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1. Wstęp
Oddajemy Państwu (z pewnym opóźnieniem wywołanym pandemią Covid 19) kolejny
raport Reduty Dobrego Imienia napisany przez naszych ekspertów – tym razem na temat przebiegu i konsekwencji ostatnich wyborów prezydenckich w USA. Jest aktualny
na dzień 30.03.2021.
Ze względu na fundamentalne różnice ustrojowe pomiędzy Polską a USA istnieje
wśród Polaków drastyczne wprost niezrozumienie sposobu działania amerykańskiego
systemu wyborczego. To niezrozumienie z kolei powoduje, że Polacy mają różnego
rodzaju złudzenia co do intencji rządu USA w stosunku do Polski, roli USA w Europie
i tym podobnych. Niestety – te złudzenia są wykorzystywane w rozmaity sposób przez
czynniki działające wprost na niekorzyść sojuszu polsko-amerykańskiego, który obecnie jest fundamentem polskiego bezpieczeństwa narodowego.
Jednym z takich polskich złudzeń, wynikających wprost z nieznajomości amerykańskiego systemu politycznego jest przekonanie, że używając jakiegoś rodzaju nacisków
na Amerykę i amerykańskie elity polityczne (na przykład poprzez przypominanie ustawiczne że Polaków w USA jest 10 milionów) Polska może osiągnąć jakieś swoje cele
polityczne w USA – na przykład branie pod uwagę przez amerykańskie elity polityczne
polskich interesów jako zbieżnych z interesami USA.
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Tymczasem z samej swojej istoty, wynikającej z federalizmu, system polityczny USA
jest odporny na takie naciski. Wynika to z głębokiego i ugruntowanego doświadczeniami pokoleń, że TRANSAKCYJNOŚĆ jest fundamentem amerykańskiej polityki. Kraj,
który coś chce uzyskać od USA, musi mieć coś do zaoferowania w zamian. Polskie
historyczne doświadczenia w tej mierze są jednoznaczne – to, co należy zaoferować
Stanom Zjednoczonym musi mieć dla Stanów wartość. I nie jest tą wartością krew Żołnierza Polskiego przelana w sojuszu ze Stanami (casus Iraku) ani też wzruszające listy
i składanie wieńców na grobach amerykańskich lotników z II wojny światowej ani nawet – raport o eksterminacji Żydów w niemieckich obozach koncentracyjnych – który
- jak wiemy, był dla Roosevelta mniej interesujący od koni w rolnictwie, które mogliby
amerykanie sprzedać   Polakom. Wszystko są to nieistotne didaskalia. W stosunkach
ze Stanami Zjednoczonymi liczy się konkret – ile amerykańskiej broni, gazu, innych
produktów amerykańskiej gospodarki zostanie zakupione na skutek tego, że USA mają
dobre stosunki z Polską? Na ile Polska może zabezpieczyć wschodnią flankę NATO?
Czy Polacy gotowi są ponosić koszty amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce?
Wreszcie – czy Polacy są gotowi ginąć w obronie swojego kraju? Czy chcą się bronić
przed rosyjską agresją, czy liczą tylko na potężnego sojusznika? To, że Amerykanie się
uśmiechają gdy rozmawiają z Polakami, wspominają Kościuszkę i Pułaskiego nic nie
znaczy. Liczą się fakty i jasne przedstawianie oczekiwań.
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To są twarde, transakcyjne fakty. Aby pozbyć się złudzeń, należy wiedzieć jak działa amerykański system polityczny – a przede wszystkim w jaki sposób Amerykanie
wybierają swojego Prezydenta, który jest Głównodowodzącym Armii Stanów Zjednoczonych. I trzeba też wiedzieć, jakie są wady ustroju Stanów Zjednoczonych, które
doprowadziły do obecnej, groźnej dla świata sytuacji wewnętrznej w USA.

Maciej Świrski
Prezes Reduty Dobrego Imienia
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2. Wyniki wyborów w USA
2.1. Kontekst prawny wyborów na prezydenta
i wiceprezydenta USA. Obyczaje wyborcze w USA

Choć wybory prezydenckie w USA przywodzą skojarzenia z ich odpowiednikami z poszczególnych państw narodowych Europy, to zasadniczo się różnią. Najbliższym i niedoskonałym doświadczeniem europejskim, do którego można je porównać, są wybory do Parlamentu Europejskiego (przy wielu różnicach, np. dysproporcji
w znaczeniu tych wyborów). Tak jak w USA kilkaset milionów obywateli głosuje
w 50 oddzielnych wyborach w stanach (plus Dystrykcie Kolumbii, DC) w oparciu
o regulacje stanowe, tak w UE kilkaset milionów obywateli głosuje w prawie 30 oddzielnych wyborach państw członkowskich w oparciu o regulacje przyjęte na poziomie poszczególnych państw. Gdyby porównywać skalę tych wyborów na podstawie
wielkości populacji, to najludniejszy stan USA – Kalifornia (ok. 40 mln mieszkańców)
– miałby swojego odpowiednika w Europie w postaci Polski, zaś stan najmniej ludny
– Wyoming (ok. 0,5 mln mieszkańców) – miałby swojego odpowiednika w Europie
- Maltę.
Wybory prezydenckie w USA odbywają się na podstawie konstytucji przyjętej pod k.
XVIII w. oraz częściowo zmodyfikowanej i uzupełnionej w XIX w.
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Inną zasadniczą różnicą jest fakt, że wybory prezydenckie w USA odbywają się
w oparciu o konstytucję Stanów Zjednoczonych Ameryki przyjętą pod koniec XVIII
wieku oraz częściowo zmodyfikowaną i uzupełnioną w XIX wieku.

Oznacza to, że proces wyborczy został zaprojektowany w okresie, gdy większość
Amerykanów zajmowała się rolnictwem i brakowało dzisiejszych środków transportu. W efekcie terminarz wyborów oraz związane z tym przewlekłe procedury (np.
głosowanie elektorów na papierze oraz wystawianie opieczętowanych certyfikatów) są
dostosowane do tamtych czasów i w niektórych aspektach nie uwzględniają nowoczesnych zdobyczy technologicznych. Mechanizm ten – w niewielkim stopniu modernizowany w XX wieku – różni się od nowoczesnych mechanizmów znanych z państw
europejskich i wypracowanych najczęściej w II połowie XX wieku.

Wybory prezydenta mają charakter pośredni
Wybory prezydenta i wiceprezydenta w państwie federalnym, jakim są Stany Zjednoczone, inaczej niż w wielu innych współczesnych demokracjach, mają charakter
pośredni: najpierw poszczególne stany wyłaniają elektorów, a dopiero elektorzy wybierają prezydenta i wiceprezydenta.
Zgodnie z art. II, sekcją 1, punktem 2 konstytucji USA podmiotem odpowiedzialnym za wyznaczenie sposobu wyłaniania elektorów jest działające w danym stanie
ciało ustawodawcze (stanowa legislatywa). Zgodnie z art. II, sekcją 1, punktem 4,
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jedynym uprawnieniem władz federalnych w tym zakresie, jest przepis mówiący
o tym, że Kongres może określić czas wyboru elektorów oraz dzień, w którym mają
oni oddać swe głosy. Poza tym jednym punktem (i wynikającymi z tego kompetencjami Sądu Najwyższego do kontroli przestrzegania konstytucji i ustaw Kongresu)
określanie sposobu wyboru elektorów nie leży w gestii władz federalnych (prezydenta, Kongresu, sądów federalnych I oraz II instancji, oraz Sądu Najwyższego).

Początkowo stanowe legislatury bezpośrednio wyłaniały swoich elektorów bez jakiegokolwiek udziału obywateli danego stanu. Z czasem jednak wszystkie legislatury
stanowe zdecydowały, że elektorzy będą wyłaniani w głosowaniu bezpośrednim przez
mieszkańców danego stanu (tj. wyborca w danym stanie otrzymuje kartę wyborczą,
na której znajdują się albo elektorzy powiązani z kandydatami na prezydenta i wiceprezydenta, albo bezpośrednio sami wspomniani kandydaci).

Zwycięzca bierze wszystko
Przy czym, metodą wyłaniania elektorów w 48 stanach (oraz DC) jest zasada „zwycięzca bierze wszystko”, czyli kandydat na prezydenta, którego elektorzy w danym
stanie uzyskali najwięcej głosów (po zsumowaniu głosów oddanych przez wyborców
na wszystkich elektorów danego kandydata na prezydenta), zdobywa wszystkie miejsca
elektorskie. Według tej zasady nie ma znaczenia, jaka jest różnica między sumą głosów oddanych na elektorów danego kandydata na prezydenta (w skrajnie uproszczonej
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wersji można założyć, że w wielomilionowym stanie o wyniku wyborczym elektorów
może zdecydować nawet 1 głos, choć politycznie wywołałoby to kontrowersje). Jedynie dwa stany – Maine i Nebraska – używają mieszanej metody (część elektorów wyłaniana jest na bazie wyniku w całym stanie, część elektorów wyłaniania jest na bazie
wyników w ramach mniejszych niż stan okręgów wyborczych).

Powyższa pośrednia metoda wyłaniania prezydenta i wiceprezydenta w połączeniu
z zasadą wyłaniania elektorów (zwycięzca bierze wszystko) może prowadzić do tego,
że prezydentem i wiceprezydentem zostają osoby, których elektorzy w skali całego
państwa (tzw. popular vote) nie zdobyli większości głosów (można zdobyć wszystkich
elektorów w kilku stanach, mając przewagę w tych stanach wynoszącą po kilka tysięcy
głosów i jednocześnie nie zdobyć żadnego elektora w kilku stanach, w których przegrało się kilkudziesięcioma lub kilkuset tysiącami głosów).

Taka sytuacja miała miejsce pięć razy w historii. W tym dwa razy współcześnie:
w 2000 r. George W. Bush został prezydentem dzięki przewadze 5 głosów elektorskich
(przy czym jeden elektor-demokrata nie oddał głosu), ale otrzymując w skali całego
państwo 543 895 głosów mniej niż kontrkandydat, zaś w 2016 r. Donald Trump został
prezydentem dzięki przewadze 77 głosów elektorskich (przy dwóch „wiarołomnych”
elektorach-republikanach i pięciu „wiarołomnych” elektorach-demokratach), ale
otrzymując w skali całego państwa 2 868 686 głosów mniej niż kontrkandydatka.
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Zwraca uwagę fakt, że po 1988 r. żaden kandydat Partii Republikańskiej nie zdobyłby
większości w głosowaniu powszechnym (wyjątek stanowi jedynie ubiegający się o reelekcję w 2004 r. Bush młodszy zdobył o 3 012 166 więcej głosów).

Zgodnie ze wspomnianym punktem konstytucji USA, każdemu stanowi przysługuje
tylu elektorów, ilu ma przedstawicieli w Kongresie. Każdy stan ma w Senacie dwóch
przedstawicieli oraz zróżnicowaną liczbę przedstawicieli w Izbie Reprezentantów uzależnioną od wielkości populacji (najmniejsze stany mają po jednym przedstawicielu,
zaś dwa najludniejsze, czyli Teksas i Kalifornia, mają odpowiednio 36 i 53 przedstawicieli). W efekcie najmniejsze stany są reprezentowane przez 3 elektorów, zaś największe, jak Teksas i Kalifornia, przez odpowiednio 38 i 55 elektorów.

Decyduje 538 elektorów
W sumie w wyborach prezydenta i wiceprezydenta USA wyłania się łącznie 538 elektorów, co odpowiada sumie członków Senatu (100), członków Izby Reprezentantów
(435) oraz przedstawicielom DC (na podstawie ustawy Kongresu z 1801 r. mieszkańcy
DC zostali pozbawieni prawa do udziału w jakichkolwiek wyborach federalnych, ale
na podstawie 23. poprawki do konstytucji USA z 1961 r. zyskali prawo wyboru tylu
elektorów, ile mają najmniejsze stany, tj. 3)1

W dn. 22.04.2021 większość demokratyczna w Izbie Reprezentantów przegłosowała ustawę (216 -208) uznaniu DC jako kolejny stan Stanów
Zjednoczonych. W efekcie gdyby taki stan powstał (ustawa czeka jeszcze na zatwierdzenie w Senacie) miałby dwóch senatorów i miałoby to
wpływ na zmiane równowagi sił w obecnej kadencji Senatu na korzyść Demokratów, oraz – co nie mniej ważne - trzy głosy elektorskie (najpewniejdemokratyczne) w wyborach prezydenckich, co zmieniłoby dotychczasowe proporcje w strategiach wyborczych zob. https://www.reuters.com/
world/us/us-house-passes-bill-make-washington-dc-51st-state-2021-04-22/

1
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Stanowe legislatury (w przypadku 49 stanów – za wyjątkiem Nebraski – mające charakter dwuizbowy) w ramach ustaw wyznaczają warunki organizacji wyborów prezydenckich (de iure elektorskich). Przy czym, tak jak na poziomie federalnym ustawy
Kongresu USA podlegają przeglądowi sądowemu w ramach działalności Sądu Najwyższego USA, tak też ustawy stanowych legislatur podlegają kontroli stanowych sądów
(np. w Pensylwanii są to sądy I i II instancji oraz Sąd Najwyższy Pensylwanii, którego
nie należy mylić z Sądem Najwyższym USA).

Implementacją ustaw stanowych legislatur i rzeczywistym administrowaniem procesu wyłaniania elektorów w danym stanie zajmuje się zazwyczaj pojedynczy członek
władz wykonawczych danego stanu. Najczęściej funkcję taką pełni sekretarz stanu (tj.
sekretarz państwa) lub sekretarz wspólnoty (Secretary of the Commonwealth) danego
stanu. Inaczej niż w przypadku swojego odpowiednika z poziomu federalnego (nominowanego przez prezydenta i zatwierdzanego przez Senat), sekretarze stanu 37 stanów
są wybierani w wyborach bezpośrednich (np. republikanin Brad Raffensperger2 został
tak wybrany w 2018 r. na 4-letnią kadencję sekretarza stanu Georgia). W pozostałych
przypadkach sekretarze stanu są najczęściej nominowani przez gubernatora stanu i zatwierdzani przez izbę wyższą danego stanu.

Bradford Jay Raffensperger stał sie postacią ogólnie znaną w USA po tym, gdy ujawnił, że prezydent Trump po wyborach 2020 roku telefonicznie namawiał go do zmiany liczby głosów w stanie Georgia.

2
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Od 1845 r. wybory przeprowadzane są w pierwszy wtorek po pierwszym listopadowym poniedziałku
Początkowo poszczególne stany samodzielnie wyznaczały dzień wyborów (w ramach
którego jednocześnie wybierano elektorów prezydenckich i członków Kongresu USA),
ale w 1845 r. Kongres USA – korzystając z jedynego konstytucyjnego uprawnienia
władz federalnych do regulacji wyborów elektorów – wyznaczał za pomocą ustawy
pierwszy wtorek po pierwszym listopadowym poniedziałku.
Wybór tej daty pokazuje pochodzenie kryteriów rządzących systemem politycznym
USA, bo wtorek wybrano jak dzień pozwalający na dojechanie do odległego punktu
głosowania po niedzielnym nabożeństwie i wzięcie udziału w wyborach, przed środowym dniem targowym, kiedy to rolnicy mogli sprzedawać swoje płody rolne.
Po podliczeniu przez stanowe komisje wyników wyborczych w danym stanie członek
władz wykonawczych stanu (najczęściej sekretarz stanu) ogłasza ich wyniki bezpośrednio lub za pomocą strony internetowej (nie ma federalnej instytucji, która dokonuje
tego lub nadzoruje ten proces, a istniejąca Federalna Komisja Wyborcza USA – Federal
Election Commission, FEC – odpowiada głównie za monitorowanie niektórych wpłat
na rzecz kampanii wyborczych). Następnie gubernatorzy poszczególnych stanów – pochodzący we wszystkich 50 stanach z bezpośrednich wyborów – wydają kilka kopii
certyfikatu potwierdzającego wybór danej osoby na elektora (Certificates of Ascertainment), co zostało uregulowane w federalnej ustawie z 1887 r. o liczeniu głosów elektorskich przez Kongres, o czym będzie jeszcze mowa dalej.
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Kolejnym krokiem jest zebranie tzw. Kolegium Elektorów (taka nazwa nie występuje
w konstytucji), które polega na tym, że elektorzy z danego stanu spotykają się na terenie danego stanu (najczęściej w stolicy danego stanu) i tam oddają głosy na poszczególnych kandydatów na prezydenta i wiceprezydenta. Tym samym w rzeczywistości
nigdy nie do chodzi do spotkania wszystkich elektorów w jednym miejscu. Zwraca
uwagę fakt,że konstytucja, nakładając obowiązek głosowania elektorów w ich macierzystym stanach (art. II, sekcja 1, pkt 3) przekazała kontrolę nad przebiegiem tych
wyborów – np. zapewnienie bezpieczeństwa spotkaniu elektorów – stanowym władzom wykonawczym. Na podstawie ustawy Kongresu z 1936 r. – w ramach jedynego
uprawnienia, jakim dysponują władze federalne w zakresie wyborów prezydenckich
– ujednolicono datę oddawania głosów przez elektorów na pierwszy poniedziałek po
drugiej grudniowej środzie.

„Wiarołomni elektorzy”
Konstytucja (i żadne inne przepisy federalne) nie zobowiązuje elektorów do głosowania na kandydatów, w imieniu których deklarowali głosować w trakcie kampanii wyborczej. Tzw. „wiarołomni elektorzy” pojawili się już w pierwszych wyborach władz
federalnych w 1788 r. Łącznie w historii odnotowano 165 takich elektorów, przy czym
połowa (86) miała miejsce w dwóch cyklach wyborczych w XIX w. Większość stanów
przewiduje kary wobec wiarołomnych elektorów lub unieważnienie ich głosów.
Nigdy wiarołomni elektorzy nie doprowadzili do innego rozstrzygnięcia niż to, które
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miałoby miejsce, gdyby głosowali zgodnie z pierwotną deklaracją. Między 1992 a 2012
rokiem było zaledwie dwóch wiarołomnych elektorów. Jednak w związku z tym, że
w 2016 r. pojawiło się aż 10 wiarołomnych elektorów (głosy 3 z nich udało się stanom
unieważnić), to partyjne nominacje elektorów w 2020 r. były starannie dobrane, aby
zapobiec powtórce takiej sytuacji.

Na bazie wspomnianej ustawy z 1887 r. po spotkaniu elektorów w danym stanie przygotowywane są kopie certyfikatów dokumentujące, na jakich kandydatów głosy oddali
elektorzy (Certificate of Vote). Owe certyfikaty są łączone z certyfikatami stanowymi,
dotyczącymi wyboru na stanowisko elektora (Certificates of Ascertainment) i w sześciu
kopiach rozsyłane do różnych instytucji USA, w tym do prezesa sądu w danym federalnym dystrykcie sądowym, głównego Archiwisty USA oraz przewodniczącego Senatu,
którym jest urzędujący w danej chwili wiceprezydent.

Wspomniany punkt konstytucji wskazuje, że kandydat na prezydenta i wiceprezydenta musi uzyskać bezwzględną większość (50% + 1) głosów elektorskich, co przy łącznej
współczesnej liczbie 538 głosach elektorskich oznacza 270 głosów elektorskich (269
+ 1).   Gdyby elektorzy nie wyłonili takich kandydatów, to konstytucja przewiduje,
że prawo wyboru prezydenta i wiceprezydenta przechodzi na poszczególne izby federalnego Kongresu, przy czym wybór prezydenta w Izbie Reprezentantów ma miejsce
w formule „jeden stan ma jeden głos” (o kształcie tego głosu rozstrzyga zwykła więk-
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szość członków Izby Reprezentantów z danego stanu, co dawało w 2020 r. gwarancję wygranej kandydata Partii Republikańskiej, gdyż mająca przewagę w tej
izbie Partia Demokratyczna ma głosy skumulowane w kilku stanach, w szczególności
w Kalifornii).

Zgodnie ze wspomnianym artykułem konstytucji, przedostatnim elementem jest policzenie głosów nadesłanych do przewodniczącego Senatu, co ma miejsce w ramach
połączonej sesji Izby Reprezentantów i Senatu pod kierunkiem wspomnianego przewodniczącego Senatu (wiceprezydenta). Pracę połączonych izb Kongres – opisaną
w konstytucji jako policzenie nadesłanych głosów elektorskich – dopracowywała
wspomniana ustawa Kongresu z 1887 r. Została ona przyjęta po tym gdy w wyborach
z 1876 r. kilka stanów – wobec dowodów na fałszerstwa wyborcze (np. liczba głosów
odpowiadająca 101% uprawnionych do głosowania) – przesłało certyfikaty wyboru
elektorów nie tylko podpisane przez gubernatorów, ale także przez inne osoby ze stanu
uzurpujące sobie prawo do wystawienia certyfikatu.

W 1877 r. Kongres – gdzie spierano się, czy głosy ma liczyć samodzielnie przewodniczący Senatu (zwolennik jednej z opcji), czy Kongres jako całość (gdzie przewagę
mieli zwolennicy innej opcji) – przyjął ustawę, na mocy której powołano pozakonstytucyjny organ tj. Komisję Wyborczą (Electoral Commission) składającą się po 5 przedstawicieli wybranych przez Izbę Reprezentantów, Senat oraz Sąd Najwyższy.
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Ostatecznie komisja ta zdecydowała w 1877 r., że wszystkie sporne głosy elektorskie
przejdą tylko na rzecz jednego z kandydatów, który dzięki temu zwyciężył jednym
głosem elektorskim. Takie rozstrzygnięcie było możliwe, gdyż członkowie Kongresu
z południa poparli korzystne rozstrzygnięcie na rzecz kandydata z północy, ale w zamian za to członkowie Kongresu z północy zobowiązali się do wycofania wojsk okupacyjnych z południa obecnych tam od zakończenia Wojny Secesyjnej.

W kontekście powyższych wydarzeń z lat 1876-1877 została przyjęta ustawa Kongresu z 1887 r., która bazuje na zapisach konstytucji, mówiących o tym, że Kongres
ma prawo do przyjmowania zapisów o regulowaniu swojego wewnętrznego porządku
prac, w tym spotkania w ramach połączonych sesji, czyli takiej formy prac Kongresu,
która ma miejsce przy zliczaniu głosów elektorskich. Wspomniana ustawa Kongresu
z 1887 r. ograniczyła rolę Kongresu do rozstrzygania sporów dotyczących wyborów
elektorów do sytuacji, w której same stany stosując odpowiednie procedury, nie były
w stanie na sześć dni przed zebraniem elektorów wystawić tylko jednego zestawu certyfikatów o wyborze danych elektorów.

Nawet jeśli jednak doszło do takiej sytuacji – brak jednego zestawu certyfikatów co
do wyboru elektora na sześć dni przed zebraniem tzw. Kolegium Elektorskiego – decydującą rolę w zakresie oceniania, kto pełni rolę elektora, mają pełnić poszczególne
izby Kongresu. Ustawa ta intencjonalnie – w związku z tym, że wiceprezydenci często

17

są w parze ubiegającej się o reelekcję lub sami starają się o urząd prezydenta – ogranicza uprawnienia wiceprezydenta, gdyż poszczególne izby Kongresu mogą większością głosów podważać decyzje przewodniczącego Senatu (wiceprezydenta), gdyby
ten samodzielnie chciał podejmować decyzje o tym, które głosy elektorskie są ważne,
a które nie. W sytuacji, gdy podważona decyzja przewodniczącego Senatu spotkałaby
się z różnymi decyzjami każdej z izb, to rozstrzyga w tej kwestii nie wiceprezydent, ale
gubernator, z którego pochodzą głosy elektorskie.

Według ustawy z 1887 r. standardową procedurą podważania certyfikatu co do wyboru elektora stało się najpierw wniesienie na wspólnym posiedzeniu obu izb Kongresu pisemnego sprzeciwu przez dwóch członków Kongresu, w tym jeden musi być
członkiem Izby Reprezentantów, a drugi członkiem Senatu. Przed 2021 r. takie obiekcje wniesiono tylko dwa razy (raz w 1969 r. i raz w 2005 r.). Po wniesieniu obiekcji
wspólne posiedzenie Kongresu jest rozwiązywane i każda z izb samodzielnie debatuje
i głosuje w sprawie tego, czy uznaje dany głos elektorski (lub wszystkie głosy elektorskie z danego stanu) za ważne lub nie (do 2021 r. za każdym razem obie izby sprzeciwiały się podważeniu ważności głosów elektorskich).

Zgodnie z konstytucją, poprawkami do niej oraz wspomnianą ustawą Kongresu
z 1887 r. połączona sesja obu izb Kongresu, na której liczone są głosy elektorskie ma
miejsce 6 stycznia, co oznacza, że biorą w niej udział członkowie Kongresu zaprzysię-
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żeni już 3 stycznia danego roku i wyłonieni w wyborach mających miejsce ok. ddwóch
miesięcy wcześniej. Jednak samemu posiedzeniu przewodniczy wiceprezydent, którego kadencja dobiegnie końca 14 dni później, czyli 20 stycznia.

Zaprzysiężenie prezydenta
Ostatnim elementem objęcia urzędu przez nowo wybranego prezydenta jest jego zaprzysiężenie. Konstytucja nie wyznacza daty początku i końca kadencji instytucji federalnych, w tym prezydenta, choć wskazuje ich długość. W związku z tym, że po raz
pierwszy Kongres zebrał się 4 marca 1789 r., to tę datę uważano za początek kadencji
Kongresu i prezydenta. W związku z tym, że ustawy Kongresu uregulowały, iż wybory
będą odbywać się w listopadzie, oznaczało to, że nowy prezydent i nowi członkowie
Kongresu oczekiwali na zaprzysiężenie cztery miesiące. Doprowadzono do tego świadomie, gdyż datę wyborów zarządzono na okres po żniwach, ale przed nadejściem
zimy. Zaś długa przerwa między wyborami i zaprzysiężeniem była związana z trudnościami komunikacyjnymi i zakładała perturbacje przy oddawaniu głosów, a także
dotarciu samego prezydenta-elekta oraz wiceprezydenta-elekta do stolicy USA znajdującej się na wybrzeżu (w owym czasie odległość do Waszyngtonu z ówcześnie najodleglejszych terytoriów USA wynosiła prawie 1200 km, czyli w ówczesnych realiach
1-2 miesiące podróży). Dopiero w ramach przyjętej w 1933 r. 20. poprawki do Konstytucji, datę zaprzysiężenia prezydenta przesunięto na obecną, tj. 20 stycznia, zaś datę
zaprzysiężenia nowych członków Kongresu na obecną, tj. 3 stycznia.
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Jedynym konstytucyjnym elementem zaprzysiężenia jest obowiązek złożenia prostej
przysięgi „Przysięgam uroczyście urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych wiernie sprawować oraz konstytucji Stanów Zjednoczonych dochować, strzec i bronić
ze wszystkich swych sił” (art. II, sekcja 1, punkt 8).
Reszta elementów tzw. inauguracji ma charakter zwyczajowy i należą do nich m.in.:
l składanie

przysięgi przed sędzią Sądu Najwyższego (może być inny sędzia);

l składanie

przysięgi w samo południe (zwyczaj od 1937 r.);

l składanie

przysięgi na zachodnim zboczu Wzgórza Kapitolińskiego

(zwyczaj od 1981 r.);
l inauguracyjne

wystąpienie (zwyczaj od 1789 r.).

Należy zwrócić uwagę, że w całej powyższej procedurze istnieje rozdział jurysdykcji
sądowej USA. W przypadku regulacji stanowych (np. co do procedur wyborczych)
kontrolę sprawują wspomniane sądy stanowe. Natomiast w kwestiach, które może regulować Kongres (np. data wyboru elektorów i data ich spotkania oraz sposób liczenia
głosów elektorskich przez połączone izby Kongresu) kontrolę sądowniczą sprawują
sądy federalne na czele z Sądem Najwyższym. Jednocześnie sądownictwo federalne
sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem konstytucji przez instytucje stanowe i federalne, więc gdyby stany złamały konstytucję (np. ustawodawstwo stanowe, co do przebiegu wyborów naruszyłoby konstytucję), to jest to w jurysdykcji sądownictwa federalnego, w tym Sądu Najwyższego.
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Media nieformalnie ogłaszają zwycięzcę
Należy zwrócić uwagę, że – w kontekście powyższych przewlekłych formalnych
regulacji – w Stanach Zjednoczonych Ameryki przyjął się szybszy nieformalny mechanizm ogłaszania wyniku wyborów na prezydenta i wiceprezydenta. Postęp w technologii komunikacyjnej, podawanie przez poszczególne stany wyników cząstkowych,
rozwój nowoczesnych mediów i badań statystycznych oraz brak znaczenia „wiarołomnych elektorów” dla końcowego wyniku, spowodował, że to media stały się nieformalną instytucją ogłaszającą zwycięzcę wyborów zaraz po tym jak pozyskają informacje
o tym, jakie są (cząstkowe) wyniki w poszczególnych (ale niekoniecznie wszystkich)
stanach. Przy czym, nie chodzi o pozyskanie wyników ostatecznych i dotyczących
wszystkich stanów. Media – prześcigające się w tym kto pierwszy ogłosi zwycięzcę
– opierają się na prognozie (ang. projection), która może bazować na policzeniu jedynie większości głosów w danym stanie (wtedy uznaje się, że pozostałe głosy nie są już
w stanie zmienić wyniku) oraz na głosach tylko z części stanów (gdyż informacje
z pozostałych stanów pozwalają określić, że jeden z kandydatów może liczyć na to, że
min. 270 jego elektorów zostało wybranych w skali całego państwa).

