi"zanych z uczestnictwem Polski
w strukturach UE jest równie$ istotnie wyja%niany zaufaniem do mi!dzynarodowych instytucji i zgeneralizowanym poziomem zaufania do ludzi. To kolejny dowód
na to, $e przekonania na temat %wiata spo ecznego s" ze
sob" powi"zane, a zaufanie spo eczne pe ni kluczow" rol!
w percepcji ró$nych mi!dzynarodowych aktorów (pa#stw
i organizacji) (por. Bartels, 1995, Brewer i Steenbergen,
2002). Zaufanie do ludzi i mi!dzynarodowych instytucji pozwala wierzy&, $e struktury Unii Europejskiej, jej
w adze i urz!dnicy nie b!d" próbowali wykorzystywa&
Polski, a raczej u atwi" nam rozwój. Wi!ksze zaufanie
spo eczne wi"$e si! wi!c z tendencj" do mi!dzynarodowej kooperacji, a os abia tendencje izolacjonistyczne.
Dlatego stwierdzili%my silny zwi"zek mi!dzy zaufaniem
do ludzi oraz do mi!dzynarodowych instytucji a poparciem obecno%ci polskich wojsk w Iraku. Przekonanie
o tym, $e ludziom i instytucjom mo$na ufa&, wi"$e si!
bowiem z akceptacj" wsparcia (tak$e militarnego) sojusznika, jakim dla Polski jest USA. Dzieje si! tak tak$e wtedy, gdy z Uni" Europejsk" (a wi!c struktur", w której ju$
uczestniczymy) wi"$emy wi!cej nadziei i postrzegamy
j" jako wyra(nego sojusznika USA. Skoro cz onkostwo
w UE jest dla nas korzystne gospodarczo i kulturowo,
a Unia jest sojusznikiem USA, to przynale$no%& do Unii
pozostaje w konsonansie poznawczym z przekonaniem
o konieczno%ci wsparcia sojusznika, czyli akceptacj"
pobytu polskich wojsk w Iraku. Inaczej ni$ przewidywano, stosunek do obecno%ci naszych wojsk w Iraku jest

tym bardziej negatywny, im wy$ej oceniamy zagro$enie
Polski terroryzmem. Mo$na powiedzie&, $e Polacy nie
wierz", i$ interwencja wojskowa w Iraku zmniejszy to
zagro$enie; s"dz", $e raczej je zwi!ksza. Wynik ten mo$na tak$e interpretowa& jako wyraz ogólnie negatywnej
postawy wobec rozwi"za# si owych w stosunkach mi!dzynarodowych. I tak osoby, które s" %wiadome zagro$e#
wynikaj"cych z metod stosowanych przez %wiatowy terroryzm i przeciwstawiaj" si! im, podobnie – jako przejaw
przemocy – postrzegaj" ingerencj! w konßikt w Iraku.
W takim przypadku mo$na si! spodziewa& wyst!powania
negatywnej postawy wobec obecno%ci w Iraku zarówno
wojsk z Polski, jak i z innych krajów.
Mo$na stwierdzi&, $e przekonania jednostki, które chroni" j" przed l!kiem (zaufanie spo eczne, nadzieje zwi"zane
z wej%ciem do UE, opinia o kooperatywno%ci UE i USA
i niska ocena zagro$enia Polski terroryzmem), sprzyjaj" akceptacji obecno%ci polskich wojsk w Iraku. Wynik
ten jest zgodny z danymi uzyskanymi w próbie uczniów
szkó %rednich. Postawa m odych Polaków wobec wojny
w Iraku wykazuje istotny zwi"zek z poziomem l!ku jako
cechy: im wy$szy l!k, tym bardziej pesymistyczne przewidywania wobec tej wojny i ni$sza akceptacja naszego
w niej udzia u (Klebaniuk, 2005).