Obyczaj - przegrywający gratuluje zwycięzcy i wygłasza przemówienie
Drugim nieformalnym elementem potwierdzającym zwycięzcę wyborów stało się zachowanie kandydata, który wg mediów nie wygrał wyborów. Najpierw gratuluje on
prywatnie zwycięzcy (np. telefonicznie), a później wygłasza publiczne przemówienie
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(concession speech), w ramach którego przyznaje, że przegrał oraz wzywa swoich wyborców do jedności z nowo wybranym prezydentem – i w ten sposób ich demobilizując.
W tym zakresie można wskazać na dwa współczesne przypadki, gdy można było zobaczyć odstępstwo od tego mechanizmu:
l w 2000 r. Al Gore prywatnie pogratulował sukcesu George’owi Bushowi młodsze-

mu, ale po uzyskaniu informacji, jak niewielką ilością głosów przegrał na Florydzie
(która rozstrzygała o ostatecznym wyniku), odmówił publicznego przyznania się
do przegranej, co jednak ostatecznie uczynił po 35 dniach batalii sądowej o przeliczenie głosów, którą przegrał przed Sądem Najwyższym;
l

w 2016 r. H. Clinton po ogłoszeniu przez media zwycięstwa D. Trumpa prze-

kazała prywatnie gratulacje zwycięzcy, ale nie wyszła do swoich wyborców,
a wysłała zamiast tego szefa swojej kampanii Johna Podestę, który potwierdził
przegraną (w następnych dniach media opublikowały treść jej przemówienia
uznającego wygraną Trumpa).

Brak publicznego przyznania się do przegranej powoduje, że wynik wyborczy jest kwestionowany przez stronę przegraną i nie dochodzi do demobilizacji
wyborców. W takiej sytuacji ostatecznym mechanizmem rozstrzygającym o wyniku
wyborów staje się opisany powyżej formalny mechanizm rozciągnięty na przestrzeni
około dwóch miesięcy. Brak ustąpienia jednego z kandydatów stanowi też utrudnienie
w zakresie rozpoczęcia przekazywania władzy zwycięskiemu kandydatowi (transition),

22

które to przekazywanie początkowo nie miało większego znaczenia w historii USA (niewielkie władze federalne odgrywały znikomą rolę przy autonomicznie rządzących się
stanach), ale z czasem zaczęło pełnić żywotną rolę w zachowaniu ciągłości funkcjonowania aparatu państwowego Stanów Zjednoczonych (rozbudowane władze federalne odgrywają istotną rolę w życiu politycznym USA, w tym kontrolują siły zbrojne).

2.2. Zarzuty dotyczące
fałszerstw wyborczych przed 2020 r.

Obie główne partie polityczne USA mają tradycję podważania wyników wyborczych.

Demokraci
Przedstawiciele Partii Demokratycznej podejmowali próby podważenia legitymizacji
elektorów wybranych w trakcie połączonej sesji Kongresu, liczącej głosy elektorów,
6 stycznia 2000 r. (do wszczęcia procedury sprzeciwu wobec elektorów z rozstrzygającej o wyborach elektorów z Florydy zabrakło jednak podpisu na wniosku choć jednego
senatora z Partii Demokratycznej) oraz 2004 r. (wszczęto procedurę sprzeciwu wobec
elektorów z rozstrzygającego o wyborach stanu Ohio, ale obie izby Kongresu – zdominowane przez Partię Republikańską – odrzuciły wniosek)3. Jednak obecnie Partia
Demokratyczna unika przypominania powyższych sytuacji i przedstawia się generalnie
jako krytyk – uważanych przez nią za bezzasadne – zarzutów o fałszowanie wyborów na dużą skalę i wskazuje, że celem tego typu działań Partii Republikańskiej jest

3

https://edition.cnn.com/2005/ALLPOLITICS/01/06/electoral.vote.1718/
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wprowadzenie bardziej rygorystycznych przepisów (np. posiadanie dokumentów identyfikacyjnych wyborcę jak np. prawo jazdy), ograniczających frekwencję wyborczą,
w tym ubogich wyborców, którzy częściej popierają Partię Demokratyczną.

Republikanie
Partia Republikańska podnosiła zarzuty o fałszowanie wyborów federalnych po wyborach z 2000 r., gdy zwycięstwo George’a Busha młodszego zostało zapewnione jedynie dzięki kilkuset głosom przewagi spośród prawie 6 milionów oddanych na Florydzie
i dzięki temu, że Sąd Najwyższy (zdominowany przez konserwatywnych sędziów)
powstrzymał przeliczanie głosów. Departament Sprawiedliwości (DoJ)5 w trakcie
urzędowania wspomnianego prezydenta (2001-2009) zatrudniał prawników z Partii Republikańskiej (później zatrudnionych przez Donalda Trumpa, m.in. Hans A.
von Spakovsky jako szef jednostki ds. praw wyborczych) twierdzących, że dochodzi
do oszustw wyborczych na dużą skalę (co wspierał wybitny republikański spin doctor
Karl Rove6 zatrudniony w Urzędzie Białego Domu za kadencji prezydenta George’a
W. Busha).

Charakterystyczny jest tekst z NYT, gdzie mowa o zarzutach republikanów o fałszowaniu wyborów i pominięto podobne zarzuty podejmowane
przez Partię Demokratyczną: https://www.nytimes.com/2007/04/12/washington/12fraud.html . Analizy przeprowadzone przez Reutersa dla
dwóch stanów, gdzie jest wymagany dokument tożsamości ze zdjęciem pokazały, że zamiast spadku wyborców Partii Demokratycznej ma miejsce
zjawisko odwrotne, gdyż wyborcy mogą zdobyć bezpłatny dowód tożsamości wydawany na poziomie stanowym lub też głosować korespondencyjnie: https://www.reuters.com/article/us-usa-campaign-voterid/insight-scant-evidence-of-voter-suppression-fraud-in-states-with-id-lawsidUSBRE8A10UJ20121102

4

5

Department of Justice

Karl Rove - za prezedyntury George W. Busha zastępca szefa personelu Białego Domu. Kierował kampaniami wyborczymi Busha i innych
polityków Partii Republikańskiej. Bardzo wpływowy i ustosunkowany działacz, obecnie 71 letni, od 18 roku życia zaangażowany w działność Parii
Republikańskiej.

6
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Działania Departamentu Sprawiedliwości
Działania DoJ w tym czasie polegały m.in. na (1) zintensyfikowaniu szkoleń personelu departamentu pod kątem oszustw wyborczych; (2) wprowadzeniu systemu regularnych konsultacji między departamentem a lokalnymi i stanowymi władzami mających
na celu łatwiejszą identyfikację fałszerstw; (3) stawianiu w stan oskarżenia o fałszowanie wyników wyborczych nie tylko osób zaangażowanych w korupcję na dużą skalę (jak było wcześniej), ale także pojedynczych osób, które naruszyły zasady prawa
wyborczego; (4) braniu udziału jako strona w pozwach wskazujących, że dochodzi
do tzw. odwróconej dyskryminacji, czyli dyskryminowania przedstawicieli rasy białej
przez komisje wyborcze zdominowane przez Afroamerykanów (w jednym przypadków
zakończyło się to sukcesem DoJ).

Ostatecznie do 2006 r. DoJ postawił zarzuty jedynie 120 osobom (głównie wyborcom
Partii Demokratycznej), w tym 86 osób zostało skazanych, w takich sprawach jak:
rejestracja wyborcy mimo braku prawa do tego (np. z powodu wyroku skazującego),
podwójna rejestracja jako wyborca (nie zawsze skutkująca dwukrotnym oddaniem głosu), dwukrotne oddanie głosu oraz rzadkie mechanizmy kupowania głosów na prowincji (głównie w ramach wyścigów o fotel szeryfa lub sędziego, gdzie oferowano kwoty
od 5 do 100 USD za głos).7

7

https://www.reuters.com/article/us-usa-election-voter-fraud-special-repo-idUSKBN2601GZ
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Warto dodać, że – powołana na podstawie przyjętej ponadpartyjnie ustawy Kongresu
z 2002 r. (Help America Vote Act, HAVA) federalna agencja o nazwie Komisja Wspierająca Wybory (Election Assistance Commission, EAC) także nie dopatrzyła się fałszowania wyborów na dużą skalę.8 Warto również dodać, że zarzuty o fałszowanie
wyborów stawiał także Ogólnokrajowy Komitet Partii Republikańskiej oraz republikańscy politycy na szczeblu stanowym, co zaowocowało szeregiem audytów na poziomie stanów (np. w Wisconsin), które przyniosły jednak niewielką liczbą osób oskarżonych i jeszcze mniejszą skazanych.9

W 2006 r. doszło do zwolnienia siedmiu zawodowych prokuratorów DoJ, w tym także
związanych od lat z Partią Republikańską, co w 2007 r. doprowadziło do rezygnacji
ówczesnego prokuratora generalnego Alberto Gonzalesa (podejmował decyzję) oraz
Karla Rove’a (konsultował sprawę z DoJ). W raporcie przygotowanym przez Inspektora Generalnego Departamentu Sprawiedliwości w 2008 r. (jeszcze w czasie urzędowania George’a. W. Busha) stwierdzono, że do zwolnienia doszło z przyczyn pozamerytorycznych i w kontekście oskarżeń wspomnianych prokuratorów m.in. o to, że odmówili
wszczęcia formalnego dochodzenia w sprawie fałszerstw wyborczych10.

8

https://www.reuters.com/article/us-usa-election-voter-fraud-special-repo-idUSKBN2601GZ

9

https://www.reuters.com/article/us-usa-election-voter-fraud-special-repo-idUSKBN2601GZ

10

https://www.justice.gov/opr/page/file/1206601/download
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W 2010 r. ujawniono skandal z pozarządowym liberalnym stowarzyszeniem Association of Community Organizations for Reform Now (ACORN), które zarejestrowało
około miliona wyborców w 2008 roku. Część z zarejestrowanych stanowiły osoby martwe (wolontariuszom płacono od liczby zarejestrowanych wyborców). W odpowiedzi
w latach 2011-2012 około dwudziestu stanów, w których władzę sprawowała Partia
Republikańska, wprowadziło przepisy bardziej szczegółowo regulujące kwestie dotyczące rejestracji wyborców (np. nakładanie dodatkowych obowiązków na organizacje
pozarządowe przeprowadzające rejestracje) i samego głosowania (wymaganie m.in.
dokumentu identyfikującego ze zdjęciem). Wprowadzono także usuwanie z list osób
uprawnionych do głosowania obywateli, którzy przez kilka lat nie głosowali. Jednakże
szereg tych decyzji zostało podważonych w sądach federalnych. Przykładowo w 2012
r. sędzia dystryktowy Robert Hinkle mianowany przez prezydenta Billa Clintona podważył zapisy wprowadzone przez republikańskie władze Florydy w zakresie wymogów
przy masowej rejestracji wyborców przez wolontariuszy (voter registration drives),
w ramach której aktywiści rozdają formularze rejestracyjne, pomagają je wypełniać
i dostarczają je władzom stanowym (m.in. zapis o tym, że należy zwrócić formularz po
48 godzinach)13.

W dokumencie niniejszym słowo „liberalny” i pochodne użyte są w amerykańskim znaczeniu, czyli po prostu chodzi o progresywizm społeczny,
obecnie bardzo zbliżony do doktryny marksistowskiej. Dzisiejszy „liberalizm” w USA przejawia wiele cech totalitarnych, co widać zwłaszcza w
świetle wyborów z 2020 roku. Zob. bardzo interesującą książkę sprzed kilkunastu lat na ten temat: Liberal Fascism: The Secret History of the American Left, from Mussolini to the Politics of Meaning. Jonah Goldberg, Doubleday, 2008, wydanie polskie: Lewicowy faszyzm, Zysk i Ska, 2013.

11

https://www.reuters.com/article/us-usa-election-voters/new-curbs-on-voter-registration-could-hurt-obama-idUKBRE83K07O20120421
https://www.reuters.com/article/us-usa-votingrights-ohioinsight/use-it-or-lose-it-occasional-ohio-voters-may-be-shut-out-in-novemberidUSKCN0YO19D
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https://www.reuters.com/article/us-usa-voting-florida-idUSBRE84U1GU20120531
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Z kolei w 2012 r. sędzia federalny Peter Economus – powołany przez prezydenta
Clintona – przywrócił możliwość wcześniejszego głosowania przez trzy dni poprzedzające dzień wyborów w stanie Ohio, gdzie taki mechanizm wprowadzono w związku
z długimi kolejkami w 2004 r., ale w 2011 r. lecz rządząca w stanie Partia Republikańska prawnie zakazała takiej możliwości za wyjątkiem członków Sił Zbrojnych14.
Jednakże w połowie 2013 r. Sąd Najwyższy (zdominowany przez konserwatywnych
sędziów) uznał za niekonstytucyjne zapisy ustawy Kongresu wprowadzone na przełomie lat 60. i 70. XX w., które wymagały od szeregu stanów (Alabama, Alaska, Arizona, Georgia, Karolina Południowa, Luizjana, Missisipi, Teksas oraz Wirginia) zgody federalnego Departamentu Sprawiedliwości lub sądu federalnego w Waszyngtonie
na wprowadzenie zmiany zasad prawa wyborczego15.

Nowa fala oskarżeń o fałszerstwa wyborcze w 2016 r.
Nowa fala oskarżeń o fałszerstwa wyborcze pojawiła się w kontekście wyborów prezydenckich w 2016 r. Zarówno w trakcie kampanii, jak i po wyborach Donald Trump
regularnie podnosił zarzuty dotyczące fałszowania wyborów. Np. w lutym 2016 r.
w ramach prawyborów w Partii Republikańskiej, które miały wyłonić kandydata partii
na prezydenta, Donald Trump twierdził, że doszło do fałszerstw w trakcie prawyborów w stanie Iowa, gdzie wygrał jego kontrkandydat Ted Cruz. Donald Trump wzywał

https://www.reuters.com/article/us-usa-politics-ohio/court-overturns-ohio-early-voting-restrictions-in-win-for-democratsidUSBRE87U15X20120831

14

15

https://www.nytimes.com/2013/06/26/us/supreme-court-ruling.html
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https://www.reuters.com/article/us-usa-election-trump-cruz-idUSKCN0VC1Z6
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do powtórzenia wyborów lub też wyzerowania wyniku Teda Cruza16. Na miesiąc przed
wyborami prezydenckimi zaplanowanymi na 8 listopada 2016 r. Donald Trump wskazywał, że z uwagi na skorumpowane władze wielu miast powszechnie dochodzi tam
do fałszerstw wyborczych („So many cities are corrupt17 and voter fraud is very, very
common” / Tak wiele miast jest skorumpowanych (zepsutych), a oszustwa wyborcze są
bardzo, bardzo powszechne). Wywoływało to sprzeciw ze strony Partii Republikańskiej
zarówno z poziomu federalnego jak i poszczególnych przedstawicieli stanowych nadzorujących przebieg wyborów.18 Z kolei w debacie prezydenckiej z połowy października 2016 r. D. Trump twierdził, że „if you look at your voter rolls, you will see millions
of people (…) are registered to vote that shouldn’t be registered to vote” / jeśli spojrzysz
na swoje listy wyborców, zobaczysz miliony ludzi (…) zarejestrowanych do głosowania,
którzy nie powinny być zarejestrowani jako uczestnicy wyborów.19 Jednocześnie nie
odpowiedział na to czy uzna wyniki wyborcze, stwierdzając jedynie, że „I will tell you
at the time. I’ll keep you in suspense” / Powiem wam w odpowiednim czasie. Będę was
trzymał w napięciu. Dzień później na wiecu wyborczym stwierdził, że uzna wyniki
wyborcze, jeśli to on zwycięży „I will totally accept the results of this great and historic presidential election — if I win” / Całkowicie zaakceptuję wyniki tych wspaniałych
i historycznych wyborów prezydenckich - jeśli wygram.20

Trzeba pamiętać, że w języku angielskim słowo „corrupt” ma znaczenie dużo szersze niż polskie „korupcja” podobne w brzmieniu, pochodzące
od wspólnego łacińskiego źródłosłowu. „Corrupt” oznacza „zepsucie” jakiegoś mechanizmu, czy tez organizmu społecznego. Tak więc przytaczane
tu słowa Donalda Trumpa nie tyle oznaczają „skorumpowanie:” w sensie łapówek czy przekupstwa wyborczego, co „zepsucie” (także w sensie
etycznym) instytucji (w tym przypadku urzedów miast przeprowadzających wybory).

17

18

https://www.reuters.com/article/us-usa-election/trump-sharpens-rigged-election-allegations-disputed-by-republican-lawyers-idUSKBN12H1UN

19

https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2016/10/19/the-final-trump-clinton-debate-transcript-annotated/

20

https://www.reuters.com/article/us-usa-election/trump-says-he-will-accept-election-result-if-he-wins-idUSKCN12J0ZM
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Jednocześnie zwolennicy Trumpa – m.in. paramilitarna organizacja The Oath Keepers21 oraz Roger Stone22 – zapowiadali monitorowanie głosowania w sposób niejawny, w tym montując ukryte kamery, przeprowadzając sondaże wśród wyborców
poszczególnych punktów wyborczych oraz organizując monitorowanie punktów,
w których wyborcy mogli oddać głos w dniach poprzedzających Election Day (pojawiły się tam przykłady odstraszania obywateli od oddania takiego głosu)23. Ujawnione
przed wyborami z 2016 r. przypadki fałszerstw wyborczych dotyczyły sytuacji, gdy
podejmowano próbę rejestracji fałszywego wyborcy (w tym przez wolontariuszy grup
interesu zainteresowanych poparciem dla konkretnej sprawy, w jednym z przypadków
taka osoba reprezentowała Partię Republikańską)24.

Wybory 2016: Trump w wygrywa głosami elektorskimi, ale przegrywa w kraju
W 2016 r. wybory prezydenckie zakończyły się zwycięstwem Donalda Trumpa, który uzyskał 306 głosów elektorskich, zaś Hillary Clinton uzyskała ich 232 (z uwagi na
wiarołomnych elektorów finalny wynik głosowania Kolegium Elektorskiego to 304
do 227). Jednak Donald Trump przegrał te wybory z perspektywy liczby oddanych

Nazwa dosłownie oznacza „Podtrzymujący (lub dotrzymujący) przysięgę”. Kwestia poszanowania Konstytucji USA i dotrzymywania przysięgi
na jej wierność jest jednym z centralnych problemów społeczno-politycznych w USA. Organizacja The Oath Keepers jest organizacją opisywaną
jako „skrajnie prawicowa” (cokolwiek miałoby to oznaczać), grupującą ludzi związnych z siłami utrzymania porządku publicznego lub wojskiem.
Wobec licznych przypadków deprecjonowania przez liberalne media i organizacje dorobku cywilizacyjnego USA (w tym przysięgi na wiernośc
Konstytucji) pojawiają się ruchy społeczne broniące tradycyjnych wartości, określane przez liberałów jako „skrajna prawica”.

21

Roger Stone – lobbysta i konsultant polityczny, pracujący dla polityków Partii Republikańskiej od czasów Nixona, zaprzyjaźniony z Donaldem
Trumpem.W styczniu 2019 roku został aresztowany przez FBI pod zarzutem m.in. składania fałszywych zeznań i utrudniania śledztwa w sprawie
tzw. spisku rosyjskiego, czyli dochodzenia na temat nielegalnego wpływu Rosji na wybór Donalda Trumpa w 2016 roku. Po długotrwałym sporze
sądowym (skazany, w atmosferze skandalu, przy czym część konserwatywna komentatorów uważała, że został „wrobiony”) ostatecznie ułaskawiony przez prezydenta Tumpa w grudniu 2020 r.

22

23

https://www.reuters.com/article/us-usa-court-vote/supreme-court-leaves-ohio-voting-restrictions-in-place-idUSKCN11J1W6?edition-redirect=uk

24

https://www.reuters.com/article/us-usa-election-fraud-idUSKCN12S213
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na niego głosów w całym kraju (tzw. popular vote), które nie mają znaczenia dla formalnego wyniku, ale są wykorzystywane do (de-)legitymizacji poszczególnych kandydatów
w debacie publicznej. Z tej nieformalnej perspektywy Donald Trump przegrał wybory
otrzymując 62 984 828 głosów (46,09% wszystkich oddanych głosów) przy 65 853 514
zdobytych przez H. Clinton (48,18%)25, co oznacza różnicę na poziomie 2 868 686
głosów (największa różnica w historii między kandydatem, który wygrał głosowanie w Kolegium Elektorskim, ale przegrał na poziomie ogólnokrajowym, jeśli chodzi
o oddane głosy wyborców).

Tuż po wyborach prezydenckich z 2016 r. stosunek Donalda Trumpa do przebiegu
wyborów w poszczególnych stanach był zróżnicowany w zależności od jego wyniku
wyborczego. W obliczu wezwań do przeliczenia głosów w trzech stanach, w których
miała według sondaży wygrać Hillary Clinton, a w których niewielką ilością głosów
wygrał Trump (Michigan - 10 704 głosów przewagi; Wisconsin - 22 748 głosów; Pensylwania - 44 292 głosów), prawnicy Donalda Trumpa twierdzili, że zarzuty o nieprawidłowości w tych stanach są bezpodstawne i że żadne fałszerstwa wyborcze nie miały
tam miejsca. „All available evidence suggests that the 2016 general election was not
tainted by fraud or mistake” / Wszystkie dostępne dowody wskazują, że wybory powszechne w 2016 r. nie były naznaczone oszustwem ani pomyłką)26.

25

https://www.fec.gov/resources/cms-content/documents/federalelections2016.pdf

26

https://apnews.com/article/287b09edafe24b0abc9d2f9eacde1e30
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Wygrana Donalda Trumpa w tych trzech stanach (łącznie 77 744 głosami) była kluczowa, gdyż bez 46 elektorów z tych stanów zwycięzcą wyborów zostałaby Hillary
Clinton.

Trump po wyborach w 2016:
VOTER FRAUD i wzmocnimy procedury wyborcze
Natomiast prezydent-elekt Donald Trump twierdził, że wygrałby ogólnokrajowe
głosowanie (w liczbach bezwzględnych), gdyby nie miliony osób, które nielegalnie
głosowały „In addition to winning the Electoral College in a landslide, I won the popular vote if you deduct the millions of people who voted illegally (…)” / Oprócz wygranej
w Kolegium Elektorów, wygrałem głosowanie powszechne, jeśli odliczy się miliony ludzi, którzy głosowali nielegalnie i wskazał, że bezpośrednio dotyczy to stanów, w których wygrała kandydatka Partii Demokratycznej: New Hampshire, Virginia oraz Kalifornia „Serious voter fraud in Virginia, New Hampshire and California - so why isn’t
the media reporting on this? Serious bias - big problem!” /
Poważne oszustwa wyborcze w Wirginii, New Hampshire i Kalifornii - dlaczego więc
media o tym nie donoszą? Poważna stronniczość - duży problem!27.
Pięć dni po zaprzysiężeniu Donald Trump zapowiedział śledztwo w tej sprawie,
wskazując, że część osób głosowała w dwóch stanach, inni w ogóle nie byli uprawnieni

27

https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-votes-idUSKBN13M0XZ
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do głosowania, zaś inna część to głosy oddane w imieniu osób zamarłych „I will be
asking for a major investigation into VOTER FRAUD, including those registered to
vote in two states, those who are illegal and....even, those registered to vote who are
dead (and many for a long time)” / Poproszę o poważne dochodzenie w sprawie OSZUSTWA WYBORCZEGO, w tym tych zarejestrowanych do głosowania w dwóch stanach,
tych, którzy są nielegalni, a nawet ... nawet tych zarejestrowanych do głosowania, którzy nie żyją (wielu od dłuższego czasu).

Jednocześnie Donad Trump wskazywał, że w zależności od wyników zostaną „wzmocnione procedury wyborcze” „Depending on results, we will strengthen up voting procedures” / W zależności od wyników wzmocnimy procedury głosowania28. Sprzeciw
wobec takich zarzutów skierowali przedstawiciele władz stanowych, włączając w to
członków Partii Republikańskiej nadzorujących proces wyborczy. Choć część stanowych republikanów wskazywała na możliwość pewnych nieprawidłowości, to jednocześnie podkreślano, że od 2011 r. wprowadzono szereg ograniczeń utrudniających
nielegalne oddawanie głosu a sprawy tego typu powinny być przedmiotem śledztw
stanowych w ramach rozdziału kompetencji między poszczególne stany a władze federalne29.

28

https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-election/trumps-call-for-probe-of-voter-fraud-sparks-backlash-idUSKBN1591FP
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https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-voterfraud-analysis-idUSKBN15A022
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Cześć stanów nie przekazała danych Prezydenckiej Komisji
ds. Uczciwych Wyborów
W czwartym miesiącu swojego urzędowania i dwa dni po zdymisjonowaniu ówczesnego dyrektora FBI, Jamesa Comey’a30, a sześć dni przed powołaniem specjalnego
prokuratora Roberta Muellera, tj. 11 maja 2017 r. Donald Trump powołał rozporządzeniem wykonawczym nr 13799 dwupartyjną Doradczą Prezydencką Komisję ds. Uczciwych Wyborów (Presidential Advisory Commission on Election Integrity) skupioną
na fałszerstwach wyborczych w wyborach prezydenckich w 2016 r. i postawił na jej
czele wiceprezydenta Mike’a Pence’a31. Niestety komisja nie mogła realizować swoich
działań z uwagi na to, że jedynie niewielka część stanów przekazała informacje zawierające stanowy spis wyborców (w tym daty urodzenia i historię udziału w wyborach).
Ponad 20 stanów – zarówno kierowanych przez przedstawicieli Partii Demokratycznej
(głównie), jak i Partii Republikańskiej – odmówiło przekazania odpowiednich danych.
Próba wymuszenia przez administrację prezydenta przekazania danych zakończyła
się w lipcu 2017 r. porażką przed sądem federalnym. Sąd orzekł, że chociaż komisja
może pracować dalej, to ma ona charakter doradczy i nie posiada legalnych uprawnień
do żądania danych stanowych32.

Szef FBI (Federalnego Biura Śledczego) mianowany jeszcze za prezydentury Baracka Obamy. W Polsce znany głównie z wypowiedzi szaklującej
Polaków, gdy zrównał Polaków z Niemcami jako prześladowcami Żydów podczas II wojny światowej .

30

https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-voting/trump-creates-panel-to-study-voter-fraud-suppression-idUSKBN18723J https://webcache.
googleusercontent.com/search?q=cache:etWEcfIxM8AJ:https://www.whitehouse.gov/articles/presidential-advisory-commission-election-integrity/
+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=pl
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Komisja została rozwiązana przez prezydenta Trumpa 3 stycznia 2018 r. Zaś podniesione przez nią kwestie oraz pozyskane materiały miały być przekazane do analizy
i podjęcia ewentualnych dalszych kroków federalnemu Departamentowi Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DHS) USA33.
Donald Trump obarczył odpowiedzialnością za porażkę komisji te stany, w których
rządzą przedstawiciele Partii Demokratycznej (odmawiające przekazania danych wyborczych). Uznał też, że mają miejsce manipulacje w systemie wyborczym i w związku
z tym domaga się on powszechnego wprowadzenia we wszystkich stanach dokumentów identyfikacyjnych wyborców „mostly Democratic states ... fought hard that the
Commission not see their records or methods because they know that many people are
voting illegally. System is rigged, must go to Voter I.D.” / przeważnie stany demokratyczne ... bardzo się starały, aby Komisja nie zobaczyła ich danych oraz metod, ponieważ wiedzą, że wiele osób głosuje tam nielegalnie. System jest sfałszowany, musimy
wprowadzić identyfikację wyborców I.D34.

Przekazaniu pozyskanych danych wyborczych z zasobu Urzędu Wykonawczego Prezydenta (EOP) do DHS sprzeciwiły się jednak zarówno te stany, które przekazały dane
komisji, jak i te, które owych danych nie przekazały. Te ostatnie zagroziły, że jeśli
DHS podejmie śledztwa w tej sprawie, to zaprzestaną dobrowolnej współpracy z DHS

33

https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-election-idUSKBN1ET01F

https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-election-democrats/trump-attacks-democrats-over-voter-fraud-panel-urges-voter-id-rulesidUSKBN1ET1I1
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w zakresie udzielania przez ten departament wsparcia stanowej infrastrukturze chroniącej przed cyberatakami (stany samodzielnie nadzorują wybory i od ich dobrej woli
zależy gotowość współpracy z władzami federalnymi w tym zakresie). Sam DHS – kierowany wówczas przez Kirstjen Nielsen (nominowaną przez prezydenta Trumpa republikankę z Florydy) – stwierdził, że nie ma takich planów. W związku z tym 10 stycznia
pracownicy EOP podjęli decyzję o nieprzekazywaniu danych do DHS oraz zniszczeniu
otrzymanych materiałów. Jednocześnie EOP przyznał przed sądem (w ramach pozwu
stanów przeciwko przekazaniu materiałów DHS), że komisja nie dokonała żadnych
wstępnych ustaleń w kwestii fałszowania wyborów.

Trump: po wyborach do Kongresu w listopadzie 2018 r. doszło
do fałszerstw wyborczych
Również po wyborach do Kongresu w listopadzie 2018 r. Donald Trump twierdził, że
doszło do fałszerstw wyborczych. Czynił to w kontekście sytuacji na Florydzie, gdzie
zwycięstwo republikanina Ricka Scotta  w wyborach na stanowisko senatora  niewielką
liczbą głosów (ok. 10 tys. przewagi) oraz republikanina Ron DeSantis na stanowisko
gubernatora stanu (ok. 35 tys. przewagi) topniało wraz z powoli spływającymi wynikami z okręgów, w których przeważali wyborcy głosujący na Partię Demokratyczną
(procedura była powolna m.in. w związku z liczeniem głosów oddanych korespondencyjnie). Ostatecznie niewielka różnica spowodowała automatyczne powtórne ręcz-
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https://www.reuters.com/article/us-usa-election-dhs/dhs-election-unit-has-no-plans-for-probing-voter-fraud-sources-idUSKBN1EU1YF
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ne przeliczenie głosów w całym stanie. Donald Trump domagał się przyznania jednoznacznego zwycięstwa republikańskim kandydatom, wskazując, że znacząca ilość
głosów pojawiła się „znikąd”, a wielu oddanych głosów [w domyśle przez republikańskich wyborców] brakuje lub zostały podrobione „large numbers of new ballots
showed up out of nowhere, and many ballots are missing or forged” / duża liczba nowych kart do głosowania pojawiła się znikąd, a wiele kart do głosowania zaginęło lub
zostało podrobionych37.
Donald Trump wskazywał przy tym wprost na okręgi z przewagą głosów oddanych na
Partię Demokratyczną „Election Theft in Broward and Palm Beach Counties. (…) Trying to STEAL two big elections in Florida! We are watching closely!” / Kradzież wyborcza w hrabstwach Broward i Palm Beach. (…) Próbują w dwóch miejscach UKRAŚĆ
wybory na Florydzie! Obserwujemy uważnie!38. Obaj republikańscy kandydaci – po
ręcznym przeliczeniu głosów – utrzymali pozycję zwycięzcy przy zachowaniu pierwotnej przewagi głosów i do dzisiaj piastują objęte wtedy urzędy.

Warto odnotować, że w stosunku do 2016 r. w 2020 r. szereg stanów – szczególności tam, gdzie władzę sprawowali Republikanie – wprowadziło szereg restrykcji
w zakresie rejestracji wyborców i samego głosowania (w tym korespondencyjnego).
Do listopada 2020 r. 26 stanów wprowadziło mechanizm, zgodnie z którym głosując korespondencyjnie możliwe jest skorzystanie z pomocy innej osoby w przekazaniu

https://www.reuters.com/article/us-usa-election-trump-claims/trumps-baseless-voter-fraud-allegations-could-hurt-u-s-faith-in-electionsidUSKCN1NJ30L

37

38

https://edition.cnn.com/2018/11/10/politics/florida-recount-rick-scott-bill-nelson-ron-desantis-andrew-gillum/index.html
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głosu, ale tylko jeśli taka osoba została upoważniona. W 10 innych stanach prawo takie
przysługuje tylko członkom rodziny oraz opiekunom osoby chorej. W pozostałych 14
stanach obowiązywał zakaz pośredniczenia stron trzecich w przekazywaniu głosów
oddanych korespondencyjnie za wyjątkiem oczywiście federalnej Służby Pocztowej
lub nie było przepisów mówiących cokolwiek na ten temat39. Takiej sytuacji sprzyjał
fakt, że w Sądzie Najwyższym przeważali sędziowie o poglądach konserwatywnych40.

Podsumowując, choć Partia Demokratyczna także przedstawiała zarzuty o fałszowanie wyborów, to generalnie w XXI w. prym w tym zakresie wiodła Partia Republikańska. Przed włączeniem się Donalda Trumpa w działalność Partii Republikańskiej postępowanie tej partii w tej kwestii przebiegało dwutorowo. Po pierwsze, miało miejsce
na szczeblu stanowym, gdzie zarządzano audyty (intensyfikacja po wyborach z 2000
r.) lub też wprowadzano bardziej restrykcyjne zasady prawa wyborczego (w kontekście wyborów z 2012 r.). Oczywiście takie działania mogły być ograniczone tylko do
tych stanów, w których Partia Republikańska sprawowała władzę. Po drugie, w czasie
urzędowania George’a W. Busha (Młodszego) Departament Sprawiedliwości włączał
się jako strona oraz podejmował działania na rzecz ścigania nawet najmniejszych wykroczeń w zakresie fałszowania wyników wyborczych.

https://www.reuters.com/article/us-usa-court-ballots/arizona-voting-curbs-remain-as-u-s-supreme-court-takes-republican-appealidUSKBN26N2D1
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https://www.reuters.com/article/us-usa-court-ballots/arizona-voting-curbs-remain-as-u-s-supreme-court-takes-republican-appealidUSKBN26N2D1
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Trump, by ujawnić skalę fałszerstw wyborczych, działał jedynie
na poziomie federalnym
Natomiast Donald Trump stosował argumenty dotyczące fałszowania wyborów w sytuacji, gdy on lub jego sojusznicy polityczni przegrywali wybory lub byli zagrożeni ich
przegraniem (nawet jeśli dotyczyło to prawyborów organizowanych wewnątrz Partii
Republikańskiej lub w stanach gdzie proces wyborczy jest nadzorowany przez władze
stanowe reprezentujące Partię Republikańską, jak było to na Florydzie).
Podejmował też działania mające na celu ujawnienie skali fałszerstw wyborczych
oraz ewentualne wprowadzenie bardziej szczegółowych zasad rejestracji wyborców
jedynie na poziomie rządu federalnego, którego kompetencje w tym zakresie są dość
ograniczone konstytucją USA.
Tym samym Donald Trump nie podejmował w tym zakresie zorganizowanych działań na poziomie stanowym. Jednocześnie należy odnotować, że w przypadku stanów,
w których Donald Trump wygrał niewielką ilością głosów i gdzie podejmowano działania na rzecz przeliczenia głosów, jego prawnicy podkreślali, że wybory odbyły się
w sposób prawidłowy i brak jest dowodów na fałszerstwa.
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2.3. Przebieg wyborów 2020 roku i wyniki
w poszczególnych stanach

Według oficjalnie zatwierdzonych przez poszczególne stany i Kongres danych zwycięzcą wyborów prezydenckich w 2020 roku został Joseph R. Biden, uzyskując 306
głosów elektorskich wobec 232 głosów elektorskich oddanych na prezydenta D. Trumpa (w tym cyklu wyborczym brak było wiarołomnych elektorów). Joe Biden zwyciężył również w tzw. powszechnych wyborach (wspomnie popular votes), gdzie uzyskał
81 268 754 głosów w stosunku do 74 216 721 uzyskanych przez Donalda Trumpa
(a więc o 7 052 033 więcej głosów).
Oba uzyskane wyniki należą do dwóch największych w historii, przy czym Trumpa
w stosunku do 2016 r. poparło 11 231 893 wyborców więcej i jednocześnie walczący
o reelekcję prezydent uzyskał o 8 363 207 więcej głosów niż Hillary Clinton w 2016 roku.

Donald Trump odniósł zwycięstwo w 24 stanach oraz zdobył część głosów w dwóch
stanach, które przydzielają elektorów w systemie mieszanym: Alabama (9 głosów
elektorskich), Alaska (3), Arkansas (6), Dakota Północna (3), Dakota Południowa (3),
Floryda (29), Idaho (4), Indiana (11), Iowa (6), Kansas (6), Karolina Południowa (9),
Karolina Północna (15), Kentucky (8), Luizjana (8), Maine (1 z jednego z okręgów),
Missisipi (6), Missouri (10), Montana (3), Nebraska (2 i 2 z tamtejszych okręgów),
Ohio (18), Oklahoma (7), Tennessee (11), Texas (38), Utah (6), Wirginia Zachodnia
(5),Wyoming (3).

W obecnej chwili brak oficjalnych danych publikowanych na stronie FEC za 2020 r.: https://www.fec.gov/introduction-campaign-finance/election-and-voting-information/ Dalsze dane na podstawie niepartyjnej strony https://ballotpedia.org/Presidential_election,_2020
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Joe Biden wygrał w 24 stanach, Dystrykcie Kolumbii i zdobył część mandatów
w dwóch stanach, które przyznają głosy w systemie mieszanym: Arizona (11), Kalifornia (55), Kolorado (9), Connecticut (7), Delaware (3), Dystrykt Kolumbii (3), Georgia
(16), Hawaje (4), Illinois (20), Maine (2 oraz 1 z tamtejszego okręgu), Maryland (10),
Massachusetts (11), Michigan (16), Minnesota (10), Nebraska (1 z tamtejszego okręgu), Nevada (6), New Hampshire (4), Nowy Jork (29), Nowy Meksyk (5), New Jersey
(14), Oregon (7), Pensylwania (20), Rhode Island (4), Vermont (3), Virginia (13), Washington - stan, nie DC (12), Wisconsin (10).

2.4. Wyniki w kluczowych stanach

Przez długi czas w Stanach Zjednoczonych funkcjonował model prezydenckiej kampanii wyborczej opierającej się na podziale stanów na dwa typy.
Typ pierwszy to stany, w których zwycięzca był zazwyczaj znany, dlatego, że w wyborach na szczeblu stanowym i federalnym wyborcy od lat głosowali spójnie na tę
samą opcję i znane były preferencje wyborcze mieszkańców danego stanu (było wiadomo czy poprą kandydata Partii Demokratycznej, czy Partii Republikańskiej). W związku z tym kampania wyborcza w niewielkim stopniu była prowadzona w tych stanach.
Natomiast drugi typ to   stany, w których wynik był niejasny, gdyż w zależności
od cyklu wyborczego raz mogli liczyć tam na poparcie kandydaci Partii Demokratycznej
a raz Partii Republikańskiej. To właśnie ta grupa stanów wahających się (swing states)
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była szczególnym przedmiotem kampanii wyborczej, bo zwycięzcą zostawał polityk,
który wygrywał w większości z nich (np. na Florydzie w 1996 r. wygrał Bill Clinton,
w 2000 r. i 2004 r. George Bush (Młodszy), zaś w 2008 r. i 2012 r. Barack Obama, natomiast w 2016 r. Donald Trump).
Jednak w 2016 r. pojawiły się oznaki wskazujące, że dotychczasowy – w miarę klarowny – podział zanika i zaczyna narastać liczba stanów, w których wynik
jest nieznany42. Symbolem tego było zwycięstwo Donalda Trumpa liczbą łącznie ok.
78 tys. głosów w Michigan, Wisconsin oraz Pensylwanii, gdzie żaden kandydat Partii
Republikańskiej na prezydenta nie wygrał od prawie 30 lat. Sytuacja stała się tym bardziej niepewna, że nie można już było polegać na przewidywaniach opartych o sondaże,
które myliły się, co do ostatecznego wyniku nie tylko o „standardowe” 3 punkty procentowe (pp.), ale w niektórych przypadkach aż o 12 pp. (np. w Michigan). Sytuacja ta
uległa pogłębieniu w 2020 r., kiedy w coraz większej liczbie stanów zaczęto dostrzegać
niepewność co do ostatecznego wyniku. Doprowadziło to także do rozpowszechnienia
nowego terminu na określenie stanów, w których wynik nie był jasny i wymagały one
aktywnych zabiegów o zwycięstwo (battleground states). Trzeba przyznać, że termin
ten bardziej oddaje atmosferę gorącego sporu politycznego rozdzierającego obecnie
Stany Zjednoczone – „stany pola bitewne”.

Warto tu pamiętać, że konsekwencją cech amerykańskiego systemu wyborczego jest istnienie całego „przemysłu wyborczego” (election industry).
Kampanie wyborcze w USA trwają praktycznie bez przerwy na wielu poziomach (wybory władz miejskich i szkolnych, wybory szeryfa, wybory
do lokalnych Kongresów i zgromadzeń stanowych, wybory urzędników wymiaru sprawiedliwości na poziomie lokalnym - prokuratorów, wybory
rozmaitych urzędników i wreszcie wybory do Kongresu USA i wybory prezydenckie) dlatego rozmaite firmy – od eventowych poprzez badające opinię publiczną kończąc na wąsko wyspecjalizowanych firmach lobbystycznych i fundraisingowych – zapewniają obsugę całego procesu
wyborczego. Bazy danych wyborców są analizowane na wiele sposobów i można powiedzieć, że praktycznie każdy obywatel rejestrujący się jako
wyborca jest rozpoznany i kierowny jest do niego spersonalizowany przekaz – przełomem pod tym względem były wybory, w których wygrał
po raz pierwszy Barack Obama. Demokraci użyli wtedy po raz pierwszy na masową skalę Intenretu jako narzędzia perswazji, ku całkowitemu
zaskoczeniu Republikanów. W tym kontekście zmiana w podziale na swing states i „przewidywalne” może także wynikać z dużo dokładniej
wycelowanego przekazu do konkretnych dbiorców – już nie do mas ludzkich lecz do pojedynczego wyborcy, którego upodobania i potrzeby są
znane dzięki analizie mediów społecznościowych.
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Na około miesiąc przed wyborami w 2020 r. ośrodek Cook Political Report - uważany
za jeden z bardziej apolitycznych - wskazywał trzy stany jako takie, w których wynik
w ogóle jest niejasny: Floryda (29 elektorów), Georgia (16) i Karolina Północna (15).
W trzech kolejnych wskazywano, że powinny zagłosować za Donaldem Trumpem,
ale nie jest to pewne: Iowa (6), Ohio (18) i Teksas (38). Zaliczenie tego ostatniego
do kategorii niepewnych było największym zaskoczeniem, bo od lat postrzegano go
jako bastion Partii Republikańskiej. Kolejne siedem stanów uznawano za skłonne zagłosować za Joe Bidenem, ale nie było w tej kwestii pewności: Arizona (11), Michigan
(16), Minnesota (10), Nevada (6), New Hampshire (4), Pensylwania (20) i Wisconsin (10). Łącznie więc niepewnych było aż 13 stanów spośród wszystkich 50 i DC
(ok. 25% wszystkich stanów)43.
Spośród 13 wspomnianych stanów prezydent Donald Trump wygrał w pięciu: (1) na
Florydzie (5 668 731 głosów przy przewadze wynoszącej 371 686), w (2) Iowa (897 672
/ 138 611), (3) Karolinie Północnej (2 758 775 / 74 483), (4) Ohio (3 154 834 / 475 669)
i (5) Teksasie (5 890 347 / 631 221). Natomiast Joe Biden wygrał w pozostałych ośmiu
tego typu stanach: (1) Arizonie (1 672 143 głosów przy różnicy wynoszącej 10 457),
(2) Georgii (2 473 633 / 11 779), (3) Michigan (2 804 040 / 154 188), (4) Minnesocie
(1 717 077 / 233 012), (5) Nevadzie (703 486 / 33,596), (6) New Hampshire (424 921
/ 59 267), (7) Pensylwanii (3 458 229 / 80 555) oraz (8) Wisconsin (1 630 866 / 20 682).

Podobne dane podaje także: https://ballotpedia.org/Presidential_battleground_states,_2020
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W kontekście powyższego wyniku należy zwrócić uwagę
na cztery elementy:
W 2020 r. kandydat Partii Demokratycznej odzyskał poparcie w trzech stanach, które
poparły Donalda Trumpa w 2016 roku, a tradycyjnie wcześniej popierały właśnie Partię
Demokratyczną (Michigan, Wisconsin i Pensylwania). O ile Trump w 2016 r. zyskał
tam przewagę liczbą ok. 80 tys. głosów, tak Biden w 2020 r. zyskał tam przewagę łącznie ok. 250 tys. głosów.
l

D. Trump przegrał w dwóch stanach, które od kilkudziesięciu lat regularnie głoso-

wały na Partię Republikańską (w Arizonie od 1952 r. regularnie wygrywali kandydaci
Partii Republikańskiej za wyjątkiem 1996 roku, gdy wygrał tam Clinton, zaś w Georgii
od 1984 r. regularnie wygrali kandydaci Partii Republikańskiej za wyjątkiem 1992 r.,
gdy wygrał Clinton).
l

W 2020 r. Donalda Trumpa dzieliło od remisu w Kolegium Elektorskim zaledwie

ok. 44 tys. głosów, czyli jeszcze mniej niż Hillary Clinton od wygranej z Donaldem
Trumpem w 2016 r. Gdyby Trump odniósł sukces w Arizonie (ok. 10 tys. głosów różnicy), Georgii (ok. 12 tys. głosów różnicy) i Wisconsin (ok. 21 tys. głosów różnicy), to
zyskałby 37 głosy elektorskie i w ten sposób w Kolegium Elektorskim byłby remis, tj.
po 269 głosów dla każdego z kandydatów. Oznaczałoby to, że w takiej sytuacji to Izba
Reprezentantów, głosując w układzie jeden stan = jeden głos (dającym przewagę Partii
Republikańskiej), dokonałaby wyboru prezydenta, zaś Senat, głosując w układzie jeden
senator = jeden głos (dając przewagę Partii Republikańskiej), wybierałby wiceprezydenta.
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https://www.npr.org/2020/12/02/940689086/narrow-wins-in-these-key-states-powered-biden-to-the-presidency
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l

Pozostałe trzy sporne stany w 2020 roku, w których wygrał Biden – New Hamp-

shire, Nevada i Minnesota – w minimum trzech poprzednich cyklach prezydenckich
zawsze popierały kandydata Partii Demokratycznej.

2.5. Preferencje wyborcze z podziałem na grupy
etniczne

Z powodu sprowadzania niewolników z Afryki oraz zajęcia terenów pierwotnie zasiedlonych przez ludność hispanojęzyczną (a także jej współczesnego napływu z Ameryki Łacińskiej) Stany Zjednoczone Ameryki, mimo tego, że pierwotnie zostały założone przez przedstawicieli rasy białej z Europy, są państwem niejednolitym rasowo.
Na oficjalnych stronach Urzędu Statystycznego USA (US Census Bureau) podane są
następujące kategorie rasowe urzędowo rozróżniane w Stanach Zjednoczonych:
lB
 iały

- osoba pochodząca z jednego z pierwotnych ludów Europy, Bliskiego

Wschodu lub Afryki Północnej.
lC
 zarny

lub Afroamerykanin - osoba pochodząca z którejkolwiek z czarnych

grup rasowych w Afryce.
l I ndianin

amerykański lub rdzenni mieszkańcy Alaski - osoba pochodząca

z któregokolwiek z pierwotnych ludów Ameryki Północnej i Południowej
(w tym Ameryki Środkowej) i która utrzymuje przynależność plemienną lub
społeczną.
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lA
 zjaci

- osoba pochodząca z któregokolwiek z pierwotnych ludów Dalekie-

go Wschodu, Azji Południowo-Wschodniej lub subkontynentu indyjskiego,
w tym na przykład z Kambodży, Chin, Indii, Japonii, Korei, Malezji, Pakistanu, Wysp Filipińskich, Tajlandii i Wietnam.
lR
 dzenny

mieszkaniec Hawajów lub innych wysp Pacyfiku - osoba pochodzą-

ca z jednego z pierwotnych ludów Hawajów, Guam, Samoa lub innych wysp
Pacyfiku45.

Należy przy tym pamiętać, że w powszechnym użyciu jest też termin „rasa kaukaska”
(caucasian) występuący zarówno w publicystyce jak i urzędowo.
W uproszczeniu można przyjąć, że uprawnieni do głosowania obywatele USA
pochodzenia:
l „kaukaskiego” (czyli biali) stanowią ok. 66% ludności USA (w tym ok. 50 mln niemiec-

kiego, 35 mln irlandzkiego, 25 mln angielskiego, 20 mln włoskiego, 10 mln polskiego)
l latynoskiego

i afroamerykańskiego stanowią odpowiednio po ok. 13%,

l azjatyckiego

niecałe 5%46.

Warto odnotować, że w ujęciu dynamicznym w okresie 2010-2019 najszybciej
przyrasta społeczność:
l

latynoska (52%)

l

azjatycka (22%)
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https://www.census.gov/topics/population/race/about.html
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https://www.pewresearch.org/2020/09/23/the-changing-racial-and-ethnic-composition-of-the-u-s-electorate/
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l

„afroamerykańska” (czyli czarni, potomkowie niewolników i późniejsza imigra-

cja z Antyli i Afryki) (17%)
l

rasa „kaukaska” notuje spadek (na poziomie poniżej jednego procenta)47.
Oczywiście są to dane skumulowane dla całego państwa, w poszczególnych stanach

sytuacja jest zróżnicowana, np. w Georgii między 2010 a 2019 wśród uprawnionych do
głosowania największy przyrost nastąpił w społeczności  „afroamerykańskiej” (48%),
drudzy w kolejności byli członkowie rasy „kaukaskiej” (26%) i dopiero na trzeciej pozycji znalazła się społeczność latynoska (14%)48.
Jeśli chodzi o poparcie wyborców z poszczególnych ras dla Donalda Trumpa, to należy odnotować, że jedyną grupą, w jakiej odnotował on przewagę nad Joe Bidenem są wyborcy rasy „kaukaskiej”. Jednak w porównaniu do 2016 r. jego przewaga delikatnie spadła z 20% do 17% wyborców z tej grupy. Natomiast w przypadku
pozostałych ras Trump odnotował mniejsze poparcie niż jego rywal, ale strata do Bidena uległa zmniejszeniu. Wśród Amerykanów azjatyckiego pochodzenia Trump otrzymał
w 2020 r. 27% mniej głosów, co oznaczało znaczną redukcję w stosunku do różnicy
z 2016 r. wynoszącej 38% głosów. Wśród wyborców latynoskich Trump uzyskał w 2020 r.
o 33% mniej głosów, co oznacza spadek różnicy w stosunku do 38% głosów w 2016 r. Zaś
w przypadku ludności „afroamerykańskiej” Trump uzyskał o 75% mniej głosów, co oznaczało zmniejszenie różnicy, gdyż w 2016 r. wynosiła ona 81% głosów tej społeczności49.

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/07/10/hispanics-have-accounted-for-more-than-half-of-total-u-s-population-growth-since-2010/
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/12/15/black-eligible-voters-have-accounted-for-nearly-half-of-georgia-electorates-growthsince-2000/
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https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/12/21/black-latino-and-asian-americans-have-been-key-to-georgias-registered-voter-growthsince-2016/
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brookings.edu/research/2020-exit-polls-show-a-scrambling-of-democrats-and-republicans-traditional-bases/
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W związku ze wspomnianym zróżnicowanym znaczeniem stanów w procesie wyboru
prezydenta USA, grupy etniczne zamieszkujące w odpowiedniej ilości battleground
states mogą mieć większe znaczenie niż te, które takich stanów w znacznej grupie nie
zamieszkują. Wpływ na znaczenie danej społeczności ma fakt, na ile jej przedstawiciele aktywnie uczestniczą w wyborach.

Latynosi
Jeśli chodzi o społeczność latynoską (ok. 60 mln mieszkańców USA) to zamieszkuje
ona głównie wzdłuż granicy z Meksykiem. W czterech stanach – Kalifornii, Teksasie,
Arizonie i Nowym Meksyku – zamieszkuje 50% tej społeczności. Przy czym, trzecim
najludniejszym stanem – po Kalifornii (15,5 mln) i Teksasie (11,5 mln) – jest Floryda
(5,7 mln). W tym też pasie następuje największy przyrost latynoskich mieszkańców:
w Teksasie (2 mln w przeciągu ostatnich 10 lat), Kalifornii (1,5 mln), Florydzie (1,4
mln) i Arizonie (0,4 mln)50. Wyborcy pochodzenia latynoskiego stanowią w Kalifornii 34% wszystkich wyborców, Teksasie 23%, Newadzie, Arizonie, Florydzie – 19%,
Nowym Jorku – 16%; Kolorado 13%, Georgii i Wirginii – 7%, Karolinie Północnej
i Pensylwanii – 4-5%51.
W przypadku społeczności latynoamerykańskiej Donald Trump w 2020 r. zyskał poparcie 32% wyborców tego pochodzenia (przy poparciu dla J. Bidena na poziomie 66%
latynoskich wyborców) w skali całego kraju. Donald Trump nie uzyskał większości
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https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/07/10/hispanics-have-accounted-for-more-than-half-of-total-u-s-population-growth-since-2010/

https://www.as-coa.org/articles/chart-how-us-latinos-voted-2020-presidential-election https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/10/16/
latino-voters-have-growing-confidence-in-biden-on-key-issues-while-confidence-in-trump-remains-low/
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głosów tej społeczności w żadnym stanie objętym badaniem exit polls pod kątem rasy
wyborcy. Najbliżej zwycięstwa był na Florydzie, gdzie głosowało na niego 47% wyborców, którzy zadeklarowali się jako Latynosi w ramach powyborczego sondażu (Joe
Biden uzyskał tam 52% latynoskich głosów). W czterech kolejnych stanach Donald
Trump uzyskał 40% poparcia latynoskich wyborców (przy ok. 55-60% dla J. Bidena):
Karolina Północna, Georgia, Teksas i Nevada. W trzech kolejnych republikanin mógł
liczyć na poparcie ok. 35% latynoskich wyborców (przy ok. 60-65% dla J. Bidena):
Arizona, Kolorado i Wirginia.

W Nowym Jorku poparcie Latynosów dla Trumpa wyniosło niecałe 30% (i ponad
70% dla Bidena). Natomiast na poparcie jedynie ok. 20% Latynosów Trump mógł
liczyć (przy prawie 80% dla Bidena) w Pensylwanii oraz Kalifornii52.

W stosunku do wyborów z 2016 r. poparcie społeczności latynoskiej wobec Donalda
Trumpa w 2020 r. wzrosło o 3 punkty procentowe z 29% na 32% w skali całego kraju
(przy praktycznie stagnacji poparcia dla Joe Bidena, który w porównaniu do wyniku
Hillary Clinton z 2016 r. miał zyskać tylko 1 pp.). W porównaniu do 2016 r. Donald
Trump w niektórych stanach zyskał, a w innych stanach stracił część głosów społeczności latynoskiej. Wzrost poparcia o 11-15 pp. D. Trump zanotował w Ohio, Florydzie
i w Georgii. Wzrost na poziomie 6-10 pp. Donald Trump zanotował w Teksasie, Kolorado i Newadzie. Wzrost na poziomie 1-5 pp. Trump zanotował w Wisconsin, Arizonie,
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Nowym Jorku, Iwona i Wirginii. Trump stracił między 1 a 5 pp. poparcie Latynosów
w Michigan, Kalifornii i Pensylwanii53. Warto spojrzeć z szerszej perspektywy na wynik Donalda Trumpa wśród latynoskich wyborców. Na przestrzeni ostatnich 40 lat republikańskimi kandydatami na prezydenta, którzy zdobyli procentowo więcej głosów
w tej społeczności, byli tylko Ronald Reagan (odpowiednio 35% i 37%) oraz George
Bush Młodszy (odpowiednio 35% i 40%). Jednocześnie między wyborami z 2004 r.
a tymi z 2012 r. republikańscy kandydaci zanotowali spadek poparcia w tej społeczności o 13 pp. (z 40% do 27%). Trend spadkowy powstrzymał dopiero Donald Trump
w 2016 r. i utrzymał trend wzrostowy w tym zakresie także w 2020 roku54.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że obecna w 2020 r. dyskusja na temat nadzwyczaj wysokiego poparcia latynoskich wyborców dla Donalda Trumpa wynikała głównie
z sytuacji na Florydzie, która nie jest jednak reprezentatywna dla całej społeczności
latynoskiej w USA. Społeczność latynoska na Florydzie bardzo dobrze obrazuje, jak
złożoną jest kategoria „Latynosi” w USA i jak niereprezentatywna pod tym względem
jest Floryda. Duża część wyborców latynoskich na Florydzie to uciekinierzy z komunistycznej Kuby i ich potomkowie, co oczywiście ma wpływ na preferencje polityczne
tej grupy w obliczu pogłębiającego się zróznicowania programów politycznych dwóch
głównych partii w USA i zdecydowanego zwrotu na lewo Partii Demokratycznej.
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W skali całego państwa największą grupą etniczną (ok. 60%) wchodzącą w skład
społeczności latynoskiej są osoby pochodzące z Meksyku. Jednak osoby pochodzące
z tego państwa stanowią tylko 10% Latynosów na Florydzie. Największą grupę etniczną (prawie 30%) społeczności latynoskiej na Florydzie stanowią imigranci z Kuby
(65% wszystkich Kubańczyków w USA zamieszkuje właśnie ten stan). Zaś drugą największą grupą etniczną (ponad 25%) społeczności latynoskiej na Florydzie są osoby
pochodzące z amerykańskiego terytorium zamorskiego Portoryko. Ostatecznie Amerykanie kubańskiego pochodzenia zdecydowanie zagłosowali na Donalda Trumpa (56%
wobec 41% na J. Bidena), zaś Amerykanie pochodzący z Portoryko55 poparli Joe Bidena (68% wobec 31% na D. Trumpa), co – w połączeniu z głosami oddanymi przez
innych Latynosów niepochodzących z Kuby, a zamieszkujących ten stan – pozwoliło
Donaldowi Trumpowi zdobyć 47% poparcia Latynosów w tym stanie (przy 52% głosów tej społeczności dla Joe Bidena)56.