Zagro$enie Polski terroryzmem wydaje si! tym silniejsze, im mniejsze nadzieje wi"$emy z cz onkostwem
w UE. Niski poziom nadziei – jak to wcze%niej wykazali%my – jest silnie zwi"zany z przekonaniem o s abej
bytowo%ci Unii oraz s abej kooperatywno%ci UE i USA,
a tak$e niskim zaufaniem do mi!dzynarodowych instytucji i innych ludzi. Mo$na wi!c stwierdzi&, $e zarówno wizerunek Unii Europejskiej jako organizacji s abo
wyodr!bnionej, niespójnej, niejednolitej – a wi!c s abej
(Lickel i in., 2000) i nieb!d"cej sojusznikiem USA – jak
i przekonanie, $e %wiat ludzi i instytucji mi!dzynarodowych jest nam wrogi i nie mo$na nikomu ufa& prowadz"
do wzrostu poczucia zagro$enia terroryzmem.
Widzimy wi!c, $e przekonania na temat mi!dzynarodowych relacji s" ze sob" powi"zane, stanowi" mentaln" map! %wiata, która s u$y za przewodnik przy ocenie
poszczególnych wydarze# na %wiecie. W mentalnej mapie owych relacji najistotniejsz" rol! odgrywa zaufanie
do mi!dzynarodowych instytucji: ONZ, NATO i UE.
Przekonanie, $e istniej" takie instytucji, które od lat s"
„stra$nikami bezpiecze#stwa” w stosunkach mi!dzypa#stwowych, zwi!ksza nadzieje ludzi na bezpieczne
$ycie w globalizuj"cym si! %wiecie. Zaufanie do Unii
Europejskiej pozwala przypuszcza&, $e bardziej „bytowa”, a wi!c silna struktura mi!dzynarodowa, której stali%my si! cz onkami, b!dzie pomaga a Polsce w jej rozwoju
ekonomicznym i spo ecznym. Przy braku zaufania do UE
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jej wysoka „bytowo%&” jest (ród em raczej zagro$e# ni$
nadziei wi"zanych z procesem akcesji (por. Lickel i in.,
2000). Zaufanie do mi!dzynarodowych instytucji, nadzieje dotycz"ce naszej akcesji do UE i percepcja kooperatywnych relacji mi!dzy UE i USA sprzyjaj" poparciu
obecno%ci polskich wojsk w Iraku. Dzieje si! tak prawdopodobnie dlatego, $e – z jednej strony – wizerunek
UE i USA jako sojuszników zobowi"zuje do udzielania
wzajemnego wsparcia, tak$e wojskowego (nawet je$eli
niektórzy cz onkowie UE maj" inne ni$ USA zdanie na
temat interwencji w Iraku), z drugiej za% – zaufanie do
mi!dzynarodowych instytucji pozwala wierzy&, $e ich
funkcjonowanie b!dzie skutecznie nadzorowa o tak$e i te
dzia ania.
Wyniki naszych bada# wskazuj", $e w polskim spoecze#stwie poziom zaufania do mi!dzynarodowych instytucji nie jest jednak wysoki. W roku 2005 ponad 45%
Polaków s"dzi o, $e Unia Europejska nas wykorzysta.
Tak$e dzisiaj nieufno%& i podejrzliwo%& polskich polityków daje o sobie zna& w mi!dzynarodowych relacjach
i – jak dot"d – taka percepcja %wiata wydaje si! mie&
znaczne poparcie spo eczne. Zaufanie, podobnie jak i inne elementy mentalnej mapy %wiata, istotnie zale$y od
pewnych zmiennych spo eczno-demograÞcznych. I tak,
bardziej pozytywne oczekiwania wobec Unii Europejskiej
wyra$aj" osoby wy$ej wykszta cone, m odsze i mieszkaj"ce w wi!kszym mie%cie. Lepsze spo eczne po o$enie
sprzyja dostrzeganiu wielu pozytywnych stron integracji
europejskiej, tak jakby wi!kszy kapita spo eczny i kulturowy stwarza nadzieje na pe niejsze wykorzystanie
szans p yn"cych z integracji. Dezaprobata dla obecno%ci
naszych wojsk w Iraku oraz poczucie zagro$enia Polski
terroryzmem s" istotnie wi!ksze w%ród kobiet ni$ w%ród
m!$czyzn, co mo$na t umaczy& przede wszystkim bardziej pacyÞstycznymi postawami kobiet. Poczucie zagro$enia terroryzmem jest tak$e istotnie wy$sze w%ród
mieszka#ców du$ych miast ni$ ma ych miejscowo%ci, co
zrozumia e w %wietle dotychczasowych do%wiadcze# aktów terroru w wielkich aglomeracjach.