Przyglądając się roli społeczności latynoskiej w ramach prezydenckich
wyborów na Florydzie należy zwrócić uwagę na kilka mechanizmów:
l

Społeczność Amerykanów kubańskiego pochodzenia historycznie zawsze była

związana z głosowaniem na Partię Republikańską57.
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l

Społeczność Amerykanów kubańskiego pochodzenia jest jedną z najbardziej

zdyscyplinowanych, jeśli chodzi o udział w wyborach prezydenckich (w 2016 r.
58% tej społeczności wzięło udział w wyborach w porównaniu do 44% Amerykanów meksykańskiego pochodzenia)58.

l Dodatkowym

czynnikiem motywującym Amerykanów kubańskiego pochodze-

nia do głosowania na Trumpa w 2020 r. był fakt, że głosowali oni przeciwko Joe
Bidenowi, który jest wiązany z zainicjowaną przez Obamę normalizacją relacji
USA z reżimem komunistycznym Castro na Kubie. Partia Republikańska przedstawiła Bidena jako zwolennika wprowadzania socjalizmu w USA, co rezonowało nie tylko wśród Amerykanów kubańskiego pochodzenia, ale także tych pochodzących z Nikaragui i Wenezueli a zamieszkujących ten stan59.

l

Znaczenie społeczności latynoskiej na Florydzie było w 2020 r. spotęgowane

tym, że wśród białych wyborców w tym stanie sondaże wskazywały na remis
między Joe Bidenem a Donaldem Trumpem, więc rozstrzygające mogły się okazać właśnie głosy Latynosów.
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l Sukces

Trumpa wśród Amerykanów kubańskiego pochodzenia na Florydzie nie

może przyćmić faktu, że generalnie wyborcy latynoskiego pochodzenia poparli Bidena (w tym takie organizacje jak Latino Victory Fund oraz Voto Latino), co nie może
dziwić w kontekście stanowiska tego kandydata w kwestii polityki imigracyjne,
która w szczególności dotyka właśnie tę społeczność. Należy jednak pamiętać,
że zawsze – tak jak w przypadku Florydy – lokalna specyfika społeczności odgrywa swoją rolę (np. w Teksasie społeczność latynoska związana jest z sektorem
wydobywczym i ceni sobie przestrzeganie prawa i porządku)60.

l

Zabiegi o poparcie wyborców kubańskiego pochodzenia będą ważne dla Partii

Republikańskiej, gdyż Floryda jest ważna nie tylko z powodu 29 głosów elektorskich, ale także dlatego, że uchodzi za papierek lakmusowy nastojów w całych Stanach Zjednoczonych. W przeciągu ostatnich 50 lat praktycznie zawsze
kandydat wygrywający na Florydzie wygrywał także głosowanie w Kolegium
Elektorskim. Od tej sytuacji miały miejsce jedynie dwa wyjątki, w 1992 r. Bill
Clinton przegrał wybory na Florydzie, ale został prezydentem. Drugi wyjątek
miał miejsce oczywiście w 2020 r., gdy Joe Biden przegrał na Florydzie, ale wygrał w skali całego kraju.
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3. Kontrowersje powyborcze
3.1. Zarzuty fałszowania wyborów w stanach
wahających

W wyborach wzięło udział 158 milionów Amerykanów – była to najwyższa frekwencja wyborcza od 1900 roku61. Każdy z kandydatów uzyskał ponad 74 milionów głosów
(dla porównania w 2008 r. Barack Obama zdobył 69,5 miliona głosów).
Na skutek pandemii zmieniło się nastawienie amerykańskich wyborców do głosowania korespondencyjnego i poprzedzającego dzień wyborów. 76% Amerykanów rozważało te formy głosowania62. Szacowano, że nawet 80 milionów głosów może zostać
oddanych przed terminem wyborów.
O wyniku wyborów decyduje zdobycie większości spośród 538 głosów elektorskich.
W tym cyklu wyborczym kluczowe znaczenie miało 13 tzw. wahających się stanów
(swing states), w których wynik był trudny do przewidzenia. Wyborcy w stanach wahających decydowali o podziale 199 głosów elektorskich.
W 2020 r. do stanów wahających zaliczały się: Arizona, Georgia, Pensylwania, Wisconsin, Newada, Teksas, Kolorado, Floryda, New Hampshire, Północna Karolina,

https://www.washingtonpost.com/gdpr-consent/?next_url=https%3a%2f%2fwww.washingtonpost.com%2fgraphics%2f2020%2felections%2fvoter-turnout%2f
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Ohio, Wirginia i Michigan. Podczas wyborów w 2020 r. szczególną rolę odegrały następujące stany: Georgia, Pensylwania i Wisconsin.
W wyborach oddano 258 milionów głosów: 158 milionów 3 listopada i 100 milionów przed tym terminem. Po obliczeniach okazało się, że na Joe Bidena zagłosowało
81 281,891 wyborców (51.3%), a na Donalda Trumpa 74 223,254 (46.9%).

Bez rozstrzygnięcia w noc wyborczą
Noc wyborcza nie przyniosła rozstrzygnięcia. W siedmiu stanach (Wisconsin, Michigan, Pensylwanii, Północnej Karolinie, Georgii, Arizonie i Newadzie) trwał proces liczenia głosów, a wyniki cząstkowe nie pozwalały na wyłonienie zwycięzcy.
Na Florydzie Donald Trump uzyskał wbrew wcześniejszym sondażom 3,5 punktów
procentowych przewagi nad Joe Bidenem – co zawdzięczał wzrostowi poparcia wśród
Latynosów63.
W dniu 4 listopada o 2:30 prezydent Trump wygłosił przemówienie, w którym uznał
się zwycięzcą wyborów64.
W Pensylwanii spływające w nocy wyniki głosowania dawały początkowo przewagę
Donaldowi Trampowi (675 tys.), ale nadal około miliona głosów pozostawało niepoliczonych. Wieczorem 4 listopada agencja Associated Press ogłosiła, że Biden zwyciężył
w Michigan i Wisconsin. Wyniki z Pensylwanii, Północnej Karoliny, Newady i Georgii
wciąż nie mogły zostać ogłoszone.
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Wraz z utratą początkowego prowadzenia w Pensylwanii zwolennicy prezydenta
Trumpa zaczęli mówić o oszustwie wyborczym. Nagłe odwrócenie trendu eksperci tłumaczyli tym, że najszybciej podliczane są głosy w małych miejscowościach, w których
przewagę mieli wyborcy Donalda Trumpa65. Na koniec miały spływać wyniki głosowania z wielkich aglomeracji, w których przeważali zwolennicy Joe Bidena. Gwałtowny
przyrost ilości podawanych głosów tłumaczono również dodaniem głosów korespondencyjnych, w których zdecydowaną przewagę miał mieć Biden.

Liczenie tzw. spóźnionych głosów
5 listopada sędzia federalny w Pensylwanii odrzucił pozew sztabu Trumpa dotyczący
zaprzestania liczenia głosów w tym stanie. Powodem pozwu miał być brak możliwości obserwowania procesu liczenia głosów. Zarzut ten nie został jednak potwierdzony
podczas przesłuchania66. Sztabowi Trumpa nie udało się również na drodze prawnej
powstrzymać w Georgii liczenia tzw. spóźnionych głosów, które miały zostać oddane
już po terminie wyborów. W Michigan sędzia stanowy odrzucił pozwy dotyczące niedopuszczenia obserwatorów67.
Sztab Trumpa domagał się ponownego przeliczenia głosów w Georgii i Wisconsin,
w których różnice były niewielkie (11.779 i 20.682 głosów na korzyść Bidena).
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6 listopada władze stanowe Georgii podjęły decyzje o powtórnym przeliczeniu głosów, chociaż nie przyznały, że w toku głosowania doszło do jakichkolwiek poważnych
uchybień68.

Strona republikańska protestowała przeciwko podjętej we wrześniu decyzji Sądu
Najwyższego Pensylwanii, pozwalającej na wydłużenie o trzy dni terminu oddawania
głosów. Zdaniem prokuratorów generalnych z dziesięciu stanów rządzonych przez Republikanów taką decyzję mogły podjąć jedynie władze ustawodawcze danego stanu69.
Tym samym zarzucili oni, że Sąd Najwyższy Pensylwanii przekroczył, ich zdaniem,
swoje uprawnienia i działał niezgodnie z konstytucją.
9 listopada prawnicy Donalda Trumpa wnieśli pozew przeciwko władzom Pensylwanii, zarzucając im liczne nieprawidłowości wyborcze. Do najpoważniejszych zaliczyć można brak możliwości dokładnego obserwowania procesu liczenia 680.000 głosów przez obecnych na salach obserwatorów. Zarzut ten dotyczył hrabstw Allegheny
i

Philadelphia
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stanie

Pensylwania)

-

mających

odpowiednio

o

licz-

bie ludności 1,216 mln70 i 1,584 mln71 w roku 2019 – czyli skarga dotyczyła liczby głosów odpowiadających ponad 24% liczby ludności tych hrabstw72.
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Wśród kolejnych domniemanych nieprawidłowości wymienionych w 85 stronicowym
pozwie znajdujemy zarzut dotyczący informowania wyborców w okręgach znanych
z popierania Demokratów o nieprawidłowo opisanych lub zaadresowanych kopertach
z głosami korespondencyjnymi. W ten sposób wyborcy mieli otrzymać powtórną
szansę zagłosowania. W okręgach o preferencjach republikańskich takie praktyki „pomagania” wyborcom nie były stosowane, a głosy uznawano za nieważne. W pozwie
pojawiają się też informacje o otrzymywaniu pocztą zestawów do głosowania, chociaż
nie proszono o nie, oraz trudne do zweryfikowania doniesienia o wyrzuconych, jak
śmieci, głosach73.
Prokurator generalny stanu Pensylwania wyraził przekonanie, że pozew nie zostanie
rozpatrzony, ponieważ wybory nadzorowane były przez przedstawicieli obu partii.

3.2. Raport Navarro74 – przegląd zarzutów formułowanych przez sztab
Donalda Trumpa
Najpełniejszy katalog zarzutów znajdujemy w raporcie opracowanym przez ekonomistę i doradcę prezydenta Trumpa prof. Petera Navarro75. Łącznie złożono 50 pozwów, które zostały jednak odrzucone lub nie podlegały nawet rozpatrzeniu.
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https://www.politico.com/news/2020/11/09/gop-states-back-trump-election-challenge-435437

Peter Navarro – ekonomista specjalizujący się w kwestiach grup interesów w USA oraz w kwestiach polityki energetycznej. W administracji
Trumpa pracował jako asystent prezydenta, dyrektor ds.. polityki handlowej i produkcyjnej oraz koordynator w sprawie Defence Production Act
– czyli polityki produkcji obronnej, niezwykle istotnej i wrażliwej części amerykańskiej administracji.
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Navarro wskazywał na fakt, że dyskusja na temat domniemanych nieprawidłowości
i fałszerstw wyborczych toczyła się praktycznie jedynie w tzw. mediach alternatywnych, czyli na:
l prowadzonym
l portalu

Just the News,

l National
lw

przez Steve’a Bannona War Room Pandemic,

Pulse,

zdobywającej coraz większą popularność telewizji internetowej Newsmax

telewizji One America News Network.

Już na wstępie Peter Navarro bardzo negatywnie ocenił rolę mediów, ale również
parlamenty stanowe i sądownictwo:

The failure to aggressively and fully investigate the six dimensions of election irregularities assessed in this report is a signal failure not just of our anti-Trump mainstream
media and censoring social media but also of both our legislative and judicial branches76./ Brak zdecydowanego i pełnego zbadania sześciu wymiarów nieprawidłowości
wyborczych opisanych w tym raporcie, jest klęską nie tylko anty-trumpowskich mediów
głównego nurtu I cenzurujących [debatę] mediów społecznościowych, ale także naszych organów ustawodawczych i sądowych.
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Krytycznie ocenił również rolę Republikanów w stanach wahających:

Republican governors in Arizona and Georgia together with Republican majorities
in both chambers of the State Legislatures of five of the six battleground states –Arizona, Georgia, Michigan, Pennsylvania, and Wisconsin – have had both the power
and the opportunity to investigate the six dimensions of election irregularities presented
in this report. Yet, wilting under intense political pressure, these politicians have failed
in their Constitutional duties and responsibilities to do so – and thereby failed both
their states and this nation as well as their party”77. / Republikańscy gubernatorzy
w Arizonie i Georgii wraz z republikańską większością w obu izbach stanowych legislatur pięciu spośród sześciu wahających się stanów - Arizona, Georgia, Michigan, Pensylwania i Wisconsin - mieli zarówno moc, jak i możliwość zbadania sześciu wymiarów
nieprawidłowości wyborczych przedstawionych w niniejszym raporcie. Jednak ustępując pod silną presją polityczną, politycy ci nie wywiązali się ze swoich konstytucyjnych
obowiązków i odpowiedzialności i tym samym zawiedli zarówno swoje stany, naród,
a także swoją partię.
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60

Skrytykował również sądy stanowe i federalne:

Both State courts and Federal courts, including the Supreme Court, have failed the
American people in refusing to appropriately adjudicate the election irregularities that
have come before them. Their failures pose a great risk to the American Republic.”/ Zarówno sądy stanowe, jak i sądy federalne, w tym Sąd Najwyższy, zawiodły Amerykanów
odmawiając rozstrzygania o nieprawidłowościach wyborczych, o których zostały poinformowane. Ich porażki stanowią ogromne zagrożenie dla amerykańskiej Republiki.

Wszystkie wątpliwości dotyczące wyborów zagłuszane były przez media głównego nurtu, a szczególnie New York Times, Washington Post, CNN i MSNBC – czytamy w raporcie.
„Przeciwnicy Trumpa [w mediach] równie szybko potępiają lub dyskredytują każdego - zwłaszcza z własnego kręgu - kto odważy się badać [wyborcze nieprawidłowości].
Może to okazać się największym skandalem politycznym w historii Ameryki. Media
społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter i YouTube, podobnie aktywnie i nieustępliwie cenzurują każdego, kto ośmiela się kwestionować wyniki wyborów79.

To Demokraci „ukradli wybory”
Navarro wskazuje na powszechne przekonanie zwolenników Trumpa o wyborczych
fałszerstwach. Według grudniowego sondażu pracowni Rasmussen 62% respondentów
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deklarujących się jako wyborcy Republikanów uważało za wysoce prawdopodobne,
że Demokraci „ukradli wybory”. Podobną opinię wyrażało 28% tzw. niezależnych wyborców ale też 17% głosujących na Demokratów80.

Raport opisuje systematyczne nieprawidłowości i oszustwa wyborcze w sześciu kluczowych stanach: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pensylwania i Wisconsin.

Sześć kategorii nieprawidłowości
Nieprawidłowości wyborcze podzielone zostały na sześć kategorii:
l jawne

oszustwo wyborcze,

l niewłaściwe

zarządzanie kartami wyborczymi,

l ograniczanie

swobody pracy obserwatorów,

l

naruszenia Klauzuli Równej Ochrony (wywodząca się z 14 poprawki do kon-

stytucji USA),
l nieprawidłowości

w funkcjonowaniu maszyn do głosowania

istotne anomalie statystyczne.
Zdaniem autora raportu nieprawidłowości i fałszerstwa występowały powszechnie
praktycznie we wszystkich sześciu stanach. Wyjątek stanowiła Arizona, gdzie nie odnotowano niewłaściwego zarządzania kartami wyborczymi. Z kolei w Pensylwanii nie
odnotowano anomalii statystycznych81.

https://www.scribd.com/document/488495896/Navarro-Report#download https://www.rasmussenreports.com/public_content/politics/elections/election_2020/most_say_mail_in_voting_worked_but_47_say_fraud_likely
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Rodzaje odnotowanych fałszerstw i nieprawidłowości wyborczych
W dalszej części raportu wyliczone zostały rodzaje odnotowanych fałszerstw i nieprawidłowości wyborczych. Zdaniem autora były to:
l fałszywe

karty do głosowania,

l przekupstwo,
l głosy

„oddane” przez zmarłych wyborców,

l osoby

niekwalifikujące się do uczestniczenia w wyborach (np. przestępcy i tzw.

nielegalni cudzoziemcy),
l wielokrotne
l nielegalni

liczone karty do głosowania

wyborcy spoza stanu.

Jako przykład wykorzystania fałszywych kart do głosowanie przytoczona zostały
zeznania kierowcy ciężarówki Jesse Morgana. Morgan zeznał w sądzie pod przysięgą, że dostarczył z Nowego Jorku do lokalu wyborczego w Pensylwanii około 100
tys. (jego zdaniem prawdopodobnie fałszywych) kart do głosowania82. Nagranie wideo
przedstawiające zeznania Morgana, opublikowane na YouTube 1 grudnia 2020 ma prawie 2,1 mln odsłon.

Nieprawidłowości w Atlancie
Jeden z najbardziej nagłośnionych przykładów nieprawidłowości pochodzi z Atlanty
w stanie Georgia. W nocy obserwatorzy oraz obecni na sali dziennikarze zostali poproszeni o opuszczenie budynku, w którym liczono głosy.. Powodem miała być awaria

https://www.youtube.com/watch?v=R0xaA4dYsbQ
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hydrauliczna (pęknięta rura) i związany z tym wyciek wody. Po opuszczeniu sali przez
obserwatorów urzędnicy wyborczy wyciągnęli spod nakrytego stołu duże pudła z kartami do głosowania. Następnie przystąpili do liczenia wyjętych kart do głosowania,
których ilość szacowana jest na dziesiątki tysięcy83. Zdarzenie w Atlancie zostało zarejestrowane przez monitoring sali. Zdaniem autora raportu po podliczeniu wydobytych
spod stołu głosów odnotowano duży wzrost liczby głosów oddanych na Joe Bidena84.
W odpowiedzi na te zarzuty w mediach głównego nurtu twierdzono, że obserwatorzy
i media nie zostali poproszeni o wyjście z sali, lecz odeszli z własnej woli. W pudłach
miały się znajdować zwykłe i w pełni legalnie oddane karty do głosowania85.

W swoim raporcie Peter Navarro wymienia też inne przykłady nadużyć wyborczych: pobieranie kart do głosowania w imieniu osób starszych i chorych bez ich
wiedzy oraz informacje o głosach oddanych bez wiedzy tychże osób86.

W Wisconsin dopuszczone były rozwiązania prawne, które umożliwiały starszym
lub schorowanym wyborcom rejestrację i otrzymanie kart wyborczych bez konieczności pokazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem, czyli de facto bez pełnej weryfikacji
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wyborcy. W Wisconsin w 2020 roku około 200 tys. wyborców skorzystało z tego prawa (w 2019 roku takich osób było 70 tys.)87. W oczywisty sposób stwarzało to pole
do nadużyć, chociaż realna skala nadużyć jest trudna do oszacowania. Prawnicy Donalda Trumpa w samej tylko Georgii przedstawili listę 70 tys. osób, które – ich zadaniem
– głosowały prawdopodobnie nie będąc do tego uprawnionymi.
Do tego dochodziły informacje o licznych przypadkach głosowania przez tę samą
osobę w kilku stanach. Odrębną kategorię nieprawidłowości, lub po prostu fałszerstw
wyborczych, stanowiły przypadki oddawania głosów korespondencyjnych przez osoby
już nieżyjące. Sztab Donalda Trumpa twierdził, że w samej Pensylwanii odnotowano
8 tys. takich przypadków88.

Jak w wielu podobnych przypadkach podstawową kwestią pozostaje należyte udokumentowanie zarzutów oraz wola sądów (a raczej jej brak) do rozpatrzenia skarg wyborczych. Media takie jak np. popularna gazeta USA Today starały się weryfikować te
doniesienia, dochodząc do wniosku, że są nieprawdziwe lub przesadzone89. Cytowana przez USA Today Myrna Pérez, zajmująca się na Uniwersytecie Nowojorskim
prawami wyborczymi, twierdziła, że prawdziwym problemem nie jest głosowanie
osób nieuprawnionych, lecz utrudnianie głosowania osobom uprawnionym90.
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https://www.wispolitics.com/2020/wisgop-some-indefinitely-confined-voters-are-not-indefinitely-confined/
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https://eu.usatoday.com/story/news/factcheck/2020/11/13/fact-check-claim-dead-woman-voting-pa-under-investigation/6280772002/
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Kolejne zarzuty wymienione w raporcie Navarro dotyczyły następujących systemowych uchybień:
l brak
l

należytej weryfikacji podpisów (Georgia, Nevada, Pensylwania),

przyjmowanie głosów korespondencyjnych bez zewnętrznych kopert i podpi-

sów (Pensylwania),
l

uchybienia w transporcie wypełnionych kart wyborczych – np. brak nadzoru

nad kontenerami (Georgia, Nevada, Pensylwania, Michigan i Wisconsin).

Żniwa wyborcze, czyli ballot harvesting
Szczególnie podatna na nadużycia jest praktyka tzw. żniw wyborczych (ballot harvesting). Firmy i organizacje zewnętrzne mogą wówczas odbierać głosy od wyborców
i przewozić je do punktów zbiorczych lub lokali wyborczych. Stwarza to potencjalnie
szerokie pole do nadużyć.
W Wisconsin komisje wyborcze umieściły 500 kontenerów na głosy w terenach zurbanizowanych (i przychylnych Bidenowi), co było niezgodne z tamtejszym prawem,
które nie dopuszcza w ogóle użycia kontenerów91.
W Pensylwanii pojawiły się doniesienia o możliwych „żniwach wyborczych” dotyczących nawet 25 tys. pensjonariuszy tamtejszych domów opieki92.

Peter Navarro, Immaculate Deception, https://www.scribd.com/document/488495896/Navarro-Report#download oraz https://navarroreport.
com/
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Podobną grupę naruszeń stanowiły doniesienia ze stanu Wisconsin o datowaniu
wstecznym listów z kartami wyborczymi tak, aby mogły one zostać uwzględnione
podczas wyborów. Informacje te miał potwierdzić podwykonawca poczty Ethan Pease93. Pracownicy amerykańskiej poczty (USPS) mieli według sztabu Trumpa datować
wstecznie w samym tylko Wisconsin nawet 100 tys. nadesłanych głosów94.

Prawo do poprawiania błędów, czyli ballot curing
Dochodziło również do korygowania błędnie wypełnionych kopert z kartami wyborczymi – praktyka ta określana jest w języku angielskim jako ballot curing. Prawo
do poprawiania błędów obowiązuje w 19 stanach – pracownicy komisji wyborczych
muszą poinformować głosujących o błędach. W pozostałych takie błędy prowadzą
do odrzucenia głosów (np. brakujący lub niezgodny z oryginałem podpis na kopercie, zwanej też certyfikatem, przy głosowaniu korespondencyjnym). W Arizonie głosujący mieli
5 dni na poprawienie głosów nadesłanych pocztą.
W Pensylwanii odnotowano – jak pisze Peter Navarro – tysiące przypadków korygowania błędów przez pracowników lokali wyborczych, a nawet wyciąganiu z koszy już odrzuconych głosów95. Informacje te bazują na oświadczeniach pracowników lokalu wyborczego. W podanej dodatkowej adnotacji znajdujemy jednak artykuł
z Milwaukee Journal Sentinel, w którym podobne twierdzenia są relatywizowane96.
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Zgodnie ze stosowanymi już podczas wyborów regulacjami (aprobowanymi przez Republikanów) z 2016 roku pracownicy lokali wyborczych mają prawo uzupełnić brakujące dane na kopercie (np. adres), bazując na dostępnych informacjach97. Formalnie
więc takie poprawianie/uzupełnianie kopert jest zgodne z prawem, a jednocześnie
jest mało transparentne i stwarza pole do nadużyć. Z pewnością brak jest tu jednolitego traktowania wyborców, ponieważ w większości stanów takie praktyki nie są
dopuszczalne.

Pół miliona głosów odrzuconych
W tym miejscu warto zauważyć, że tylko podczas ostatnich prawyborów w USA
odrzuconych zostało ponad 534 tys. głosów98. W kluczowych stanach: Pensylwanii,
Michigan i Wisconsin odrzucono około 60 tys. głosów. Powodem były często uchybienia formalne (np. brak podpisu na kopercie, spóźnione wysyłanie głosu korespondencyjnego).
Można było też zaobserwować dążenie do zmniejszenia poziomu odrzucanych głosów, których nieproporcjonalnie wiele było wśród osób młodych i kolorowych99. Uważano, że rygorystyczne przepisy dyskryminują cześć wyborców. Szczególnie w czasie
pandemii nastąpił wzrost zainteresowana głosowaniem korespondencyjnym, które zaczęto uważać za formę ochrony zdrowia. Dwadzieścia stanów wprowadzało przepisy
rozszerzające i ułatwiające dostęp do głosowania korespondencyjnego.

97
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Pensylwania: ustawa 77, czyli głosowanie korespondencyjne do 50 dni
przed wyborami
W Pensylwanii już 31 października 2019 roku gubernator Tom Wolf z Partii Demokratycznej podpisał ustawę nr 77 rozszerzającą możliwość głosowania korespondencyjnego i poprzedzającego termin wyborów. Ustawa ta została uprzednio przyjęta przez
kontrolowany przez Republikanów parlament stanowy. Była to, jak pisze Navarro,
najbardziej drastyczna zmiana prawa wyborczego, jakiej dokonano w Pensylwanii we współczesnej historii100.
Ustawa nr 77 umożliwiała głosowanie korespondencyjne nawet 50 dni przed terminem wyborów. Zniesiono również wymóg podawania jakichkolwiek powodów
do przedterminowego głosowania, zwiększając tym samym ilość potencjalnych wyborców. W założeniu miało to być spowodowane pandemią, de facto preferowało jednak
wyborców Bidena, którzy chętniej korzystali z tych form głosowania.
Z kolei 19 maja 2020 roku sekretarz stanu Michigan Jocelyn Benson (Demokratka),
wybrana, jak twierdzi Navarro, z pomocą George’a Sorosa101, ogłosiła, że wszyscy zarejestrowani wyborcy, którzy 4 sierpnia 2020 wzięli udział w prawyborach oraz zarejestrowani do listopadowych wyborów prezydenckich, otrzymają automatycznie podania
o możliwość głosowania korespondencyjnego102.
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Soros i sektor IT wspierali nowe regulacje wyborcze
Peter Navarro zwraca uwagę na wspieranie nowych regulacji wyborczych przez wielkie korporacje z sektora IT i fundację George’a Sorosa. „Centrum Techniki i Życia
Obywatelskiego Zuckerberga (Center for Tech and Civic Life/ CTCL) zostało założone
w 2012 roku i jest obsadzone przez ludzi, którzy pracowali w New Organizing Institute, nieistniejącej już organizacji, która została częściowo ufundowana przez Fundację Społeczeństwa Otwartego George’a Sorosa103. To CTCL Zuckerberga miało wydać
setki milionów dolarów na <<administrację wyborczą>> w miastach, miasteczkach
i powiatach104.
Na przykład stan Wisconsin wykorzystał grant CTCL w wysokości 6,3 miliona dolarów od Marka Zuckerberga, aby wesprzeć instalację drop-boxów i nielegalne zbieranie
kart do głosowania, takie jak „Democracy in the Park”. Fundusze te zostały również
wykorzystane do pomocy w różnych innych działaniach związanych z administracją
wyborczą w kilku bastionach Demokratów, w tym w Milwaukee, Madison, Green Bay,
Racine i Kenosha”105 – czytamy w raporcie Navarro106.
Kolejna kategoria naruszeń opisanych w raporcie Navarro obejmuje różne formy
utrudniania pracy obserwatorów. Miało do tego dochodzić we wszystkich sześciu
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stanach. Do przypadków nieuzasadnionego odsuwania ich od miejsc, w których liczono głosy, dochodziło w Georgii, Michigan, Nevadzie i Pensylwanii. W Michigan
zasłaniano miejsca liczenia głosów, a w Pensylwanii liczenie głosów odbywało się
w pomieszczeniach niedostępnych dla obserwatorów107.

Maszyny do liczenia głosów i anomalie statystyczne
W swoim raporcie Peter Navarro poświęca sporo miejsca kontrowersjom związanym z rozpowszechnionymi w USA maszynami do liczenia głosów i oprogramowaniu
do weryfikacji podpisów. Powiązany ze sztabem Donalda Trumpa Rudy Giuliani szczególnie ostro krytykował początkowo maszyny firmy Dominion, które wykorzystywane
były w 28 stanach. Odnotowano też powiązanie tej firmy z Fundacją Clintonów108.

Błąd maszyny w republikańskim Antrim County
Najgłośniejszy przypadek błędnego przypisania głosów przez maszyny miał mieć
miejsce w Antrim County w stanie Michigan. W przestrzeni medialnej pojawiły
się zarzuty, że w tym znanym z republikańskich sympatii hrabstwie maszyny Dominion początkowo przypisały 6 000 oddanych na Trumpa głosów Bidenowi. Błąd
został wychwycony, ponieważ odbiegał od wcześniejszych wyników głosowań109.
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Rozpowszechniane początkowo informacje o błędzie oprogramowania zostały później
zdementowane przez urzędników komisji wyborczej w Antrim i firmę Dominion110. Firma Dominion odrzuciła wszystkie informacje na temat domniemanych błędów oprogramowania w jakimkolwiek stanie111. Błędne wyniki w Antrim miały być spowodowane tzw. czynnikiem ludzkim i nie wynikać z wad oprogramowania. Dane te również
nigdy nie zostały zaprezentowane jako oficjalne wyniki głosowania w Antrim.

Z raportu Navarro możemy się również dowiedzieć, że Lord Malloch Brown, przewodniczący firmy Smartmatic112, której oprogramowanie – jak twierdzono w konserwatywnych mediach113 – wykorzystywane było w maszynach Dominion, współpracuje
ze znanym finansistą Georgiem Sorosem. Na stronie Open Society czytamy, że zaprzyjaźnieni są od 30 lat114. Lord Malloch Brown był do grudnia 2020 przewodniczącym
rady dyrektorów holdingu SGO Corporation Limited, do którego należy Smartmatic115.
1 stycznia 2021 został prezydentem należącej do Sorosa fundacji Open Society116.
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Kolejne problemy miały dotyczyć firmy Agilis, która dostarczyła w Newadzie maszyny do weryfikacji podpisów. Poprawność tej weryfikacj oceniana była tylko na 50% 117.

Radykalny spadek ilości głosów nieważnych
W raporcie Navarro zwrócono uwagę na radykalny spadek ilości głosów nieważnych
(spośród głosów korespondencyjnych lub oddanych przed terminem głosowania):
„Na przykład w Nevadzie procent odrzuconych głosów spadł z 1,6% w 2016 r.
do 0,58% w 2020 roku. W Pensylwanii wskaźnik odrzuconych głosów w 2016 r. wynoszący 1,0% spadł praktycznie do zera, i wynosi obecnie 0,28%. Największy spadek odrzuconych głosów spośród oddanych przed terminem głosownia nastąpił jednak
w Georgii. Ilość odrzuconych głosów spadła tam z 6,8% w 2016 r. do zaledwie 0,34%
w 2020 r.” 118

Na przykładzie Georgii przeprowadzono interesujące wyliczenie:
„W wyborach w 2020 roku urzędnicy komisji wyborczych otrzymali 1 320 154 głosów oddanych korespondencyjnie lub przed terminem wyborów. Gdyby karty do głosowania zostały odrzucone według wskaźnika z 2016 r. czyli 6,8% zamiast 0,34% z 2020
r., to odrzuconych zostałoby 81.321 głosów zamiast 4489 faktycznie odrzuconych.” 119
Dla przypomnienia: Joe Biden wygrał w Georgii różnicą niecałych 12 tys. głosów.
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Zmiana zasad wyborczych wcześniej preferujących Republikanów
Wydaje się, że dane te obrazują faktyczne źródło przewagi kandydata Demokratów.
Można założyć, że wbrew wcześniejszym twierdzeniom sztabu Trumpa nie doszło (lub
nie dało się udowodnić) do żadnych masowych fałszerstw wyborczych. Demokraci
byli natomiast w stanie, często za zgodą lokalnych władz republikańskich, przeforsować stopniowe zmiany zasad wyborczych, które de facto preferowały wcześniej Republikanów. Kluczowe znaczenie miało radykalne obniżenie ilości odrzucanych głosów.
Spowodowany pandemią strach przed głosowaniem osobistym w lokalach wyborczych
doprowadził do niewyobrażalnego wcześniej przyrostu ilości głosów oddawanych korespondencyjnie lub przed właściwym terminem wyborów. Oczywiście powstało pole
do nadużyć, a nawet fałszerstw, które jednak statystycznie mogło nie mieć znaczenia.

Umasowienie głosowania i poluzowanie reguł wyborczych
Dochodzimy do paradoksalnej sytuacji, w której reguły wyborcze uległy znacznej
modyfikacji, a nawet naruszeniu, co jednak nie oznacza, że wyniki nie odpowiadają
faktycznym preferencjom wyborców. Można postawić tezę, że Demokratom poprzez
„umasowienie głosowania” udało się obejść „niepewność” systemu elektorskiego
i de facto doprowadzić do wyników odpowiadających ogólnemu poziomowi poparcia
dla Joe Bidena (gdyby uwzględnić przewagę ponad 7 milionów głosów w skali całego kraju). To, że Republikanie dali sobie narzucić poluzowanie reguł wyborczych
świadczy o nieprzewidzeniu konsekwencji tych zmian oraz – co z polskiego punktu
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widzenia jest bardzo znaczące – pewną naiwność. Ważną rolę odegrały też media,
które wspierały liberalizację procesu głosowania. Zapewne tego typu zmiany nie
byłyby możliwe bez obawy przed zakażeniem Covid 2019. Istotną rolę mogły odegrać też protesty po śmierci George’a Floyda120, które sprawiły, że restrykcyjne
odrzucanie głosów mogłoby zostać potraktowane jako forma dyskryminacji rasowej. W tym klimacie polityczno-społecznym łatwiej było przeforsować zmiany
w regulacjach wyborczych.

Raport Navarro nie był pogłębioną analizą fałszerstw wyborczych
Sam raport Petera Navarro nie spełnił raczej pokładanych w nim nadziei. Nie był on
pogłębioną analizą fałszerstw wyborczych, ale raczej, jak sam autor to sformułował,
obywatelskim działaniem na rzecz przedstawienia nieprawidłowości i fałszerstw.

Niestety w swoim raporcie Navarro używa niekiedy informacji i zarzutów, które zostały już wcześniej uznane za błędne lub nieprawdziwe. Przykładem może być cytowanie statystyk bezprecedensowego przyrostu frekwencji wyborczej w kluczowym
stanie Michigan. Analizy miał dokonać pracownik NASA Russ Ramsland121. Okazało
się jednak, że wymienione okręgi były małymi okręgami w Minnesocie. Tego rodzaju
nagłośnione przez media błędy rzucają cień na zarzuty podnoszone przez sztab Donalda Trumpa i powtarzające je bezkrytycznie konserwatywne media.

120
Reduta przygotowała raport na temat tych wydarzeń, do pobrania http://www.anti-defamation.org/raport-reduty-zrodla-i-implikacjerozruchow-w-usa-po-smierci-georgea-floyda-download/
121

https://www.washingtonpost.com/politics/2020/11/20/trump-campaigns-much-hyped-affidavit-features-big-glaring-error/
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Prawnicy Wood, Powell i inni wspierają Trumpa
Jeszcze bardziej radykalne tezy znajdujemy w wypowiedziach dwojga prawników
wspierających Donalda Trumpa: Lin Wooda122 i Sydney Powell123. Lin Wood wspierał
i rozpowszechniał zarzuty dotyczące fałszerstw wyborczych. Niektóre z nich zostały
szybko odrzucone. Powtarzał tezy o wskazujących na fałszerstwo anomaliach statystycznych, których część została zdyskredytowana za sprawą opisanej powyżej spektakularnej pomyłki Russa Ramslanda. Pomylono wówczas frekwencję w okręgach wyborczych
w Michigan z wynikami z małych miejscowości w Minnesocie. Spowodowało to chwytliwe nagłówki na zajmującym się waszyngtońską polityką portalu The Hill124.
Pod koniec 2020 roku Lin Wood wezwał na Twitterze do aresztowania republikańskiego gubernatora stanu Georgia Briana Kempa i sekretarza stanu Brada Raffenspergera. Lin Wood zarzucał im konspirowanie z Chinami w celu wygrania wyborów przez Bidena125. Warto zauważyć, że pod naciskiem Republikanów
głosy w Georgii zostały powtórnie przeliczone, potwierdzając zwycięstwo Bidena. Poglądy podobne do Wooda wyrażała również prawnik Sydney Powell.
Powell twierdziła, że istnieje międzynarodowy komunistyczny spisek mający na celu
sfałszowanie wyborów w 2020 roku. Spiek ten miał zostać zawiązany przez Chiny,

122
Lucian Lincoln “Lin” Wood – prawnik z Atlanty w stanie Georgia, specjalizujący się w sprawach o zniesławienie. Sławę zyskał dzięki sukcesowi
w sprawie fałszywego oskarżenia Richarda Jewella przez media i FBI o spowodowanie wybuchu bomby podczas Igrzysk Olimpijskich w Atlancie
w 1996 roku (na kanwie tych wydarzeń powstał w 2019 film Clinta Eastwooda „Richard Jewell”). Lin Wood reprezentował także z suckcesem
Nicka Sanndmana w sprawie o zniesławienie przeciwko takiej potędze medialnej jak CNN, po tym bezpodstawnie urządziła na niego nagonkę
przedstawiając go jako rasistę i białego suprematystę. Po ostrych wystąpieniach Lin Wooda w sprawach wyborów Sandman odebrał mu reprezentowanie go. Sydney Powell jest prawniczką, byłym prokuratorem federalnym. Z sukcesem obroniła generała Michaela Flynna w słynnej sprawie,
która skończyła się kompromitacją FBI i obnażeniem niedozwolonych metod stosowanych przez Biuro.
123

https://thehill.com/homenews/campaign/526926-trump-lawyers-cited-minnesota-counties-in-affidavit-about-michigan-report
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https://thehill.com/homenews/campaign/526926-trump-lawyers-cited-minnesota-counties-in-affidavit-about-michigan-report
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Twitter, konto usunięte
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Kubę, Wenezuelę oraz George’a Sorosa i Fundację Clintona126. Sydney Powell twierdziła również, że Dominion Voting Systems może tak ustawić i uruchomić algorytm,
aby odebrać pewien procent głosów prezydentowi Trumpowi i przekazać je Bidenowi127. Nie przedstawiła jednak dowodów na potwierdzenie swoich tez.
Źródłem tych informacji mogła być stacja One America News Network (OANN)128.
Informacje na ten temat są niejasne i wymagają dalszych badań.
22 listopada 2020 sztab Trumpa zdystansował się od Sydney Powell, twierdząc,
że prowadzi ona własne prywatne dochodzenie 129. W dniu 8 stycznia 2021 r. Dominion
pozwał Sidney Powell za zniesławienie i zażądał odszkodowania w wysokości ponad
1,3 miliarda dolarów 130. Rada adwokacka stanu Georgia wystąpiła o badania psychiatryczne Lin Wooda 131.

Teorie spiskowe QAnon
Wydaje się, że oboje - i Lin Wood i Sidney Powell, znajdowali się pod wpływem
rewelacji ogłaszanych przez osobę (lub grupę) występującą na Internecie pod pseudonimem QAnon (nazwa jest pochodną „anonimowego źródła” - „Q”).  QAnon sugeruje
dostęp do zakulisowych, tajnych informacji z kręgów władzy. Opisywał toczącą się
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https://www.washingtonpost.com/politics/2020/11/19/heres-how-seriously-you-should-take-trump-legal-teams-conspiracy-theories/
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https://edition.cnn.com/2020/11/19/politics/giuliani-trump-legal-team-press-briefing-fact-check/index.html
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https://www.washingtonpost.com/politics/2020/11/19/heres-how-seriously-you-should-take-trump-legal-teams-conspiracy-theories/
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https://www.reuters.com/article/us-usa-election-trump-powell-idUSKBN2820UB
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https://www.washingtonpost.com/politics/dominion-sues-pro-trump-lawyer-sidney-powell-seeking-more-than-13-billion/2021/01/08/ebe5dbe0-5106-11eb-b96e-0e54447b23a1_story.html
131
https://justthenews.com/government/courts-law/lin-wood-says-he-will-not-undergo-psychiatric-evaluation-ordered-georgia?utm_source=news.google.com&utm_medium=news-app&utm_campaign=external-news-aggregators
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walkę administracji Trumpa, wspieranej przez wojsko, z działającą skrycie międzynarodową organizacją przestępczą, która m.in. zajmuje się wykorzystywaniem dzieci.
Celem działań QAnon ma być zdemaskowanie przestępczego spisku skorumpowanych
miliarderów i polityków oraz przygotowanie obywateli USA do fali nadchodzących
aresztowań. Sposób przekazu treści jest otwarty, umożliwiający liczne dopowiedzenia
i własne interpretacje. Szacuje się, że około 10% Amerykanów wierzy w rozpowszechniane przez QAnon teorie. Natomiast w samych Niemczech według Fundacji Adenauera liczba zwolenników QAnon wynosi 150 tys. osób132.
Placówka FBI w Phoenix w 2019 r. w swoim biuletynie informacyjnym wskazała
QAnon jako teorię spiskową, która posiada potencjał odziaływania na ekstremistów
w USA i prowokowania ich do przestępstw133.
Interpretacje zjawiska, jakim są teorie QAnon, sięgają od internetowych prowokacji,
poprzez polityczną dezinformację oczerniającą środowiska liberalne (lub odwrotnie
dyskredytujące wierzących w nie konserwatystów), aż po rodzaj wojny psychologicznej, mającej na celu destabilizację USA. Trzeba przy tym dodać, że z doświadczeń
Reduty Dobrego Imienia (zajmującej się przecież zwalczaniem dezinformacji) wynika,
że często oskarżenie o „teorie spiskowe” ma na celu dyskredytację tych, którzy wskazują na realne zagrożenia. Nie oznacza to, że należy wierzyć we wszystkie informacje firmowane QAnon, jednakże w dobie stałej obecności komponentu „fake news”
w obiegu informacyjnym świata do wszelkich informacji należy podchodzić krytycznie, analizując ich proweniencje i intencje wytwórców, a także kontekst pojawienia się.
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https://www.dw.com/pl/qanon-i-koronakryzys-teorie-spiskowe-w-natarciu-opinia/a-56404748

133

https://news.yahoo.com/fbi-documents-conspiracy-theories-terrorism-160000507.html
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Raport Navarro pozostał tylko obywatelskim działaniem
Błędy metodologiczne, podawanie niesprawdzonych źródeł, lub opieranie się
na tezach niepopartych twardymi dowodami – jak w przypadku zarzutów wobec Dominion – osłabiają wymowę i analityczną wartość raportu Navarro. Opisy zdarzeń, nawet
te złożone pod przysięgą, które służą w raporcie unaocznieniu przypadków fałszerstw,
mają nikłe znaczenie statystyczne i nie zostały uznane przez sądy.
Zdecydowanie ważniejsze jest ukazanie systemowych zmian w regulacjach wyborczych, które dopuściły do radykalnego spadku nieważnych głosów, wydłużyły okres głosowania i umożliwiły tzw. żniwa wyborcze. Owszem stwarzało to pole
do nadużyć (a teoretycznie również fałszerstw), ale przede wszystkim aktywowało
i dopuszczało do udziału w głosowaniu większość wyborców niechętnych Trumpowi,
których dość wysoki odsetek z powodów tzw. błędów formalnych zostałby w normalnych warunkach odrzucony (np. z powodu niepełnych danych na kopercie).
Tego rodzaju praktyki spotkały się z krytyką, ale zwolennicy reform podkreślają,
że nie wypaczały one woli wyborców. Oczywiście Demokraci przy wsparciu mediów
i sądów wykorzystali tę możliwość przeciwko Trumpowi niejednokrotnie naginając
istniejące prawo wyborcze. Część Republikanów zaakceptowała jednak te zmiany
prawne. Nie zmienia to faktu, że Republikanie mieli rację żądając rzetelnego wyjaśnienia wszelkich nieprawidłowości. Zadanie rozpatrzenia tych wątpliwości powinno
było przypaść, jak domagał się tego republikański senator Ted Cruz, specjalnej komisji.
Wówczas zarzuty mogłyby z należytą starannością zostać zweryfikowane, a wyborcy
mieliby pewność, że nie doszło do nadużyć i fałszerstw.
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3.4. Reakcje partii politycznych

Demokraci
Oczywista była reakcja członków Partii Demokratycznej na zarzuty stawiane przez
Donalda Trumpa, gdyż zakwestionowanie wyniku wyborczego mogło oznaczać podważenie zwycięstwa Joe Bidena. W trakcie wspólnego oświadczenia 12 listopada 2020 r.
przewodnicząca Izby Reprezentantów USA (zdominowanej przez Demokratów) Nancy
Pelosi oraz przywódca demokratycznej mniejszości w Senacie USA, Chuck Schumer,
stwierdzili: „(…) stop the circus and get to work on what really matters to the American
people, their health and their economic security” /…zatrzymajcie ten cyrk i zabierzcie
się do pracy nad tym, co jest naprawdę ważne dla narodu amerykańskiego, jego zdrowia i bezpieczeństwa ekonomicznego134.
Schumer ocenił, że „All over the country, legal claims by the President and his Republicans allies are being laughed out of court. The New York Times called election officials
from both parties in every state in the country. Not one, not one reported any evidence of
fraud or irregularities. These frivolous lawsuits have less than a snowball’s chance in hell
of succeeding” / W całym kraju w sądach wyśmiewane są roszczenia prezydenta i jego
Republikanów. New York Times skontaktował się z urzędnikami wyborczymi z obu partii
ze wszystkich stanów w kraju. Nikt nie zgłosił żadnych dowodów nadużyć lub nieprawidłowości [wyborczych]. Te niepoważne procesy sądowe skazane są na niepowodzenie135.

134

https://www.speaker.gov/newsroom/111220-0

135

https://www.speaker.gov/newsroom/111220-0
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Stosunek Pelosi do tego typu zarzutów był tym bardziej sceptyczny, że 8 listopada 2020 r. zaczęła w mediach społecznościowych krążyć informacja mówiąca o tym,
że jej mąż, Paul Pelosi jest współwłaścicielem firmy Dominion Voting Systems. Firma
ta odpowiadała za liczenie głosów i to właśnie w jej kontekście Trump stawiał zarzuty
o sfałszowanie finalnego wyniku wyborów. Według analizy Reutersa Paul Pelosi nie
jest współwłaścicielem firmy Dominion, ale kalifornijskiego przedsiębiorstwa Financial Leasing Services specjalizującego się w finansowaniu przedsięwzięć z zakresu nieruchomości136.

Republikanie
Reakcja członków Partii Republikańskiej była o wiele bardziej złożona i ewaluowała
z czasem. Jeszcze przed ogłoszeniem 7 listopada przez czołowe liberalne stacje i konserwatywny Fox News przewidywanego zwycięstwa Joe Bidena w GOP zaczął zarysowywać się podział. Przywódca republikańskiej mniejszości w Izbie Reprezentantów,
bliski sojusznik Donalda Trumpa (m.in. wspierał pracę prezydenckiej komisji ds. fałszerstw wyborczych w 2016 r.), Kevin McCarthy stwierdził, że „President Trump won
this election. So everyone who’s listening, do not be quiet” / Prezydent Trump wygrał te
wybory. Więc każdy, kto słucha, niech [o tym] nie milczy.

135

https://edition.cnn.com/2005/ALLPOLITICS/01/06/electoral.vote.1718/
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https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-antrim-county-mi-pelosi-hus-idUSKBN27S2FI
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Wsparcie Trumpowi okazał także senator Lindsey Graham, przewodniczący senackiej komisji sprawiedliwości, który zapowiedział, że przekaże pół miliona USD na finansowanie sądowej batalii sztabu wyborczego Trumpa na rzecz wykazania fałszerstw
wyborczych Bidena. Również Ogólnokrajowy Komitet Partii Republikańskiej (Republican National Committee) rozpoczął starania o pozyskiwanie środków na procesy
sądowe bazujące na zarzutach stawianych przez D. Trumpa137. Do momentu głosowania w Kolegium Elektorskim w połowie grudnia 2020 r. większość republikańskich
członków Kongresu nie złożyła gratulacji Bidenowi, choć nie wszyscy z nich jednoznacznie poparli zarzuty stawiane przez Trumpa138.
Wielu komentatorów życia politycznego w USA, w tym nawet przeciwnicy Donalda Trumpa w obozie Partii Republikańskiej, przyznawało, że nawet jeśli przegra on
pozwy sądowe, to zachowa potężne wpływy w partii. Republikańscy politycy byli
i są pod potężną presją swoich wyborców, gdyż badania sondażowe przeprowadzone
w pierwszych powyborczych tygodniach wykazały, iż od 50 do 80% konserwatywnych
wyborców uważa – tak jak Trump – że wybory zostały sfałszowane. Jedynie od ok.
20 do 30% republikańskich wyborców twierdziło, że Biden139 rzeczywiście wygrał wybory. Natomiast Reuters po rozmowach z wieloma republikańskimi politykami doszedł
do wniosku, że są oni świadomi, iż podważenie wyniku wyborczego z 2020 r. może nie
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https://www.reuters.com/article/us-usa-election-congress-republicans-idUSKBN27M2VM
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https://www.forbes.com/sites/andrewsolender/2020/12/10/these-are-the-republicans-who-have-acknowledged-bidens-victory/
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https://www.reuters.com/article/us-usa-election-trump-fraud-insight-idUSKBN2801D4; https://www.reuters.com/article/us-usa-election-poll-idUSKBN27Y1AJ
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być możliwe. Powtarzają jednak zarzuty Donalda Trumpa, bo liczą, że stworzą presję
do reformy stanowych procedur wyborczych, co ograniczy frekwencję wyborczą, która
zazwyczaj gra na korzyść Partii Demokratycznej140.
Natomiast pośrednią ścieżkę w stosunku do zarzutów stawianych przez Donalda
Trumpa wybrał przewodniczący republikańskiej większości w Senacie, Mitch McConnell, który sam został wybrany ponownie na senatora w wyborach z 2020 r. Z jednej
strony, McConnel bronił prawa Trumpa do podważenia w sądach wyniku wyborczego, wskazując, że to nie media powinny ogłaszać zwycięzcę wyborów prezydenckich
w USA. Tym samym podnosił on, że o wyniku wyborczym zdecydują stanowe i federalne sądy oraz procedura zapisana w konstytucji USA. Jednak z drugiej strony, senator
McConnel nie popierał zarzutów stawianych przez Trumpa ws. sfałszowanych wyborów co spotkało się z ostrą krytyką ze strony wyborców Republikanów, szczególnie
widoczną w mediach społecznościowych.
Sojusznicy McConnella w Senacie wskazywali, że jego priorytetem są powtórne wybory w Georgii 5 stycznia, gdyż od ich wyniku zależy utrzymanie senackiej
większości w izbie wyższej Kongresu. Jednocześnie McConnell potrzebował podpisu prezydenta Trumpa na ważnych ustawach planowanych do uchwalenia w Senacie
na przełomie 2020 i 2021 r. Senator McConnell miał wychodzić z założenia, że niezależnie od wyniku batalii sądowych Donald Trump pozostanie ważnym rozgrywającym w Partii Republikańskiej, więc nie może sobie pozwolić na konflikt z nim141.
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https://www.reuters.com/article/us-usa-election-trump-fraud-insight-idUSKBN2801D4
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https://thehill.com/homenews/senate/525612-mcconnell-treads-cautiously-in-trumps-post-election-fight
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Podobne podejście – wyrażanie poparcia dla batalii sądowej przy braku jednoznacznego poparcia dla stawianych zarzutów – przyjęło wielu innych senatorów. Np. senator Rob Portman (w ramach reelekcji objął mandat po raz kolejny w 2017 r., którego
czekały kolejne wybory w 2022 r.) oraz senator Roy Blunt (wygrał wybory o reelekcję
w 2016 r. i czekają go ponowne wybory w 2022 r.), pełniący funkcję zastępcy przewodniczącego klubu Partii Republikańskiej w Senacie (Senate Republican Conference)142.

Nie tylko Romney przeciwko Trumpowi
O ile więc jeszcze przed 7 listopada 2020 r. Donald Trump mógł liczyć na bezpośrednie lub pośrednie poparcie zdecydowanej większości republikańskich członków
Izby Reprezentantów USA i niektórych prominentnych senatorów tej partii, o tyle zdecydowany sprzeciw wobec formułowanych przez niego zarzutów stawiali niektórzy
republikańscy senatorowie i w pojedynczych przypadkach Republikanie z Izby Reprezentantów USA.
Czołową postacią w tym zakresie był wybrany w 2018 r. senator Mitt Romney. Ten
były kandydat na prezydenta z ramienia GOP143 w 2012 r. i zagorzały krytyk Donalda Trumpa jeszcze z prawyborów Partii Republikańskiej z 2016 r., był na przełomie
listopada oraz grudnia tego samego roku zwodzony przez Trumpa możliwością otrzymania stanowiska sekretarza stanu. Ostatecznie został upokorzony przez prezydenta
nominowaniem na ww. stanowisko Rexa Tillersona144. Warto też pamiętać, że w 2019 r.
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https://www.reuters.com/article/usa-election-congress-republicans-int-idUSKBN27M2W0

143

GOP (Grand Old Party) – nazwa używana dla określenia Partii Republikańskiej. Pochodzi z końca XIX wieku, różnie jest tłumaczone jej pochodzenie.
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https://www.bostonglobe.com/opinion/2016/11/29/trump-okays-revenge-romney/D11fgNrSKR8sHGqCz9oIZL/story.html
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Mitt Romney przeszedł do historii jako pierwszy senator, który w ramach głosowania
nad skazaniem prezydenta na usunięcie z urzędu zagłosował „za” wobec polityka z tej
samej co on partii politycznej (tj. Donalda Trumpa). Nie dziwi więc, że po wyborach
z listopada 2020 r. Romney oskarżał Trumpa, iż „Doing so damages the cause of freedom here and around the world... and recklessly inflames destructive and dangerous
passions” / Takie postępowanie szkodzi wolności tutaj i na całym świecie ... i lekkomyślnie rozpala destrukcyjne i niebezpieczne pasje145.
Mimo tego, nawet Mitt Romney przyznawał, że He [Donald Trump] has the biggest
voice, the biggest following. Surely the Republican voters listen to him more than any
other Republican right now / On [Donald Trump] ma najważniejszy głos, największą
liczbę zwolenników. Z pewnością republikańscy wyborcy słuchają go teraz częściej niż
jakikolwiek innego Republikanina146. Do krytyków Trumpa w Senacie i jednocześnie
osób uznających zwycięstwo Bidena dołączali kolejni senatorowie jak Susan Collins,
Lisa Murkowsk147 i, Ben Sasse i Pat Toomey. Wraz z kolejnymi przegrywanymi przez
sztab Trumpa pozwami do tego grona zaczęli dołączać kolejni republikańscy senatorowie, wcześniej bliscy współpracownicy Trumpa: Marco Rubio, Kevin Cramer, Mike
Rounds, John Cornyn i Bill Cassidy, a także Shelley Moore Capito148.
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Jednym z niewielu republikańskich członków Izby Reprezentantów USA, którzy
otwarcie sprzeciwiali się tezom Donalda Trumpa był Adam Kinzinger, były wojskowy zasiadający w izbie niższej Kongresu od 2011 r., uważany za blisko związanego
z konserwatywną częścią amerykańskiego protestantyzmu i związany z niewielką tzw.
grupą wtorkową (Tuesday Group) reprezentującą republikanów o umiarkowanych poglądach. Nie tylko złożył on gratulacje Bidenowi, ale jeszcze w połowie listopada 2020
r. zarzucał Republikanom brak odwagi w odrzucaniu fałszywych zarzutów Donalda
Trumpa. Twierdził też, że ich działania na lata podkopią wiarę Amerykanów w system
polityczny USA. Przewidywał on, że utrata wiary wyborców w uczciwość wyborów
doprowadzi do really bad things / naprawdę złych skutków, w tym przemocy na tle
politycznym149. Wśród niewielu innych republikanów z Izby Reprezentantów USA,
którzy do połowy grudnia 2020 r. pogratulowali Joe Bidenowi byli jedynie Tom Reed,
Don Young, Don Bacon, John Shimkus, John Curtis150. Stanowili oni zaledwie ułamek
z około 200 Republikanów zasiadających w izbie niższej Kongresu.
Do połowy grudnia 2020 r. gratulacje Joe Bidenowi złożyli także pojedynczy Republikanie piastujący stanowiska w stanowych władzach (np. Larry Hogan, gubernator
Maryland) oraz zarząd wykonawczy Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Gubernatorów
(National Governors Association), zdominowanego przez Republikanów151.
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Do Republikanów krytycznie nastawionych wobec zarzutów Donalda Trumpa
dołączyło wielu byłych polityków tej partii. Do połowy grudnia 2020 r. gratulacje Joe
Bidenowi złożył m.in. były prezydent George Bush Młodszy oraz jego brat Jeb Bush
(przegrał w 2016 r. prawybory z Donaldem Trumpem), była sekretarz stanu Condoleezza Rice, były doradca ds. bezpieczeństwa narodowego, John Bolton i były szef
personelu Białego Domu gen. John Kelly (obaj rozstali się w konflikcie z Donaldem
Trumpem), były przewodniczący Ogólnokrajowego Komitetu Wyborczego Partii Republikańskiej (National Republican Campaign Committee), Steve Stivers, a także były
gubernator Ohio John Kasich i były gubernator Vermont Phil Scott152. Czołowy republikański spin doctor i były członek personelu Białego Domu w trakcie urzędowania George’a Busha Młodszego, Karl Rove już 11 listopada 2020 r. napisał na łamach „Wall
Street Journal”, że Donald Trump nie jest w stanie podważyć wyniku wyborczego153.

Stanowisko Partii Republikańskiej uległo dalszej ewolucji po głosowaniu z połowy
grudnia 2020 r. w Kolegium Elektorów, które potwierdziło zwycięstwo Joe Bidena. Wtedy też większość senatorów z tej partii uznała zwycięstwo Bidena, zakwestionowała ideę
dalszego podważania wyniku wyborczego i zapowiedziała, że nie poprze próby kwestionowania głosów elektorskich w trakcie wspólnego posiedzenia obu izb Kongresu
6 stycznia 2021 r. Na pozycje takie przeszli m.in. senator John Thune (Republikanin
nr 2 w Senacie), Lindsey Graham (przewodniczący senackiej komisji sprawiedliwości),
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Rob Portman i Roy Blunt, a także senator John Cornyn. To właśnie wspomniany senator Thune stwierdził, że próba podważenia wyniku wyborczego 6 stycznia 2021 r. nie
ma szans It’s not going anywhere / Do niczego nie doprowadzi154. Następnego dnia po
głosowaniu w Kolegium Elektorów ostatecznie także przywódca większości republikańskiej w Senacie - Mitch McConnell złożył gratulacje Joe Bidenowi, tym samym
uznając za niewiarygodne zarzuty Donalda Trumpa, iż wybory zostały sfałszowane155.
Jednocześnie Mitch McConnell ostrzegł zasiadających w Kongresie Republikanów,
aby nie próbowali oni podważyć wyniku wyborczego w trakcie certyfikacji głosów
elektorskich na początku stycznia 2021 roku156.
Przejście większości członków Senatu na pozycje przeciwników zarzutów stawianych przez Donalda Trumpa nie oznaczało jednak, że prezydent całkowicie utracił poparcie Republikanów w Kongresie. Już dzień po głosowaniu Kolegium Elektorskiego
Mo Brooks (jeden z najbliższych sojuszników Trumpa w Izbie Reprezentantów, który
6 stycznia mówił o fałszerstwach wyborczych na wiecu przed Białym Domem)
stwierdził – w kontrze do M. McConnella – na Twitterze, że A republic is nothing
without honest & accurate elections. Heroic patriots fought & died to give America a republic. Media reports Senate ducks election fraud theft ...because it requires
a ‚terrible vote’??!! I can only hope that is ‚Fake News’” / Republika jest niczym bez
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uczciwych wyborów. Bohaterscy patrioci walczyli i ginęli, by dać Ameryce republikę. Media
donoszą, że Senat uchyla się od [zbadania] oszustw wyborczych ... ponieważ wymaga
„strasznego głosowania” ?? !! Mam tylko nadzieję, że to „fałszywe wiadomości”157.
Kongresman Brooks mógł liczyć w pierwszym rzędzie na poparcie dalszego kwestionowania wyniku wyborczego z listopada 2020 r. wśród innych republikańskich członków Izby Reprezentantów. Każdy z nich co dwa lata musi ubiegać się o reelekcje, więc
sprzeciwiając się Donaldowi Trumpowi każdy z nich ryzykował, że prezydent poprze
w 2022 r. kontrkandydata przeciwko nim. Co ważne, tuż po ogłoszeniu inicjatywy Brooksa także kilku republikańskich senatorów nie wykluczyło poparcia takiego wniosku
6 stycznia 2021 r., w tym takiej możliwości nie wykluczali Tommy Tuberville (dopiero
co wybrany), Ted Cruz, Rand Paul i Josh Hawley158.