Przedstawione wyniki bada# wyra(nie ukazuj", $e dotychczasowe teorie percepcji stosunków mi!dzynarodowych nie uwzgl!dniaj" z o$onych relacji mi!dzy ró$nymi aktorami politycznymi i ich subiektywnych obrazów.
Ró$ne koncepcje wizerunków pa#stw i mi!dzynarodowych instytucji (por. Boulding, 1969; Herrmann, 1985;
Herrmann i in., 1997) dotycz" tylko relacji dwustronnych. Tymczasem nasze badania ujawniaj", jak wa$ne dla
kszta towania postaw wobec jakiej% instytucji czy pa#stwa maj" relacje tego obiektu do innego politycznego
aktora (pa#stwa czy instytucji). Na przyk ad to, jak interpretujemy postrzegan" si ! UE, zale$y od tego, jak wi-
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dzimy stosunki mi!dzy Uni" a USA. Ponadto percepcja
stosunków i spraw mi!dzynarodowych istotnie zale$y od
zgeneralizowanych przekona# na temat %wiata spo ecznego i innych ludzi (Beck, 2002; Brewer i Steenbergen,
2002; Skar$y#ska i Golec de Zavala, 2006; Skar$y#ska
i in., 2006),rodzaju orientacji spo ecznych i dominuj"cych
emocji (np. l!ku jako cechy jednostki) oraz potrzeb (np.
domkni!cia poznawczego) (por. Alexander i in., 2005;
Klebaniuk, 2005; Skar$y#ska i Golec de Zavala, 2006).
Istnieje wi!c potrzeba wielostronnego, nie tylko poznawczego, wyja%niania tworzenia potocznych wizerunków
relacji mi!dzynarodowych i postaw wobec ró$nych aktorów i spraw mi!dzynarodowych. W globalizuj"cym
si! %wiecie spo eczne wizerunki mi!dzynarodowych aktorów, oczekiwania wobec nich, nadzieje i l!ki s" istotnym predyktorem skuteczno%ci dzia a#. Zrozumienie ich
uwarunkowa# i skutków jest wi!c nie tylko ciekawe dla
teoretyków, ale tak$e niezb!dne do tego, by w globalnej
wiosce nie porusza& si! jak s o# w sk adzie porcelany.
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Social perception of international relations.
Cognitive predictors of laymen’s attitudes
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Abstract
This paper presents the role of some cognitive predictors: (1) the level of perceived entitativity of EU,
(2) perception the EU-USA relationship on the enemy-ally dimension, (3) the level of generalized trust in
people, and (4)the level of trust in international institutions (UN, NATO, EU) – in forming positive expectations about Poland’s accession to the EU, attitudes towards the presence of Polish troops in Iraq and fears
of terrorism.
The analyses are based on data obtained in May 2004 from guided personal interviews run on representative
random sample of Poles (N = 1000). The results of multiple regression analyses showed that Poles’ expectations about Poland’s accession to the EU are more positive (the level of hope is higher) when perceived
entitativity of the EU, perceived cooperativeness between the EU and USA, generalized trust in people and
trust in international institutions are higher. The same cognitive variables are signiÞcantly associated with
the level of support of Polish troops in Iraq. The reversed pattern of relations was found between these cognitive variables and the level of fear of terrorism.
Key words: entitativity, trust in international institutions, trust in people, EU-USA relationship
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