Podważenia głosów elektorskich w trakcie ich certyfikacji
Promowana przez Donalda Trumpa idea podważenia głosów elektorskich w trakcie
ich certyfikacji 6 stycznia 2021 r. szybko zyskiwała poparcie republikańskich członków
Izby Reprezentantów, ale dopiero przedostatniego dnia grudnia dołączył do niej otwarcie pierwszy senator, Josh Hawley, który wskazał, że w niektórych stanach, w szczególności w Pensylwanii doszło do złamania prawa wyborczego (some states, particularly
Pennsylvania, failed to follow their own state election laws / niektóre stany, zwłaszcza
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Pensylwania, nie przestrzegały własnego stanowego prawa wyborczego) i wymagane
jest dochodzenie Kongresu w tej sprawie (At the very least, Congress should investigate
/ Kongres powinien przynajmniej zbadać sprawę )159.
Dwa dni później federalny Sąd Najwyższy odrzucił wniosek politycznych sojuszników Donalda Trumpa o przyznanie wiceprezydentowi, Mike’owi Pence’owi – zgodnie
z konstytucją przewodzącemu połączonej sesji obu izb Kongresu certyfikujących głosy
elektorskie – prawa do kwestionowania jego zdaniem wątpliwych głosów elektorskich
(czemu sam Mike Pence także się sprzeciwiał). Dzień po tym wyroku, Ted Cruz ogłosił, że wraz z dziesięcioma innymi senatorami (Ron Johnson, James Lankford, Steve
Daines, John Kennedy, Marsha Blackburn, Mike Braun i dopiero co wybranymi: Cynthia Lummis, Tommy Tuberville, Bill Hagerty, a także Roger Marshall) będzie wnosił
o powołanie komisji, która w przeciągu 10 dni dokona audytu w poszczególnych stanach
i jeśli dowiedzie nieprawidłowości, to poszczególne stany certyfikują innych elektorów.
Cruz jako główną przyczynę zwołania takiej komisji wskazywał nie jakieś konkretne
dowody fałszerstw, ale fakt, że aż 39 percent of Americans believe the election was rigged / 39 procent Amerykanów uważa, że wybory zostały sfałszowane. Przy tym, od razu
część republikańskich senatorów potępiła takie działania. Republikański senator z Pensylwanii stwierdził, że I intend to vigorously defend our form of government by opposing this effort to disenfranchise millions of voters in my state and others / Zamierzam
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energicznie bronić naszej formy rządów, sprzeciwiając się wysiłkom mającym na celu
pozbawienie praw wyborczych milionów wyborców w moim i w innych stanach. I could
never have imagined seeing these things in the greatest democracy in the world. Has
ambition so eclipsed principle? / Nigdy nie wyobrażałem sobie, że zobaczę takie rzeczy
w największej demokracji na świecie. Ma [Cruz] ambicję, która przyćmiła zasadę160.

Analizując stosunek Partii Republikańskiej do zarzutów stawianych przez Donalda
Trumpa warto odnotować, że chociaż wielu Republikanów z władz stanowych ociągało
się do czasu głosowania Kolegium Elektorskiego ze złożeniem gratulacji Joe Bidenowi, to w wielu kluczowych stanach republikańscy politycy, w tym ci zaangażowani
w nadzorowanie podważanych przez Donalda Trumpa wyborów, stawiali czynny opór
naciskom prezydenta skoncentrowanym na pozyskaniu sojuszników dla jego zarzutów. Ich opór wobec Trumpa wzrósł wraz z narastającymi groźbami wyborców wobec nich, a te z kolei były pokłosiem kolejnych ataków, czasem nawet bezpośrednio
skierowanych wobec konkretnych osób, jakie przeprowadzał prezydent wobec władz
stanowych, które nie chciały zgodzić się z jego zarzutami.
Jednym z czołowych tego typu polityków jest sekretarz stanu Georgii, Brad Raffensperger wybrany na czteroletnią kadencję w 2018 roku i określany przez Donalda
Trumpa mianem wroga publicznego / enemy of the people. To on lub ktoś z jego oto-
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czenia ujawnił rozmowę telefoniczną z Donaldem Trumpem z 2 stycznia 2021 r., w której prezydent domagał się od Raffenspergera znalezienia odpowiedniej ilości głosów,
aby ostatecznie to on wygrał w tym stanie, nie zaś Biden. Nieprzypadkowe ujawnienie
tej rozmowy przez sekretarza stanu Georgia lub któregoś z jego współpracowników,
a także po raz któryś z rzędu krytyka ze strony Raffenspergera zarzutów stawianych
przez Trumpa the data that he has [Donald Trump] is just plain wrong. He had hundreds and hundreds of people he said that were dead that voted. We found two. That’s an
example of just his bad data/ dane, którymi posługuje się [Donald Trump] są po prostu
błędne. Miał setki ludzi, o których powiedział, że głosowali. Znaleźliśmy dwoje. To
tylko przykład jego złych danych - przyczyniło się do wzrostu opozycji Republikanów
w Kongresie wobec planów Donalda Trumpa na rzecz podważenia głosów elektorskich
w trakcie połączonej sesji obu izb Kongresu 6 stycznia161.

Certyfikacja głosów - nieudana próba podważenia wyniku wyborczego
w kilku stanach
Ostatecznie 6 stycznia 2021 r. niektórzy członkowie Partii Republikańskiej podjęli
próbę podważenia wyniku wyborczego w kilku stanach (certyfikacja głosów dokonuje
się w kolejności alfabetycznej). Przy czym, od samego początku uznawano to za akt
symboliczny, gdyż kontrolujący Izbę Reprezentantów Demokraci i większość republikańskich senatorów w Senacie USA zapowiedziała, że sprzeciwi się podważeniu

161

https://www.reuters.com/article/usa-election-trump-idUSL1N2JF0U1; https://www.reuters.com/article/usa-election-threats-idUSKBN28I1D9

92

głosów elektorskich. W przypadku certyfikacji trzeciego ze stanów tj.  Arizony (gdzie
Donald Trump przegrał, ale uważał, że wybory zostały sfałszowane) zastrzeżenia zgłosił Paul Gosar (członek Izby Reprezentantów z Arizony) oraz Ted Cruz. Jeszcze przed
zawieszeniem prac Kongresu z powodu tzw. szturmu na Wzgórze Kapitolińskie została
przerwana połączona sesja obu izb i każda z nich udała się na oddzielne obrady nad
wnioskiem o podważenie głosów elektorskich z Arizony. Tuż przed zawieszeniem prac
Senatu senator Ted Cruz – jednak bez wskazywania konkretnych dowodów – ponownie
wezwał do powołania komisji ds. audytu w stanach, w których Donald Trump kwestionował wynik wyborczy, co zostało skrytykowane przez przywódcę republikańskiej
większości, przywódcę demokratycznej mniejszości, a także senatora Partii Republikańskiej Pata Toomey’a.
Dalsza praca obu izb została przerwana z powodu szturmu. Dopiero po opuszczeniu budynku przez protestujących wznowiono prace. Wniosek w Izbie Reprezentantów ws. podważenia głosów elektorskich z Arizony poparło 121 Republikanów (prawie
60% wszystkich Republikanów zasiadających w izbie niższej), ale sprzeciwiło mu się
wszystkich 220 głosujących Demokratów oraz 83 Republikanów z tej izby. Z kolei
w Senacie ten wniosek został poparty jedynie przez 6 republikańskich senatorów (Josh
Hawley, Ted Cruz, Tommy Tuberville, Cindy Hyde-Smith, Roger Marshall oraz John
Kennedy) i sprzeciwiło mu się 93 senatorów (w tym 45 republikańskich). Cztery kolejne wnioski o podważenie głosów elektorskich nie zostały rozpatrzone, gdyż nie poparł
ich żaden senator a jedynie członek Izby Reprezentantów (w przypadku Georgii była
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to Jody Hice, Michigan – Marjorie Taylor Greene, Nevada – Mo Brooks, zaś Wisconsin – Louie Gohmert). Natomiast rozpatrzony został wniosek ws. podważenia głosów
elektorskich w Pensylwanii złożony przez kongresmena Scotta Perry’ego oraz senatora
Josha Hawley’a. W przypadku tego wniosku w Izbie Reprezentantów „za” zagłosowało
138 Republikanów (o 17 więcej niż w przypadku Arizony i łącznie stanowili oni prawie
70% wszystkich republikańskich członków izby niższej), zaś 218 demokratów oraz
64 Republikanów (19 mniej niż w przypadku Arizony) z izby niższej było „przeciw”.
Natomiast w Senacie wniosek ten został poparty przez 7 republikańskich senatorów
(a więc o jednego więcej niż w przypadku Arizony, przy czym piątka z tych senatorów
głosowała także przeciwko certyfikacji elektorów z Arizony – Josh Hawley, Ted Cruz,
Tommy Tuberville, Cindy Hyde-Smith, Roger Marshall – zaś dwójka nie głosowała
przeciwko elektorom z Arizony – Cynthia Lummis i Rick Scott, zaś John Kennedy, który głosował przeciwko elektorom z Arizony poparł certyfikację głosów z Pensylwanii),
a sprzeciwiło mu się 92 senatorów (w tym 44 senatorów republikańskich)162.
Wcześniej przed tymi wydarzeniaim, bo w połowie grudnia 2020 r. – równolegle
do głosowania Kolegium Elektorów – pojawiły się w mediach społecznościowych informacje o tym, że legislatury stanowe w czterech stanach (Arizona, Georgia, Nevada
oraz Pensylwania), co do których procesu wyborczego Trump miał zastrzeżenia, wybrały
alternatywnych elektorów (alternate electors), którzy nie będą – jak zrobili ci pierwotnie certyfikowani – głosować za Bidenem, ale za Trumpem. Była to jednak fałszywa
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informacja, bo we wszystkich stanach – w tym wymienionych powyżej – w których
Biden wygrał, doszło do certyfikowania na poziomie stanowym elektorów, którzy byli
przedstawicielami kandydata z Partii Demokratycznej. Natomiast prawdziwą informacją było to, że 14 grudnia w siedmiu stanach – w tym tych sześciu, co do których
Donald Trump miał zastrzeżenia – zebrali się elektorzy z Partii Republikańskiej, którzy symbolicznie zagłosowali za wyborem Donalda Trumpa, choć formalnie nie mieli
do tego podstaw. Postępowanie tych elektorów nie miało uzasadnienia ani z punktu
widzenia wyniku wyborczego Trumpa na poziomie stanu, ani też elektorzy ci nie byli
certyfikowani przez stanowe legislatury i stanowe władze wykonawcze. Podjęte przez
republikańskich elektorów działania miały dać jednak nadzieję Donaldowi Trumpowi,
że jeśli uda mu się 6 stycznia 2021 r. w ramach połączonej sesji Kongresu podważyć
certyfikaty głosów elektorskich z tych stanów, to będzie miał gotowych alternatywnych
elektorów, którzy zagłosowali za poparciem jego osoby na kolejną kadencję na stanowisku prezydenta163.

3.5. Reakcje amerykańskich mediów

Jak łatwo można się spodziewać liberalne media, na czele ze stacjami telewizyjnymi
(MSNBC, CNN, ABC, CBS oraz NBC) krytycznie odnosiły się do zarzutów stawianych przez Donalda Trumpa dotyczących masowych fałszerstw wyborczych na rzecz
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Partii Demokratycznej. Krytyka w szczególności dotyczyła tego, że Donald Trump nie
jest w stanie przedstawić dowodów na potwierdzenie stawianych zarzutów. Symbolem
stosunku liberalnych stacji telewizyjnych wobec zarzutów stawianych przez Donalda
Trumpa stały się ich reakcje na oświadczenie wygłoszone 5 listopada w Białym Domu.

„Mogą próbować ukraść nam wybory”- media liberalne przerywają transmisję Trumpa
Ówczesny prezydent zaczął je od stwierdzenia, że If you count the legal votes, I easily
win. If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us / Jeśli policzy się legalne głosy, to łatwo wygrywam. Jeśli policzy się nielegalne głosy, to mogą
próbować ukraść nam wybory164.
Po tych i kolejnych tego typu konstatacjach stacje ABC, CBS, NBC i MSNBC przerwały transmisję jego wystąpienia. Jedynie CNN, podobnie jak Fox News, nie zdecydowała się na przerwanie transmisji, ale krytycznie odniosła się do samej treści165.
Przy czym, warto zaznaczyć, że wszystkie te stacje to prywatne przedsięwzięcia, więc
nie pełnią roli publicznego nadawcy zobowiązanego do transmisji przemówienia głowy państwa. Dotychczas jednak generalnie największe stacje telewizyjne przykładały
dużą wagę do wystąpień prezydenta USA i w zdecydowanej większości przypadków
transmitowały jego wystąpienia na żywo. Przerwanie nadawana przemówienia urzędującego prezydenta jest bezprecedensowym wydarzeniem i przez wielu Amerykanów
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traktowane jako wyjątkowy skandal. Dodatkowym przykładem stosunku liberalnych
mediów wobec zarzutów stawianych przez Donalda Trumpa stały się działania WarnerMedia (spółki-córki AT&T), która to firma (będąca m.in. właścicielem CNN) odrzuciła
propozycję nadawania reklam zgłoszonych przez sztab Trumpa, gdyż uznała, że prezentują one fałszywe informacje dotyczące wyborów166.

Rozłam wśród mediów konserwatywnych
O wiele bardziej skomplikowana sytuacja miała miejsce wśród konserwatywnych
mediów, w szczególności stacji telewizyjnych. Początkowo wszystkie trzy główne
konserwatywne stacje telewizje – Fox News, Newsmax oraz One American News Network (OANN) – wspierały zarzuty stawiane przez Donalda Trumpa. Jednak 7 listopada przestały one nadawać jednolity komunikat. O ile dwie z trzech głównych ogólnokrajowych stacji telewizyjnych o charakterze konserwatywnym wciąż poparły zarzuty
stawiane przez prezydenta, o tyle były to te dwie mniejsze stacje o niewielkim zasięgu
i o ograniczonych własnych zasobach ludzkich oraz kapitałowych: Newsmax oraz One
American News Network (OANN, czasem w skrócie jako OAN). Natomiast stacja telewizyjna Fox News uznała – razem ze swoimi liberalnymi odpowiednikami – 7 listopada 2020 r. zwycięstwo Joe Bidena, choć wciąż stwarzała pewną przestrzeń dla tych
republikańskich zarzutów, które szły po myśli Donalda Trumpa167.
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https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-14/cnn-parent-rejects-unfounded-trump-ads-about-election-fraud
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https://www.reuters.com/article/us-usa-election-trump-fraud-insight-idUSKBN2801D4; https://www.forbes.com/sites/joewalsh/2020/11/09/foxnews-other-murdoch-outlets-begin-diverging-from-trump-as-presidency-slips-away/
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Jak 7 listopada 2020 r. zwrócił uwagę liberalny dziennik brytyjski „The Guardian”
tego dnia miała miejsce transformacja przekazu telewizji Fox News. Brytyjska gazeta zauważyła, że tego dnia Fox News zaczął przygotowywać swoich widzów na to,
że Donald Trump przegrał wybory, zaś samego prezydenta USA na to, że o jego dziedzictwie będzie świadczyć to, w jaki sposób przekaże władzę swojemu następcy. Przy
czym „The Guardian” zwrócił uwagę, że nie była to wolta, tylko Fox News, ale całego
imperium medialnego Ruperta Murdocha w Stanach Zjednoczonych. Podobny komunikat jak w Fox News stał się także przesłaniem gazety „Wall Street Journal” oraz „New
York Post”. W przypadku tego ostatniego była to zdecydowana zmiana, gdyż jeszcze
w październiku 2020 r. NYP był głównym tytułem medialnym, który atakował Joe Bidena i jego syna za powiązania z Chinami oraz Rosją168.

Konserwatywni widzowie przechodzą do Newsmax oraz OAN
Z powodu stanowiska stacji Fox News wielu konserwatywnych wyborców poczuło
się zdradzonych przez tę stację i zaprzestało jej śledzenia wybierając Newsmax oraz
OAN. W efekcie w połowie listopada Newsmax notował wzrost oglądalności podobnie
nadzwyczajną oglądalność miała OAN169. Mimo tego, że prezentowanie zarzutów Donalda Trumpa sprzyjało oglądalności tych dwóch stacji, to CEO170 i główny właściciel
Newsmax Chris Rudy unikał jednoznacznej odpowiedzi czy uznaje wybory za sfałszo-
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https://www.theguardian.com/us-news/2020/nov/07/rupert-murdoch-owned-us-outlets-turn-on-trump-urging-him-to-concede-with-grace
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https://www.forbes.com/sites/bradadgate/2020/11/17/can-newsmax-challenge-fox-news/?sh=3670216e6e0d
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CEO (Chef Executive Officer) – główny urzędnik zarządzający, dyrektor gneralny. W USA używa się tej nazwy odnośnie najwyższych władz
przedsiębiorstwa, odpowiednik polskiego stanowiska „prezes”.
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wane wskazując, że nie wie tego, tak jak też tego czy Joe Biden je rzeczywiście wygrał, co może sugerować, że szef Newsmaxa rozumiał, iż popieranie zarzutów Donalda
Trumpa mogłoby spowodować, że zostałby narażony na powództwo171.

Rezerwa mediów konserwatywnych do zarzutów stawianych przez Donalda Trumpa
uległa dalszemu pogłębieniu po tym jak na przełomie 2020 r. i 2021 r. firma Smartmatic, producent oprogramowania używanego, jak błędnie twierdzono172, w krytykowanych przez prezydenta USA maszynach do głosowania firmy Dominion, zagroziła
procesem, w ramach którego będzie oczekiwała wysokich odszkodowań173. W efekcie
tego pozwu Fox News emitował kilkuminutowy program o tym, że oskarżanie o fałszerstwa wyborcze to propagowanie fałszywych informacji. Podobnie Newsmax został zmuszony do opublikowania na swojej stronie sprostowania, że informacje o tym,
że wybory były sfałszowane, mają charakter dezinformacji. Z kolei 4 lutego 2021 r.
stacja telewizyjna Fox News oraz Rudy Giuliani zostali oskarżeni przez producenta
maszyn do głosowania Dominion o niszczenie reputacji tej firmy i sprowadzenie zagrożenia na obywateli174.
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https://www.reuters.com/article/us-usa-election-trump-fraud-insight-idUSKBN2801D4

172

https://www.smartmatic.com/us/smartmatic-fact-checked/

173

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55413932
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https://www.reuters.com/article/us-smartmatic-lawsuit-fox-corp/smartmatic-sues-fox-news-giuliani-over-election-rigging-claimsidUSKBN2A42JO

99

3.6. Reakcje organów USA

Prokurator generalny
1 grudnia 2020 r. prokurator generalny USA, Barr stwierdził w wywiadzie dla AP,
że mimo działań podjętych przez prokuratorów federalnych i FBI to date, we have
not seen fraud on a scale that could have effected a different outcome in the election
/ do tej pory nie widzieliśmy oszustw na skalę, które mogłyby wpłynąć na inny wynik
wyborów175. Stwierdził on także, że There’s been one assertion that would be systemic
fraud and that would be the claim that machines were programmed essentially to skew
the election results. And the DHS and DOJ have looked into that, and so far, we haven’t seen anything to substantiate that / Było jedno twierdzenie, które [oznaczałoby]
systemowe oszustwo, że maszyny zostały zaprogramowane zasadniczo do wypaczania
wyników wyborów. DHS i DOJ przyjrzały się temu i jak dotąd nie widzieliśmy niczego,
co by to potwierdzało.
Warto odnotować, że przed wyborami Barr wskazywał, że z uwagi na skalę związaną z pandemią głosowanie korespondencyjne jest w szczególności podatne na fałszerstwa. Jeszcze w listopadzie

2020 r. prokurator generalny Barr wysłał pracownikom

Departamentu Sprawiedliwości informację o tym, że mają dołączać do jakiegokolwiek
postępowania dotyczącego fałszerstw wyborczych. Jeszcze tego samego miesiąca, bez
podania przyczyny, główny ekspert Departamentu Sprawiedliwości w zakresie bezpie-
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czeństwa wyborczego odszedł z pracy. Ogłoszone na początku listopada 2020 r. wytyczne ze strony Departamentu Sprawiedliwości stały się m.in. przedmiotem pochwał
ze strony doradcy Donalda Trumpa, Rudy’ego Giulianiego. Jednakże Barr stwierdził,
że DOJ nie może zajmować się, wszystkim, zaangażowanie prokuratora generalnego
Stanów Zjednoczonych Ameryki możliwe jest tylko w wypadku fałszowania wyborów
na dużą skalę176. Nie może więc dziwić, że w połowie grudnia 2020 r. Barr zapowiedział, że w najbliższych dniach złoży rezygnację177.

Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego – HSD nie popiera zarzutów
Trumpa
Również Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Homeland Security Department) nie poparł zarzutów stawianych przez prezydenta Donalda Trumpa. Christopher
Krebs, w latach 2018-2020 dyrektor działającej w ramach DHS Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, stwierdził w komunikacie opublikowanym na stronie DHS
w dniu 12 listopada 2020 r., że The November 3rd election was the most secure in American history. (…) There is no evidence that any voting system deleted or lost votes, changed
votes, or was in any way compromised / Wybory 3 listopada były najbezpieczniejszymi
w historii Ameryki. (…) Nie ma dowodów na to, że jakikolwiek system głosowania usuwał lub tracił głosy, zmieniał głosy lub był w jakikolwiek sposób naruszany178.
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Jednocześnie warto zaznaczyć, że niemałą rolę w pracach władz federalnych w stosunku do zarzutów Donalda Trumpa odegrały sądy stanowe i federalne. Mimo kolejnych składanych pozwów stale powiększała się liczba pozwów przegranych i związanych z tym kosztów179.

4. Eskalacja polityczna i szturm
na Kapitol
4.1. Wiec poparcia dla prezydenta Donalda Trumpa
w Waszyngtonie

Trump zaprasza na „Wiec: Ocal Amerykę”
Dnia 18 grudnia 2020 prezydent Donald Trump zaprosił swoich zwolenników
do uczestniczenia 6 stycznia 2021 w Waszyngtonie w wiecu poparcia. Informację
o wiecu zamieścił na Twitterze i opatrzył komentarzem: Będzie się działo. Dwa dni później
potwierdził, że osobiście będzie w nim uczestniczył i że „będzie to historyczny dzień”181.
Sam wiec miał się odbyć pod hasłem „Save America Rally” (Wiec: Ocal Amerykę). Organizatorem wiecu była wspierająca Trumpa organizacja Women for America First182.
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W mediach społecznościowych narastało oczekiwanie, że wiec stanowić będzie
kulminację protestów wyborczych. Data wiecu nie została wybrana przypadkowo
– 6 stycznia zatwierdzone miały zostać głosy elektorskie. Liczni zwolennicy Donalda
Trumpa uważali, że uda się zablokować proces certyfikacji głosów. Senator Ted Cruz
oraz kilkunastu skupionych wokół niego republikańskich senatorów domagało się powołania komisji, której zadaniem będzie zbadanie domniemanych nieprawidłowości
wyborczych.

Niektórzy zwolennicy odchodzącego prezydenta nawoływali do bardziej radykalnych działań – wejścia na teren Kapitolu. Informacje na temat taktyki działania (np. jak
uniknąć policyjnych blokad) wymieniane były w mediach społecznościowych takich
jak Parler i Gab183.  Tygodnik Forbes podał, że Ali Alexander, twórca ruchu Stop the
Steal / Zatrzymać kradzież (wyborczą) dążył do eskalacji protestów184.
Służby policyjne i porządkowe szacowały, że na wiec do Waszyngtonu przybędzie
od 2 tys. do 80 tys. zwolenników odchodzącego prezydenta. Na dzień przed planowanym wiecem doprecyzowano te wyliczenia i oczekiwano 30 tys. osób185. Co interesujące, trudno jest znaleźć dokładne dane na temat realnej liczby uczestników wiecu.
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Giuliani i Eastman budują atmosfere oczekiwania
Podczas wiecu wystąpił były burmistrz Nowego Jorku i prawnik Donalda Trumpa Rudy
Giuliani, a także prof. John C. Eastman186 z Uniwersytetu Chapmana. Przemawiali także
synowie Trumpa: Erick i Donald Jr. Atmosfera była pełna oczekiwania. Mówcy – np. Giuliani – powtarzali stawiane już wcześniej zarzuty dotyczące nieprawidłowości i fałszerstw
wyborczych. Atakowano werbalnie Demokratów, wahających się Republikanów i media.

Trump: marsz na Kapitol!
W swoim ponadgodzinnym przemówieniu Donald Trump skrytykował media głównego nurtu, które unikały pokazywania tłumów jego zwolenników. Następnie stwierdził, że nigdy nie uzna swojej przegranej. Trump wezwał też swoich zwolenników,
aby pomaszerowali pod Kapitol i zachęcili wahających się Republikanów do przeciwstawienia się sfałszowanym wyborom187.
Prezydent Trump już na początku przemówienia zwrócił uwagę na fakt niepokazywania przez media zebranych na wiecu tysięcy jego wyborców.
Gdy włączyłem dziś [telewizor] zobaczyłem tu tysiące ludzi, ale nie widzi się setek tysięcy ludzi, którzy stoją z tyłu, ponieważ [media] nie chcą tego pokazać. Mamy tu setki
tysięcy ludzi i chcę tylko, aby zostało to uznane przez fałszywe media informacyjne.

186
John C. Eastman – prawnik, związany z Partia Republikańską. Kilkakrotnie próbował swych sił w wyborach na różne stanowiska. W trakcie
wyborów 2020 roku kwestionował obywatelstwo kandydatki na stanowisko wiceprezydenta przy Jo Bidenie - Kamali Harris. Napisał op-ed na ten
temat w Newsweeku (opposition to editorial page – artykuł na 700-800 słów, który jest wyrazem poglądów polityka czy, kogoś prominentnego
na jakiś temat, nie zawsze zgodny z linią redakcyjną).
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Donald Trump oskarżył także wielkie koncerny technologiczne o udział
w fałszowaniu wyborów.
Wielkie korporacje technologiczne [teraz] wygrywają. Pokonaliśmy je cztery lata
temu. Zaskoczyliśmy ich. Zaskoczyliśmy ich i w tym roku sfałszowali wybory. Sfałszowali je tak, jak nigdy dotąd nie fałszowali wyborów.
Donald Trump zapowiedział jednak, że on i jego zwolennicy nie pogodzą się fałszerstwami wyborczymi:
Nigdy się nie poddamy. Nigdy nie uznamy naszej przegranej. To się nie zdarzy. Nie
przyznajesz się [do przegranych wyborów], gdy w grę wchodzi kradzież. (…) Nasz kraj
ma już dość. (…) Zatrzymamy kradzież [głosów wyborczych].

Donald Trump podtrzymywał tezę o odniesionym zwycięstwie wyborczym:
Brałem udział w dwóch kampaniach wyborczych. Obie wygrałem - a drugą wygrałem
z lepszym wynikiem niż pierwszą. Głosowało na mnie prawie 75 milionów ludzi, [otrzymałem] najwięcej [głosów] ze wszystkich urzędujących prezydentów w historii naszego
kraju, o 12 milionów więcej niż cztery lata temu. (…) Swoją drogą, czy ktokolwiek
wierzy, że Joe dostał 80 milionów głosów? Czy ktoś w to wierzy? Dostał 80 milionów
głosów komputerowych188.
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Zgromadzeni: „Walcz o Trumpa”
Zgromadzeni zwolnicy prezydenta krzyczeli: „Walcz o Trumpa”.
W dalszej części przemówienia Donald Trump wyraził nadzieję, że wiceprezydent
Mike Pence poprze tezę o fałszerstwie wyborczym i nie uzna głosów elektorskich
z kilku wahających się stanów.
Mam taką nadzieję, ponieważ jeśli Mike Pence postąpi właściwie [i nie uzna głosów
elektorskich], wygramy wybory. Ma do tego pełne prawo. (…) Właśnie rozmawiałem
z Mikiem. Powiedziałem: <<Mike, to nie wymaga odwagi. To, co wymaga odwagi, to
nic nie zrobić.>>189

Donald Trump atakuje przedstawicieli obu partii akceptujących wyniki
wyborów.
Przez lata Demokratom udawało się [dokonywać] oszustw wyborczych (…). Jest
tak wielu słabych Republikanów. (…) Przymykali oczy nawet wtedy, gdy Demokraci
uchwalili ustawy, które pozbawiały nas miejsc pracy, osłabiały nasze wojsko, otwierały
nasze granice i stawiały Amerykę na ostatnim miejscu190.
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Donald Trump ponownie podjął wątek sfałszowanych wyborów.
Ale w tym roku pod pretekstem [walki z] chińskim wirusem i oszustwem polegającym
na głosowaniu korespondencyjnym Demokraci podjęli próbę najbardziej bezczelnej
i oburzającej kradzieży wyborczej. Nigdy czegoś takiego nie było w historii Ameryki.
To czysta kradzież. Wszyscy to wiedzą191.

Ostra krytyka liberalnych mediów
Nasze media nie są wolne. To nieuczciwe. Tłumią myśli i wypowiedzi – stały się
wrogiem narodu. Stały się wrogiem narodu. To największy problem, jaki mamy w tym
kraju. (…) Teraz Kongres musi stawić czoła temu skandalicznemu atakowi [w postaci
sfałszowanych wyborów] na naszą demokrację.

Donald Trump przypomniał osiągnięcia swojej administracji:
Stworzyliśmy największą gospodarkę w historii. Odbudowaliśmy nasze wojsko. Dokonaliśmy największej obniżki podatków w historii i największej deregulacji przepisów.

Następnie prezydent przeszedł do wyliczania licznych nieprawidłowości
wyborczych, przedstawionych m.in. w raporcie Petera Navarro:
W każdym wahającym się stanie lokalni urzędnicy, urzędnicy państwowi, prawie
sami Demokraci, dokonywali nielegalnych i niekonstytucyjnych zmian w procedurach
wyborczych bez koniecznej zgody stanowych parlamentów. Zmiany te utorowały drogę
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do oszustw na niespotykaną dotąd skalę. (…) W Pensylwanii zaledwie jedenaście dni
przed wyborami demokratyczny sekretarz stanu i demokratyczni sędziowie stanowego
sądu najwyższego bezprawnie znieśli wymóg weryfikacji podpisów. (…) W stanie Wisconsin skorumpowane miasta rządzone przez Demokratów rozmieściły ponad 500 nielegalnych i pozbawionych nadzoru i zabezpieczeń skrzynek na głosy. Zebrano w nich co najmniej 91 000 nielegalnych głosów. (…) W Georgii 66 000 głosów oddały osoby poniżej
wieku uprawniającego do głosowania. Co najmniej 15 000 kart do głosowania zostało
oddanych przez osoby, które wyprowadziły się ze stanu przed wyborami 3 listopada. (…)
W stanie Arizona ponad 36 000 kart do głosowania zostało oddanych nielegalnie przez
cudzoziemców. 2 000 kart do głosowania zostało zwróconych bez adresu. (…) To hańba,
że w Stanach Zjednoczonych dziesiątki milionów ludzi mogą głosować bez nawet okazania dowodu tożsamości. (…) To najbardziej skorumpowane wybory w historii 192.

Donald Trump konkludował, że wybór Joe Bidena jest nielegalny
Będziecie mieli prezydenta, który przegrał we wszystkich tych stanach (…) Będziecie
mieli nielegalnie wybranego prezydenta. Nie możemy na to pozwolić.

Donald Trump uważał również, że odsłonił korupcję wyborczą.
Myślę, że jednym z naszych wielkich osiągnięć będzie [w przyszłości] bezpieczeństwo
wyborów, ponieważ nikt, dopóki się nie pojawiłem, nie miał pojęcia, jak skorumpowane
były nasze wybory. (…) Walczymy jak diabli i jeśli nie walczy się [z całych sił,] to [niebawem] nie będzie się miało kraju.
192
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Na sam koniec wezwał swoich zwolenników do udania się pod Kapitol i wsparcia
Republikanów.
Więc pójdziemy Pennsylvania Avenue (…) do Kapitolu (…) Demokraci są beznadziejni. Oni nigdy nie zagłosują [za odrzuceniem głosów elektorskich]. (…) Ale spróbujemy
dać naszym Republikanom, tym słabszym, ponieważ silni nie potrzebują naszej pomocy,
spróbujemy dać im taką dumę i odwagę, której potrzebują, by odzyskać nasze państwo193.

Brak wezwania do wejścia na Kapitol i działań siłowych
Przemówienie miało zagrzewający charakter i spotkało się z bardzo dobrym przyjęciem ze stronty zwolenników prezydenta Trumpa. W przemówieniu powtórzone zostały główne zarzuty dotyczące nieprawidłowości i fałszerstw wyborczych. Donald
Trump nakłaniał też swoich zwolenników do wsparcia tych Republikanów, którzy zamierzali odrzucić głosy elektorskie z tzw. wahających się stanów. W emocjonalnym
przemówieniu nie znalazły się żadne wezwania do wejścia na teren Kapitolu lub
jakichkolwiek innych działań siłowych. Przemówienie zachęcało jednak do wywarcia presji na wahających się senatorów oraz pośrednio na wiceprezydenta. Otwartym
pozostaje, jaką formę miało mieć owo „wsparcie” i jakie były rzeczywiste oczekiwania
prezydenta. Wydarzenia następnych godzin przeszły do historii Stanów Zjednoczonych
jako szturm na Kapitol. Dalekosiężne konsekwencje mogą mieć charakter globalny.

193

https://www.rev.com/blog/transcripts/donald-trump-speech-save-america-rally-transcript-january-6
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4.2. Marsz na Kapitol i przebieg zamieszek

Wiec zwolenników D. Trumpa z 6 stycznia 2021 r. był trzecim tego typu wydarzeniem w stolicy USA po wyborach prezydenckich z 3 listopada 2020 r.
Do pierwszego takiego protestu doszło 14 listopada 2020 r. (sobota), dokładnie tydzień po tym, jak główne liberalne stacje telewizyjne oraz konserwatywny Fox News
ogłosiły 7 listopada 2020 r. prognozę (projection), z której wynikało, że to Joe Biden
zostanie kolejnym prezydentem USA.
Wydarzenie z 14 listopada funkcjonowało pod różnymi nazwami: Marsz na rzecz
Trumpa” (March for Trump), „Zatrzymajmy kradzież [głosów wyborczych] (Stop
the Steal) czy Marsz miliona [zwolenników] MAGA” (Million MAGA March, gdzie
„MAGA” oznacza skrót od hasła wyborczego D. Trumpa: Make America Great Again).
Mimo twierdzeń rzeczniczki prasowej Białego Domu, o tym, że w marszu uczestniczyło ponad milion zwolenników prezydenta, szacunki mówią o udziale od kilkudziesięciu
do kilkuset tysięcy osób (jeden z organizatorów stwierdził: we are attempting to be
conservative in our estimate - hence the reason we haven’t said a million / staramy się
zachować ostrożność w naszych szacunkach – dlatego nie mówimy o milionie [uczestników].
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Freedom Plazza 14 listopada: Jeszcze cztery lata!
Zwolennicy prezydenta protestowali na Placu Wolności (Freedom Plaza), który znajduje się na wschód od Białego Domu. Mimo tego, że Trump nie wykluczał spotkania
ze swoimi wyborcami I may even try to stop by and say hello / Może nawet spróbuję
wpaść i się przywitać, to ograniczył się do tego, że przed południem tłum protestujących został przez niego pozdrowiony z samochodu, gdy w ramach podróży na pole
golfowe przejechał obok wspomnianego placu. Po południu demonstranci pomaszerowali na południowy–wschód od Białego Domu pod budynek Sądu Najwyższego, który
znajduje się na terenie zespołu budynków Wzgórza Kapitolińskiego i jego ochrona leży
w zakresie odpowiedzialności Straży Kongresu USA. Protestujący domagali się tam
rewizji dotychczasowego wyniku wyborczego i ogłoszenia wygranej Donalda Trumpa
(krzyczeli m.in. Four more years! / Jeszcze cztery lata!
Obsadzony w większości przez konserwatywnych sędziów Sąd Najwyższy był przedstawiany w strategii Donalda Trumpa na rzecz podważenia wyniku wyborczego jako
kluczowa instytucja, która rozstrzygnie o wyniku wyborczym.. Większość protestu
przebiegała pokojowo i zwolennicy prezydenta respektowali polecenia wydawane
przez policję.
Z czasem jednak zaczęło dochodzić do pojedynczych starć z agresywnymi lewicowymi uczestnikami kontrmanifestacji, którzy przewracali stoiska sprzedające
gadżety MAGA, a także kradli takie gadżety zwolennikom Trumpa i je podpalali.
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Wieczorem doszło do starć zwolenników i przeciwników Trumpa na większą skalę.
Zwolennicy prezydenta zaatakowali Plac Black Lives Matter194, gdzie niszczyli znajdujące się tam prace „artystyczne” o wymowie „antyrasistowskiej” i sprzeciwiające
się przemocy policji. Dwóch funkcjonariuszy policji zostało rannych, a około 20 osób
aresztowano. Wśród uczestników pokojowych protestów oraz wieczornych starć zidentyfikowano członków organizacji Proud Boys195.

Proud Boys
Należy zwrócić uwagę na fakt, że organizacja Proud Boys została założona w 2016
r. i początkowo specjalizowała się głównie w organizowaniu tzw. patriotycznych modlitw (Patriot Prayers) w centrum miasta Portland (stan Oregon w północno-zachodniej
części USA przy granicy z Kanadą). Grupa została założona przez kanadyjsko-brytyjskiego aktywistę, Gavina McInnes, który jednak – po zamieszkach, do jakich doszło
między Proud Boys a ich lewicowymi przeciwnikami w 2018 r. w Nowym Jorku – zrezygnował z kierowania tą grupą (w tym samym roku zastąpił go Enrique Tarrio, Latynos z Florydy). To właśnie wydarzenia z 2018 r. nagłośniły istnienie tej organizacji.
Stało się tak za sprawą toczących się procesów członków Proud Boys, w wyniku których dwie osoby związane z tą organizacją zostały w I instancji skazane na wieloletnie
kary więzienia196. Pod koniec listopada 2018 r. upubliczniono raport szeryfa hrabstwa

194
Black Lives Matter Plaza – odcinek 16 Ulicy Płn Wsch (16 street NW) w centrum Waszyngtonu, nazwana na cześć ekstremistycznego ruchu
o tej nazwie po rozruchach związanych ze śmiercią George’a Floyda. Trzeba pamiętać że, Waszyngtonem (miastem) rządzą Demokraci.
195
https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-million-maga-march-estimate-idUSKBN27Z2KI ; https://www.npr.org/2020/11/14/934957728/
trump-supporters-descend-on-d-c-for-events-contesting-election-results
196

https://www.reuters.com/article/us-usa-election-extremists-explainer-idUSKBN26L3Q1
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Clark z miejscowości Vancouver (stan Waszyngton, ale w rzeczywistości przedmieścia
Portland), który formalnie dotyczył spraw wewnętrznych (tj. zachowania, powiązanej
z Proud Boys, pracowniczki biura szeryfa), ale w praktyce ujawnił informacje o tym,
że The FBI has warned local law enforcement agencies that the Proud Boys are actively
recruiting in the Pacific Northwest and that some Proud Boys members have contributed to the recent escalation of violence at political rallies held on college campuses,
and in cities like Charlottesville, Virginia, Portland, Oregon and Seattle, Washington
/ FBI ostrzegło lokalne organy ścigania, że Proud Boys aktywnie rekrutują w północno-zachodnich stanach i że niektórzy członkowie Proud Boys przyczynili się do eskalacji
przemocy na wiecach politycznych odbywających się na kampusach uniwersyteckich
oraz w miastach takich jak Charlottesville, Virginia, Portland, Oregon i Seattle w stanie Waszyngton.

Oczami FBI
FBI scharakteryzowano ideologię Proud Boys jako taką, która domaga się: zamknięcia wszystkich więzień, uzbrojenia wszystkich obywateli, legalizacji wszystkich narkotyków, deportacji wszystkich imigrantów oraz likwidacji władz państwowych. Według FBI pełne członkostwo w organizacji można uzyskać tylko po tym jak dopuści
się „fizycznego ataku” w ramach starć z Antifą197. Prokurator hrabstwa Clark ujawnił,
że informacje takie zostały pozyskane w trakcie spotkania z funkcjonariuszami waszyngtońskiego biura FBI, które prowadziło 2 sierpnia 2020 r. szkolenie na temat

197

https://propertyofthepeople.org/document-detail/?doc-id=5189588-Clark-County-Sheriff-s-Memo
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radykalnych organizacji działających w północno-wschodniej części USA, w tym Proud
Boys, Antify i organizacji paramilitarnych198. W 2020 r. członkowie Proud Boys wielokrotnie brali udział w starciach z lewicowymi demonstrantami w Portland, a jedna z osób
związana z tą organizacją została aresztowana z powodu oddania w powietrze strzałów.
W trakcie debaty prezydenckiej pod koniec września 2020 r. prowadzący ją dziennikarz
zapytał Donalda Trumpa, czy jest gotowy potępić „grupy dążące do dominacji rasy
białej” i organizacje paramilitarne oraz wezwać do tego, aby zaprzestały one stosowania przemocy. Trump zwrócił się wprost do Proud Boys, nie tylko o to, aby „wycofali
się”, ale także byli „w pogotowiu” w kontekście zagrożenia ze strony lewicowych bojówek Proud Boys, stand back and stand by. But I’ll tell you what, I’ll tell you what:
somebody’s got to do something about Antifa and the left because this is not a right
wing problem this is a left-wing. This is a left-wing problem / Proud Boys, cofnijcie
się i czekajcie. Ale powiem wam coś: ktoś musi coś zrobić z Antifą i lewicą, bo to nie
jest problem prawicy tylko lewicy200. To jest problem lewicy. Po debacie jeden z członków Proud Boys stwierdził, że na polecenie prezydenta Proud Boys są w pogotowiu.
W efekcie nacisków politycznych prezydent w wywiadzie udzielonym 1 października
2020 r. stwierdził, że I condemn all white supremacists, I condemn the Proud Boys.
I don’t know much about the Proud Boys but I condemn that. They have to stand down.

198

https://www.opb.org/news/article/fbi-proud-boys-extremist-group-white-nationalism/

199

https://www.oregonlive.com/crime/2020/08/portland-police-arrest-pro-police-protester-they-believe-fired-live-rounds-at-saturday-protest.html

200

https://www.debates.org/voter-education/debate-transcripts/september-29-2020-debate-transcript/
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Let law enforcement do their work / Potępiam wszystkich białych suprematystów, potępiam Proud Boys. Niewiele wiem o Proud Boys, ale potępiam to. Muszą ustąpić. Niech
organy ścigania wykonają swoją pracę201.
Wydaje się, że zaprzeczenia Donalda Trumpa nie są jednak do końca wiarygodne w kontekście tego, że jego bliski wieloletni współpracownik Roger Stone był
od 2018 r. powiązany z Proud Boys, czego świadectwem były jego konta na Facebooku, usunięte w połowie 2020 r. przez Facebook202.

Plac Wolności 12 grudnia
Druga masowa manifestacja zwolenników Donalda Trumpa w stolicy USA miała
miejsce prawie równo miesiąc później, tj. 12 grudnia 2020 r. (sobota). Ponownie zwolennicy Trumpa zebrali się na Placu Wolności obok Białego Domu. Ponownie prezydent wyraził poparcie dla zgromadzonych i wskazał na fałszerstwa wyborcze Wow!
Thousands of people forming in Washington (D.C.) for Stop the Steal. Didn’t know
about this, but I’ll be seeing them! #MAGA / Wow! Tysiące ludzi formuje się w Waszyngtonie dla Stop the Steal. Nie wiedziałem o tym, ale zobaczę ich! #MAGA.

Ponownie Trump zamanifestował swoją obecność poprzez przelot nad tłumami swoich zwolenników śmigłowcem prezydenckim Marine One, którym leciał z Białego
Domu na inne wydarzenie. Wśród mówców wystąpił aktywnie wspierający prezydenta

201

https://www.reuters.com/article/us-usa-election-trump-proudboys-idUSKBN26N09B

202

https://www.reuters.com/article/us-facebook-disinformation-usa-idUSKBN2492YK
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prezes firmy My Pillow Mike Lindell, prawicowy aktywista Jack Posobiec, a także
ułaskawiony wcześniej emerytowany generał (i były szef wywiadu wojskowego) Michael Flynn. Ten ostatni nie miał wątpliwości, że Donald Trump ponownie zostanie
prezydentem.

Podobnie jak miesiąc wcześniej wieczorem doszło do starć lewicowych uczestników
kontrmanifestacji ze zwolennikami Donalda Trumpa, a także z lokalną policją. Ponownie miejscem starć był Plac Black Lives Matter. W trakcie zajść 9 osób trafiło do szpitala, w tym 4 zostały dźgnięte nożem, a dwóch policjantów zostało rannych. Łącznie
aresztowano 33 osoby. Ponownie wśród uczestników demonstracji oraz wieczornych
walk na Placu Black Lives Matter zidentyfikowano członków Proud Boys, którzy jednak, jak się wydaje, nie szukali konfrontacji z policją. Rano tego dnia rzeczniczka
prasowa Białego Domu poinformowała, że przywódca tej organizacji, Enrique Tarrio
wziął udział w dostępnym publicznie dla obywateli USA zwiedzaniu Białego Domu.
Urząd Białego Domu zastrzegł, że Tarrio zrobił to z własnej woli, nie na zaproszenie
prezydenta, z którym zresztą nie spotkał się w trakcie zwiedzenia203. „Washington Post”
był jedynym tytułem prasowym, który opublikował wywiad z 25-letnim Christopherem
Langley’em, żołnierzem Wojsk Lądowych USA, który trafił do szpitala po tym, gdy
tego dnia miał zostać pobity przez kilku członków Proud Boys. Najwyraźniej Langley
został omyłkowo wzięty za członka lewicowej bojówki It was surprising in that I didn’t

203

https://www.npr.org/2020/12/12/945825924/trump-supporters-arrive-in-washington-once-again-for-a-million-maga-march
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do anything to provoke them. I wasn’t wearing anything they disagreed with / Zaskakujące było to, że nie zrobiłem nic, co mogłoby ich sprowokować. Nie miałem na sobie
niczego, z czym się nie zgadzali204.
W przeddzień wspomnianych protestów bliski doradca Donalda Trumpa, Roger Stone uczestniczył w Waszyngtonie w małym wiecu z udziałem Proud Boys (rozmawiał
również z tymi, którzy mieli później uczestniczyć w szturmie na Kapitol205). Ponad
tydzień po protestach, 21 grudnia, przywódca Proud Boys, Enrique Tarrio ogłosił
w mediach społecznościowych, że to on jest odpowiedzialny za przewrócenie i zniszczenie 12 grudnia banneru z napisem Black Lives Matter przy jednym z waszyngtońskich kościołów I was the person that went ahead and put the lighter to it and engulfed it
in flames, and I am damn proud that I did / Byłem osobą, która podeszła tam i przyłożyła
do [banneru] zapalniczkę. [Baner] się zapalił i jestem cholernie dumny, że to zrobiłem. W wywiadzie radiowym Tarrio wskazał, że przyznał się do zniszczenia banneru, ponieważ chciał dać jasno do zrozumienia, iż nie działał z pobudek rasistowskich.
Nie wiedział bowiem, że baner należy do kościoła związanego z afroamerykańską społecznością206.

204

https://www.washingtonpost.com/local/washington-dc-protests/2021/01/01/da743c20-4a68-11eb-839a-cf4ba7b7c48c_story.html

205

https://www.justsecurity.org/74579/exclusive-new-video-of-roger-stone-with-proud-boys-leaders-who-may-have-planned-for-capitol-attack/

206

https://www.npr.org/local/305/2020/12/21/948794990/proud-boys-leader-takes-credit-for-burning-d-c-church-s-black-lives-matter-banner
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Trzeci protest
Trzeci – po wyborach z 3 listopada 2020 r. – protest zwolenników Donalda Trumpa
w stolicy USA był pierwotnie planowany na sobotę 23 stycznia 2021 r., czyli w pierwszy weekend po zaprzysiężeniu prezydenta (w domyśle Donalda Trumpa). Wniosek
w tej sprawie został złożony jeszcze 24 listopada 2020 r. (tydzień po pierwszym wiecu). Jednak 19 grudnia 2020 r. (tydzień po drugim z wieców) złożono formalną korektę
wniosku i jako datę wiecu wskazano 6 stycznia, czyli dzień, w którym odbywa się
posiedzenie połączonych izb Kongresu certyfikujących głosy oddane przez elektorów.
Oficjalnie wniosek w tej sprawie złożyła organizacja Women For America First („America First” to hasło wyborcze Donalda Trumpa z 2016 r.), która była także organizatorem
dwóch poprzednich wieców. Na tym etapie oficjalnie planowano spotkanie na Placu
Wolności oraz pod pomnikiem Lincolna207 z udziałem 5 tys. uczestników208. Oczywistym jest, że organizacja ta działała z polecenia Donalda Trumpa, który 19 grudnia
w swoim wpisie w mediach społecznościowych nie tylko ogłosił opublikowanie raportu jego współpracownika Petera Navarro o fałszerstwach wyborczych, ale także
zapowiedział wielki protest w Waszyngtonie, który miał być „szalony” i zorganizowany
właśnie 6 stycznia Peter Navarro releases 36-page report alleging election fraud ‚more

207
Pomnik Lincolna (a raczej mauzoleum) znajduje się na tzw, National Mall, obszarze w centrum Waszyngtonu, którego głównym punktem jest
obelisk ku czci prezydentury George’a Wahingtona (Washington Monument) o wysokości prawie 170 m. Wydłużony prostokąt trawników i zadrzewień sięga od pomnika Lincolna do Kapitolu. Boczną odnogą tych zielonych terenów jest „Ellipse” – trawniki i park usytuowany pod kątem
prostym do National Mall, gdzie na końcu znajduje się Biały Dom, razem z parkiem. Na terenie National Mall oprócz monumentu Washingtona
i pomnika Lincolna znajdują się pomnik wojny koreańskiej, pomnik weteranów wojny wietnamskiej, pomnik II wojny światowej, po bokach
znajdują się także poszczególne muzea Smithsonian. Odległość od Kapitolu do pomnika Lincolna wynosi 3300 m, a szerokość tego pasa to około
500 m.. National Mall był miejscem wielkich zgromadzeń, takich jak wiec na zakończenie „Marszu na Waszyngton” Ruchu Praw Obywatelskich
Martina Luthera Kinga w 1963 roku, gdy wygłosił on swoje słynne przemówienie I have a dream/Mam marzenie , obecnych wtedy było 250 tys.
osób. National Mall jest wybierany przez obywateli do naprawdę ważnych uroczystości i demonstracji.
208

https://www.npr.org/local/305/2020/12/23/949290101/another-m-a-g-a-rally-planned-in-d-c-on-the-day-congress-declares-election-result
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than sufficient’ to swing victory to Trump - A great report by Peter. Statistically impossible to have lost the 2020 Election. Big protest in D.C. on January 6th. Be there, will be
wild! / Peter Navarro publikuje 36-stronicowy raport, w którym stwierdza, że oszustwo
wyborcze jest [udowodnione i ] „więcej niż wystarczające”, by przechylić zwycięstwo
na stronę Trumpa - świetny raport Petera. [Moja] przegrana w wyborach 2020 roku
jest statystycznie niemożliwa. Wielki protest w Waszyngtonie 6 stycznia. Bądź tam, będzie się działo!209.

Oczywistym wydaje się fakt, że po ostatecznej porażce D. Trumpa i jego sojuszników przed Sądem Najwyższym w dniu 11 grudnia 2020 roku210 (możliwe, że wiec z 12
grudnia planowano pierwotnie wykorzystać do protestów przed siedzibą tego sądu tak
jak to miało miejsce 14 listopada) ostatnią nadzieją na podważenie wyniku wyborczego
stało się wspólne posiedzenie obu izb Kongresu 6 stycznia, certyfikujące głosy oddane
przez elektorów. Użyty we wpisie internetowym z 19 grudnia przez Donalda Trumpa
zwrot stał się popularny i jedna z grup promujących  ten wiec – której nazwa nawiązuje
do zarzutu o sfałszowanie wyborów – „#StopTheSteal” prowadziła stronę o nazwie
„WildProtest.com” i wskazywała, że prezydent USA wzywa do Waszyngtonu swoich
zwolenników PRESIDENT TRUMP WANTS YOU IN DC JANUARY 6. oraz obiecywała – tak jak prezydent USA – że będą miały miejsce „szalone” rzeczy Be there, will
be wild211. Donald Trump w grudniu dwukrotnie przypominał o wiecu i zapowiadał tam

209

https://www.facebook.com/DonaldTrump/posts/10165996220500725

210

https://www.reuters.com/article/us-usa-election-trump-idUSKBN28L2YY

211

https://web.archive.org/web/20210103013354/ https://wildprotest.com/
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swoją obecność: 26 grudnia (…) Never give up. See everyone in D.C. on January 6th
/ Nigdy się nie poddawaj. Zobaczymy się wszyscy w Waszyngtonie 6 stycznia i 27
grudnia See you in Washington, DC, on January 6th. Don’t miss it. Information to follow! / Do zobaczenia 6 stycznia212 w Waszyngtonie. Nie przegap tego. Śledź informacje!213 . Jeszcze 1 stycznia 2021 r. D. Trump poinformował, że „wielki” wiec zacznie się
o 11.00 rano, ale nie ujawnił miejsca spotkania214.
Jednak już wtedy było wiadomo, że jednym z głównych miejsc zgromadzenia zwolenników Donalda. Trumpa będzie Elipsa (The Ellipse) na południe od Białego Domu.

Ostatecznie 6 stycznia formalnie były organizowane aż trzy wiece przez trzy konserwatywne grupy, które wystąpiły o zgodę na takie spotkania:
Women for America First (5 tysięcy uczestników, na Elipsie na południe od Białego
Domu, nazwa „March for Trump/Save America”, formalnie między 09.00 a 16.30),
Eighty Percent Coalition (5 tysięcy uczestników, na Placu Wolności, nazwa „Rally to
Revival”, formalnie między 13.00 a 20.30)
The Silent Majority (kilkuset uczestników, którzy mieli przemaszerować pod Wzgórze Kapitolińskie parkiem National Mall biegnącym na południe od Elipsy i Białego
Domu, nazwa „The Silent Majority”, formalnie do godz. 18.00)215.

212

https://www.facebook.com/DonaldTrump/posts/10166032845110725

213

https://www.facebook.com/DonaldTrump/posts/10166032845110725
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https://www.facebook.com/DonaldTrump/posts/10166032845110725
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Zob. oryginalne zgody wydane przez zarządcę terenów wybranych do gromadzenia się protestujących: https://www.washingtonian.
com/2021/01/05/heres-what-we-know-about-the-pro-trump-rallies-that-have-permits/
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Mapa 1 National Mall. 35 - Pomnik Lincolna, 1 - Kapitol, 2 - Pomnik Waszyngtona, 3 - Biały Dom i poniżej Elipsa (żródło:Wikimedia)

W samo południe Elipsa 6 stycznia 2021
6 stycznia na Elipsie Donald Trump zaczął przemówienie do swoich zwolenników
o godzinie 12.00216. O godz. 12.15 wskazał na potrzebę jeszcze bardziej intensywnej
walki o interes republikańskich wyborców oraz podkreślił, że wiceprezydent Mike
Pence musi wesprzeć tę walkę, bo inaczej będzie to smutny dzień dla kraju. Wtedy też
po raz pierwszy w trakcie spotkania stwierdził, że decyzja w kwestii obrony demokracji
należy do Kongresu USA oraz że wszyscy „pójdziemy” (dodał wprost, że „będę tam
z wami”) teraz „pod Kapitol”, aby wesprzeć odważnych senatorów i kongresmenów.
Następnie stwierdził, że nie wszyscy członkowie Kongresu USA będą pozytywnie odbierani, bo nie można okazywać słabości, ale trzeba okazać siłę. Dalej powiedział,

216
Nagranie z zegarem w lewym dolnym rogu: https://www.youtube.com/watch?v=k9nL6BowGJs Transkrypcja przemówienia: https://www.rev.
com/blog/transcripts/donald-trump-speech-save-america-rally-transcript-january-6
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że należy żądać od Kongresu USA, aby policzył tylko te głosy elektorskie, które zostały oddane zgodnie z prawem. Donald Trump zapewnił, że wszyscy zebrani będą
„maszerować do budynku Kongresu”, aby w sposób „pokojowy i patriotyczny” doprowadzić do tego, aby ich głos był słyszalny.

We’re going to have to fight much harder and Mike Pence is going to have to come
through for us. If he doesn’t, that will be a sad day for our country because you’re sworn
to uphold our constitution. Now it is up to Congress to confront this egregious assault
on our democracy. After this, we’re going to walk down and I’ll be there with you. We’re going to walk down. (…). We’re going walk down to the Capitol, and we’re going to
cheer on our brave senators, and congressmen and women. We’re probably not going
to be cheering so much for some of them because you’ll never take back our country
with weakness. You have to show strength, and you have to be strong. We have come
to demand that Congress do the right thing and only count the electors who have been
lawfully slated, lawfully slated. I know that everyone here will soon be marching over
to the Capitol building to peacefully and patriotically make your voices heard217. / Będziemy musieli włożyć więcej wysiłku w naszą walkę, a Mike Pence będzie musiał się
bardziej wykazać. Jeśli tego nie zrobi, będzie to smutny dzień dla naszego kraju, ponieważ [przysięgał] przestrzegać naszej konstytucji. Teraz Kongres musi stawić czoła
temu skandalicznemu atakowi na naszą demokrację. Potem pójdziemy [pod Kapitol]
i będę tam z wami. Pójdziemy. (…) Pójdziemy pod Kapitol i będziemy kibicować naszym
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https://www.rev.com/blog/transcripts/donald-trump-speech-save-america-rally-transcript-january-6
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dzielnym senatorom, kongresmanom i kongresmenkom. Pewnie nie będziemy tak bardzo
kibicować niektórym z nich, ponieważ nigdy nie odzyska się naszego kraju słabością.
Trzeba [albo: musicie) pokazać siłę i trzeba być silnym. Przyszliśmy żądać, aby Kongres
postępował słusznie i liczył tylko tych elektorów, którzy zostali wyznaczeni zgodnie z prawem. Wiem, że wszyscy tutaj wkrótce pomaszerują do Kapitolu, aby pokojowo i patriotycznie dać wyraz swojemu zdaniu

Pójdziemy wzdłuż Alei Pensylwanii pod Kapitol
Pod koniec przemówienia o godz. 13.10 prezydent jeszcze raz powtórzył, że pójdziemy teraz wzdłuż Alei Pensylwanii oraz że pójdziemy pod Kapitol i pokażemy dumę
i odwagę słabym republikanom. Potem jeszcze raz powtórzył chodźmy wzdłuż Alei
Pensylwanii i pożegnał zebranych218.
Przemówienie zakończyło się o 13:11. Wbrew deklaracjom z przemówienia D. Trump nie
dołączył do swoich zwolenników i po zakończeniu mowy wsiadł do samochodu i odjechał
z miejsca zgromadzenia do Białego Domu, gdzie śledził relację na żywo ze starć protestujących ze Strażą Kongresu (USCP).
Należy odnotować, że na ok. 10 minut przed końcem przemówienia Donalda Trumpa, tj. o 13:02 wiceprezydent, Mike Pence na swoim prywatnym koncie twitterowym
zamieścił trzystronnicowy list, w którym zapewnił, że będzie przestrzegał konstytucji
i nie podważy głosów poszczególnych elektorów, bo nie ma do tego podstaw prawnych219.
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https://www.rev.com/blog/transcripts/donald-trump-speech-save-america-rally-transcript-january-6
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https://www.facebook.com/DonaldTrump/posts/10165996220500725

123

Rozmieszczenie demonstrantów na terenie Natonal ?Mall i trasy przejścia. Żródło: reuters na prawach cytatu

Już w trakcie przemówienia Donalda Trumpa pierwsze grupy uczestników wiecu zaczęły oddzielać się od zgromadzonych słuchaczy i ruszyły na wschód parkiem National
Mall i Aleją Pensylwanii pod Wzgórze Kapitolińskie (zobacz grafikę powyżej i pomarańczową strzałkę, która ma charakter symboliczny, bo wielu zwolenników nie szło National Mall, ale Aleją Pensylwanii). Odcinek między Elipsą, gdzie przemawiał Donald
Trump, a pierwszym ogrodzeniem głównego budynku Kongresu ma długość ok. 1 500
metrów (ok. 20 minutowy marsz). Po dojściu pod budynek Kongresu protestujący dotarli do kilku linii niskiego, policyjnego i tymczasowego ogrodzenia strzeżonego przez
niewielką liczbę funkcjonariuszy USCP.
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12.40 – pierwsi pod Kapitolem
Według szefa Straży Kongresu pierwsza fala demonstrantów dotarła pod zewnętrzne
ogrodzenie budynku Kongresu około godz. 12.40220, co oznacza, że musieli wyruszyć
już ok. godz. 12.20 z Elipsy, czyli zaledwie po pierwszych 15 minutach przemówienia
Donalda Trumpa. Jak wskazano, to właśnie ok. 12.15 Donald Trump po raz pierwszy
wspominał o tym, że wszyscy ruszą na Kapitol (łącznie z nim samym). Istnieje więc
bezpośrednia korelacja między jego słowami o zachowaniem się tłumu. Przy czym
pierwsi demonstranci, którzy dotarli pod ogrodzenie budynku Kongresu, byli nieliczni,
gdyż nie wywołało to jeszcze niepokoju szefa Straży Kongresu. Oznacza to, że pierwsze osoby mogły być najwierniejszymi zwolennikami, kimś kto nie chciał zostać z tyłu
lub też awangardą, która miała przetrzeć szlak pozostałym. Nie wykluczone także, że
te osoby były prowokatorami, mającymi rozniecić zamieszki.
Co ciekawe, agencja Reutersa dostrzegła wymarsz (jej zdaniem) pierwszej (de facto
drugiej) grupy spod Elipsy dopiero około godz. 12.50221. Wtedy Donald Trump mówił
o tym, że radykalna lewica jest bezwzględna i nadszedł czas, żeby ktoś zrobił coś z tym
/ The radical left knows exactly what they’re doing. They’re ruthless and it’s time that
somebody did something about it, co mogło stanowić dodatkową mobilizację uczestników wiecu do działania. To, że Reuters dopiero wtedy dostrzegł ruch części protestujących oznacza, iż były już to większe grupy, który zaczynały przybierać bardziej
masową formę.
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https://www.washingtonpost.com/politics/sund-riot-national-guard/2021/01/10/fc2ce7d4-5384-11eb-a817-e5e7f8a406d6_story.html
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https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-pence-arrested-idUSKBN29C1U1
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Grupy, które opisał Reuters, powinny pojawić się przy ogrodzeniu ok. godziny 13:10.
Jednak szef Straży Kongresu USA już o 13:00 dostrzegł, że zewnętrzny perymetr222 jest
naruszany a jego ludzie nie są w stanie zatrzymać demonstrantów I realized at 1 p.m.,
things aren’t going well. I’m watching my people getting slammed / O 13:00 zdałem
sobie sprawę, że sprawy nie idą dobrze. Patrzę, jak moi ludzie są uderzani.
Sytuacja musiała już go poważnie zaniepokoić, bo zadzwonił do Wydziału Policji
Metropolitarnej DC z prośbą o pomoc. Może to oznaczać dwie rzeczy:
l

albo demonstranci, którzy przybyli pod Wzgórze Kapitolińskie o 12.40 zaczęli

się agresywniej zachowywać,
l

albo w przeciągu 30 minut między pierwszymi grupami, które ruszyły spod

Elipsy o 12:20 a ich kolejną (drugą) dużą falą – którą dostrzegł Reuters – z 12.50
jakieś inne niewielkie grupy uczestników wiecu (może nawet pojedyncze osoby)
oddzielały się od reszty i maszerowały w stronę budynku Kongresu USA.

Natomiast istnieje zbieżność między zaobserwowaniem przez Reutersa wymarszem
dużej grupy uczestników spod Elipsy o godz. 12.50 oraz tym, że prawie równo 20 minut później (tj. o 13:09) szef Straży Kongresu uznał sytuację za już na tyle poważną,
że postanowił zaapelować do Zarządu Straży Kongresu (poddanego analizie w kolejnej części) o zgodę na ogłoszenie stanu nadzwyczajnego na terenie zespołu budynków
Kongresu i wezwanie na pomoc Gwardii Narodowej Dystryktu Kolumbii (DC).

222

Pole widzenia od punktu obserwacji do najdalszego punktu na horyzoncie lub jak tu – w warunkach miejskich – najdalszego nieprzesłoniętego punktu
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Sekwencja zdarzeń „szturmu na Kapitol” Źródło Washington Post, na prawach cytatu

Wreszcie, jeśli trzymać się 20-minutowego przedziału czasu, jaki jest potrzebny
na opuszczenie Elipsy i dotarcie pod Wzgórze Kapitolińskie oznacza to, że trzecia, największa fala zwolenników Donalda Trumpa powinna zacząć docierać pod budynek Kongresu od godz. 13:30, bo przemówienie prezydenta Trumpa zakończyło się ok. 13:10.
Warto pamiętać, że Straż Kongresu odpowiada nie tylko za ochronę głównego budynku Kongresu, ale także całego zespołu kilkudziesięciu budynków Wzgórza Kapitolińskiego, leżących na północ, wschód i południe od głównego obiektu parlamentu.

12:45 – bomba rurowa w jednym z budynków Wzgórza Kapitolińskiego
Mało prawdopodobne wydaje się, że nie ma związku z planowanym szturmem na
Kapitol a równoczesnym do przekazaniem organom bezpieczeństwa informacji o tym,
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że na południowej krawędzi kompleksu Wzgórza Kapitolińskiego, a więc na skraju
bezpośredniej odpowiedzialności Straży Kongresu, ale jeszcze w ramach jej (współdzielonych z innymi służbami bezpieczeństwa) jurysdykcji odkryto w jednym z budynków bombę rurową domowej roboty (12:45).

13:15 – samochód z bronią i amunicją oraz kolejna bomba rurowa
Po skierowaniu na miejsce funkcjonariuszy Straży Kongresu odkryto samochód z bronią i amunicją, a także pojawiła się informacja o kolejnej bombie rurowej w drugim budynku (13:15). W związku z czym szef Straży Kongresu USA o 13:26 podjął decyzję
o rozpoczęciu ewakuacji dwóch budynków przynależnych do zespołu budynków Kongresu,
a przylegających do obiektów, przy których wykryto materiały wybuchowe (szerzej o tym
w kolejnej części analizy223). Wydaje się, że podłożenie bomb rurowych posiada znamiona
klasycznej akcji dywersyjnej – mającej odwrócić uwagę służb od innych obszarów działań.

Uszczuplenie ochrony Kapitolu
Znalezienie bomb oznaczało, że do godziny 13:30 doszło do zaangażowania części
zasobów Straży Kongresu dla zabezpieczenia i ewakuacji obiektów przynależnych do
południowej części zespołu budynków Wzgórza Kapitolińskiego. W efekcie nie tylko
zasoby ludzkie chroniące główny budynek Kongresu USA zostały uszczuplone, ale
także uwaga kierownictwa Straży uległa rozproszeniu, gdyż materiały wybuchowe
grożące eksplozją na pewno jawiły się – na tym etapie szturmu na Kapitol – jako bar-

223
https://media.defense.gov/2021/Jan/11/2002563151/-1/-1/0/PLANNING-AND-EXECUTION-TIMELINE-FOR-THE-NATIONAL-GUARDSINVOLVEMENT-IN-THE-JANUARY-6-2021-VIOLENT-ATTACK-AT-THE-US-CAPITOL.PDF
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dziej pilna sprawa, niż pozostający jeszcze poza budynkiem demonstranci. Jak łatwo
dostrzec, ok. 13:30 doszło do kulminacji dwóch zagrożeń na terenie zespołu budynków Kongresu USA. Z jednej strony, na jego południowej rubieży wykryto domowej
roboty ładunki wybuchowe i przystąpiono do ewakuacji dwóch znacznych rozmiarów
budynków należących do zespołu Wzgórza Kapitolińskiego. Z drugiej strony, pod sam
główny budynek Kongresu USA zaczęła docierać główna fala zwolenników Donalda
Trumpa, która ruszyła w stronę Kapitolu po zakończonym 20 minut wcześniej przemówieniu prezydenta. Oznaczało to, że kierownictwo i funkcjonariusze Straży Kongresu
zaczęli stawiać czoło dwóm zagrożeniom jednocześnie.

Trudna ochrona Kongresu
Jak opisano to w dalszej części, ochrona głównego budynku Kongresu w dniu 6 stycznia była złożonym przedsięwzięciem. Wynikało to z trzech czynników:
l

Jest to znaczących rozmiarów budynek, który posiada wejścia (główne są od

wschodniej i zachodniej krawędzi) oraz okna z czterech stron. Oznacza to, że drobna luka w ochronie budynku powoduje, iż ochrony całości może być łatwo przełamana. Nagrania wskazują, że ok. 13:54 znany promotor teorii spiskowych, Alex
Jones224 wzywał demonstrantów znajdujących się na zachód od Kapitolu, aby obeszli budynek od wschodniej strony, bo „tam ma być Donald Trump”225.

224
Aleks Jones jest dziennikarzem znanym z tego, że zajmuje się tematami powszechnie uważanymi za wyjaśnione, stawiając pytania i podważając to oczywiste wyjaśnienie. Zajmował się m. in. sprawą ataków 11 września, „New World Order”, grupą Bildenberg itd. , pandemią itd.
225
https://www.youtube.com/watch?v=V2hXOfvilSc; https://www.pbs.org/wgbh/frontline/article/what-conspiracy-theorist-alex-jones-said-in-thelead-up-to-the-capitol-riot/ ; https://www.justsecurity.org/74335/fight-for-trump-video-evidence-of-incitement-at-the-capitol/
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W efekcie protestujący zaczęli otaczać budynek ze wszystkich stron (nie tylko
od strony zachodniej, od której pierwotnie przyszli).
l

Kolejnym ważnym czynnikiem utrudniającym ochronę Kapitolu był fakt,

że od strony zachodniej (na mapie nt 4 poniżej jest to dolna krawędź budowli)
budynek Kongresu posiada kilka poziomów tarasów, co – w połączeniu z wdrapującymi się demonstrantami – wymuszało zapewnienie ochrony budynku jednoczesnej na kilku poziomach budynku, tak wewnątrz, jak i na zewnątrz.

Fot. 1 Wschodnia fasada budynku Kapitolu. Widoczne schody głównego wejścia. fot. Maciej Świrski

Fot. 2 Zachodnia fasada Kapitolu. Widoczne tarasy. Fot. Maciej Świrski
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l 6 stycznia zachodnia strona budynku była obstawiona rusztowaniami ustawionymi

w ramach przygotowań do inauguracji prezydenta za dwa tygodnie (rusztowań nie ma
zaznaczonych na grafice poniżej). Dostępne zdjęcia wskazują, że demonstranci łatwo
i masowo wspinali się po rusztowaniach, aby wejść na wyższe poziomy budynku.
Wydaje się zatem, że w sytuacji zapowiadanych demonstracji i „marszu na Kapitol” co najmniej dziwne jest, że funkcjonariusze straży Kongresu nie zablokowali
dostępu do rusztowań.

Budynek kongresu i trasy dojścia demonstrantów. Źródło Reuters na prawach cytatu
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Najważniejszym moment szturmu na główny budynek Kongresu przypada więc między
13.30 (początek kulminacji dwóch jednoczesnych zagrożeń w zespole budynków Wzgórza
Kapitolińskiego) a godziną 13:59, gdy doszło do wtargnięcia pierwszych protestujących
do tego budynku.

13:49 – „Pomóżcie!”- Szef Straży Kongresu do Gwardii Narodowej
To właśnie w tym przedziale czasowym, szef Straży Kongresu o 13.49 wykonuje
telefon do dowódcy Gwardii Narodowej DC, gen. dyw. Williama J. Walkera z prośbą
o natychmiastowe przesłanie żołnierzy na pomoc atakowanemu budynkowi226.

13.59 – wtargnięcie pierwszych protestujących do budynku
Na minutę przed 14.00 ma miejsce wtargnięcie pierwszych protestujących do budynku Kongresu. Jednak już wcześnie doszło do przerwy we wspólnym posiedzeniu obu
izb Kongresu, gdyż po zatwierdzeniu głosów z Alabamy i Alaski, a z uwagi na zakwestionowanie głosów elektorskich ze stanu Arizona, każda z izb udała się do swojej sali
posiedzeń, gdzie miała przedyskutować tę sprawę i zagłosować „za” lub „przeciw”
wnioskowi o odmowę uznania ważności głosów elektorskich z tego stanu. Izba Reprezentantów debatowała w południowym skrzydle (na grafice poniżej po prawej), zaś
Senat w północnym skrzydle (na grafice po lewej).

226 https://www.washingtonpost.com/politics/sund-riot-national-guard/2021/01/10/fc2ce7d4-5384-11eb-a817-e5e7f8a406d6_story.
html ; https://media.defense.gov/2021/Jan/11/2002563151/-1/-1/0/PLANNING-AND-EXECUTION-TIMELINE-FOR-THE-NATIONAL-GUARDSINVOLVEMENT-IN-THE-JANUARY-6-2021-VIOLENT-ATTACK-AT-THE-US-CAPITOL.PDF
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Pomieszczenia w budynkuKapitolu. Żródło Reuters na prawach cytatu

Wtargnięcie do budynku protestujących oznaczało zmianę priorytetów Straży Kongresu USA.

Ewakuacja „wielkiej czwórki” i wiceprezydenta
Jak to opisano w kolejnej części, w pierwszym rzędzie wiązało się to z ewakuacją
tzw. wielkiej czwórki, czyli po dwie osoby z kierownictwa Izby Reprezentantów i Senatu, które są w łańcuchu sukcesji urzędu prezydenta, gdyby osoby wyżej w hierarchii
nie mogły objąć tego urzędu. Następnie przystąpiono do zapewnienia bezpieczeństwa
członkom Kongresu, a dopiero potem personelowi pomocniczemu tej instytucji. Przy
czym, tak jak większość personelu pomocniczego znajdowała się w pomieszczeniach
służbowych, tak też tam przebywała część członków Kongresu, która nie uczestniczyła
w obradach (naturalną praktyką jest obecność prawie wszystkich członków Kongresu
na sali posiedzeń danej izby jedynie w momencie, gdy zarządzono w niej głosowanie).
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Oddzielną kwestią była ewakuacja obecnego w sali posiedzeń Senatu wiceprezydenta
Mike’a Pence’a (i towarzyszącej mu rodziny, żony i córki), co miało miejsce zaraz
po wtargnięciu protestujących i zostało wykonane przez Secret Service niezależnie od
działań Straży Kongresu.

14:10 – stan nadzwyczajny w głównym budynku Kongresu
O godzinie 14:10 dochodzi do zatwierdzenia przez Zarząd Straży Kongresu wprowadzenia stanu nadzwyczajnego w głównym budynku Kongresu, co oznacza zgodę na
wezwanie Gwardii Narodowej DC. O 14:22 szef Straży Kongresu uczestniczy razem
z przedstawicielami władz miasta i policji metropolitarnej w rozmowie telefonicznej
z reprezentantami Departamentu Obrony. Jednak ci ostatni – otrzymawszy wyraźną
prośbę o natychmiastowe przesłanie Gwardii Narodowej DC – nie są gotowi od razu
spełnić tej prośby. Taka decyzja zostanie podjęta przez p.o. sekretarza obrony dopiero
40 minut później, o 15.00 (o czym w dalszej części raportu). Z kolei o godz. 14.37
burmistrz miasta, Muriel Bowser – zapewne na prośbę Straży Kongresu – wprowadza
w mieście godzinę policyjną od 18.00 do godz. 6.00 dnia następnego227.

O 14.15 następuje zabezpieczenie pomieszczeń Senatu, zaś o 14.30 rozpoczyna się
ewakuacja senatorów z sali posiedzeń do bezpiecznego miejsca. Ich ewakuacja – tak
jak i innych członków i personelu pomocniczego Kongresu najprawdopodobniej na-

227

https://www.facebook.com/MayorMurielBowser/posts/4032773406756065
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stępuje podziemnymi tunelami do sąsiednich obiektów wchodzących w skład zespołu budynków Kongresu. Równolegle z ewakuacją senatorów ma miejsce wyniesienie
z senackiej sali posiedzeń certyfikatów poświadczających oddane głosy elektorskie228.
Można je było co prawda odtworzyć, dzięki temu, że dokumenty były sporządzane
w większej liczbie kopii, ale ich zniszczenie miałoby charakter symboliczny i opóźniłoby procedurę certyfikacji głosów.

14:22 – Trump oskarża Pencea
Między zamknięciem sali posiedzeń Senatu a rozpoczęciem ewakuacji senatorów,
Donald Trump zamieszcza o 14.22 w mediach społecznościowych wpis oskarżający
Mike’a Pence’a o brak odwagi w podważeniu głosów elektorskich Mike Pence didn’t
have the courage to do what should have been done to protect our Country and our
Constitution, giving States a chance to certify a corrected set of facts, not the fraudulent
or inaccurate ones which they were asked to previously certify. USA demands the truth!
/ Mike Pence nie miał odwagi zrobić tego, co należało zrobić, aby chronić nasz kraj
i naszą konstytucję, dając stanom szansę poświadczenia poprawionego zestawu faktów
[wyników wyborów], a nie tych oszukańczych lub niedokładnych, o których poświadczenie uprzednio poproszono. USA domagają się prawdy229. Po tym wpisie, protestują-
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https://finance.yahoo.com/finance/news/photos-women-saving-ballot-boxes-152742454.html
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https://www.facebook.com/DonaldTrump/posts/10166091123235725

135

cy, którzy wtargnęli do budynku Kongresu, zaczynają poszukiwania wiceprezydenta,
o którym wiedzieli, że przewodził posiedzeniu Senatu. W efekcie zajmują oni – opuszczoną już przez senatorów i Straż Kongresu – salę posiedzeń izby wyższej Kongresu.

W sali posiedzeń Izby Reprezentantów o 14.15 pojawili się dodatkowi funkcjonariusze Straży Kongresu i ewakuowali przewodniczącą izby Nancy Pelosi oraz przywódcę
mniejszości, Kevina McCarthy’ego. Co ciekawe o 14:25 podjęto próbę wznowienia
prac, ale o 14:30 przerwano je ponownie w związku z pojawieniem się protestujących w południowym skrzydle budynku. Straż Kongresu zatarasowała główne wejście
do sali plenarnej tej izby, kazała ukryć się członkom izby za oparciami foteli na wypadek strzelaniny oraz przygotować do założenia masek przeciwgazowych na wypadek
rozpylenia w pomieszczeniu gazu łzawiącego.

Napływające od 13:10 posiłki w postaci funkcjonariuszy policji metropolitarnej,
a z czasem (od ok. 15.30) także z federalnych agencji i ministerstw z Waszyngtonu (co
opisano w kolejnej części) pozwoliły nie tylko na zabezpieczenie życia i zdrowia członków oraz personelu pomocniczego Kongresu, ale umożliwiły stopniowe oczyszczanie
budynku z protestujących. Choć jest to zaskakujące, to Straż Kongresu ani w ramach
ochrony budynku, ani w ramach podjętych czynności po zajęciu przez protestujących
budynku, nie dokonywała aresztowań obecnych tam demonstrantów. Doprowadziło to
do tego, że na koniec dnia w jej rękach pozostało zaledwie 13 osób, w tym kierowca
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furgonetki z bronią odkrytą w kwartale, gdzie odnaleziono też bomby. Po ponad trzech
godzinach od wtargnięcia do budynku protestujących Straż Kongresu ogłosiła o 17.30,
że budynek jest zabezpieczony230. Zaś po przybyciu o 17.40 na miejsce Gwardii Narodowej DC doszło do ustanowienia o 18.14 linii ochrony wokół budynku, w tym od
strony zachodniej, gdzie jeszcze znajdowali się protestujący231.

Co na to Trump?
Warto odnotować, że w międzyczasie Donald Trump wysyłał mieszane sygnały.
O 14.40 zwrócił się z prośbą o wsparcie Straży Kongresu i służb bezpieczeństwa,
bo są po stronie „naszego państwa”. Powtórzył też apel o pokojowe zachowanie Please
support our Capitol Police and Law Enforcement. They are truly on the side of our
Country. Stay peaceful! / Proszę o wspierajcie naszą policję Kapitolu i organy ścigania. Są naprawdę po stronie naszego Kraju. Zachowajcie spokój!232. Donald Trump nie
skrytykował więc próby wdarcia się do budynku, ani też samego wdarcia się. Z kolei
o 15.14 zamieścił krótki wpis, w którym prosił o „pokojowe” (i „pozbawione przemocy”) zachowanie „wszystkich” na Kapitolu. Podkreślił, że Partia Republikańska jest
partią „prawa i porządku” oraz należy szanować funkcjonariuszy I am asking for everyone at the U.S. Capitol to remain peaceful. No violence! Remember, WE are the Party
of Law & Order – respect the Law and our great men and women in Blue. Thank you!
/ Proszę wszystkich w Kapitolu o zachowanie spokoju. Żadnej przemocy! Pamiętaj,

231
https://media.defense.gov/2021/Jan/11/2002563151/-1/-1/0/PLANNING-AND-EXECUTION-TIMELINE-FOR-THE-NATIONAL-GUARDSINVOLVEMENT-IN-THE-JANUARY-6-2021-VIOLENT-ATTACK-AT-THE-US-CAPITOL.PDF
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że MY jesteśmy Partią Prawa i Porządku - szanuj Prawo i naszych wspaniałych mężczyzn i kobiety w niebieskich mundurach. Dziękuję Wam!233.
Tym samym Donald Trump nie potępił swoich zwolenników za zajęcie budynku Kongresu. Prezydent nie wezwał także ich do opuszczenia budynku.
Tę samą narrację – prośba o zaniechanie przemocy i zachowanie spokoju – powtórzyła o 15.36 rzeczniczka prasowa Urzędu Białego Domu We reiterate President Trump’s call against violence and to remain peaceful / Ponawiamy wezwanie Prezydenta
Trumpa do zaprzestania przemocy i zachowania pokoju. Jednocześnie poinformowała,
że na polecenie prezydenta Donalda Trumpa na miejsce skierowano oddziały Gwardii
Narodowej oraz „federalnych służb ochrony” At President @realDonaldTrump’s direction, the National Guard is on the way along with other federal protective services /
Na polecenie prezydenta, Gwardia Narodowa jest w drodze wraz z innymi federalnymi
służbami ochronnymi234.

O 16.20 prezydent zamieścił nagranie wideo, w którym ponownie – jak w trakcie
przemówienia na wiecu – mówił o fałszerstwach wyborczych i zrozumieniu dla „bólu”
demonstrantów I know your pain. I know your hurt. We had an election that was stolen
from us. It was a landslide election, and everyone knows it—especially the other side
/ Znam wasz ból. Wiem, że cierpicie. Mieliśmy wybory, które nam ukradziono. To były
zwycięskie wybory i wszyscy o tym wiedzą - zwłaszcza druga strona235.
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https://www.facebook.com/DonaldTrump/posts/10166091482665725
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https://twitter.com/PressSec45/status/1346918582832168964
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https://www.youtube.com/watch?v=h5TlgeVmU3I
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Następnie – po raz pierwszy tego dnia – wezwał do rozejścia się do domów i przywrócenia porządku But you have to go home now. We have to have peace. We have to
have law and order. We have to respect our great people in law and order. We don’t want
anybody hurt / Ale teraz musicie iść do domu. Musimy mieć spokój. Musimy mieć prawo
i porządek. Musimy szanować naszych wspaniałych ludzi odpowiedzialnych za prawo
i porządek. Nie chcemy, żeby ktokolwiek został ranny stwierdził, a potem ponownie
powtórzył zarzuty o fałszerstwach It’s a very tough period of time. There’s never been
a time like this where such a thing happened—where they could take it away from all
of us: from me, from you, from our country / To bardzo trudny okres. [Jeszcze] nigdy
nie było takiego czasu, w którym wydarzyło się coś podobnego - kiedy mogliby nam to
odebrać [wygrane wybory]: mnie, wam, naszemu krajowi.

Powiedział jednak, że niezależnie od fałszerstw wyborczych nie można pozwolić, żeby
sytuacja rozwijała się po myśli „tych ludzi” i należy rozejść się od domów This was
a fraudulent election, but we can’t play into the hands of these people. We have to have
peace. So go home / To były oszukańcze wybory, ale nie możemy grać na rękę tych
ludzi. Musimy mieć pokój. Więc idźcie do domu. Następnie przekazał wyrazy sympatii
wobec protestujących – „kochamy was, jesteście wyjątkowi”. Powtórzył, że wie jak jego
zwolennicy źle zostali potraktowani [w domyśle: w wyborach], ale muszą rozejść się do
domu w pokoju You’ve seen what happens. You’ve seen the way others are treated that
are so bad and so evil. I know how you feel, but go home, and go home in peace236.

236 https://www.youtube.com/watch?v=h5TlgeVmU3I
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Tym samym D. Trump wyraził zrozumienie wobec protestujących, ale uznał, że sytuacja sprzyja jego przeciwnikom, więc – po raz drugi tego dnia – zaapelował o to, żeby
protestujący rozeszli się w sposób pokojowy. Wreszcie o 18.00 w swoim internetowym
wpisie Donald Trump próbował usprawiedliwić szturm na Kapitol, twierdząc, że właśnie „takie rzeczy” mają miejsce, kiedy niesprawiedliwie pozbawi się „wspaniałych
patriotów” zwycięstwa, które miało miejsce przytłaczającą wielkością głosów These
are the things and events that happen when a sacred landslide election victory is so
unceremoniously & viciously stripped away from great patriots who have been badly
& unfairly treated for so long / To są rzeczy i wydarzenia, które mają miejsce, gdy
święte zwycięstwo w wyborach jest tak bezceremonialne i okrutnie wydarte wielkim
patriotom, którzy byli źle i niesprawiedliwie traktowani przez tak długi czas.
Następnie ponownie wezwał zwolenników do rozejścia się do domu „w miłości
i pokoju” Go home with love & in peace. Remember this day forever! / Idźcie do domu
z miłością i spokojem. Zapamiętaj ten dzień na zawsze237. Donald Trump kolejny raz nie
potępił tych działań, zamiast tego je usprawiedliwiając. Co ważne, uznał wręcz za zrozumiałą i naturalną zaistniałą sytuację i nie widział żadnych podstaw, aby doszukiwać
się w szturmie na Kapitol działania wrogich mu sił.
O 20.00 członkowie Kongresu – zdeterminowani, aby doprowadzić do końca proces
certyfikacji głosów elektorskich – wznowili obrady i około 4.00 nad ranem dnia następnego (7 stycznia) zakończyli procedurę. Zgodnie z wcześniejszymi wynikami z głoso-
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wania Kolegium Elektorskiego, potwierdzono wygraną Joe Bidena. Ostatni element
zatwierdzania wyników wyborczych zakończył się finalnym potwierdzeniem porażki
wyborczej Donalda Trumpa i jego wysiłków na rzecz podważenia oficjalnych wyników.

4.3. Działania sił porządkowych i wojska podczas
zamieszek

Podstawowym systemowym problemem w zapewnieniu bezpieczeństwa głównemu
budynkowi Kongresu (U.S. Capitol) jest to, że przeznaczona do tego instytucja nie ma
odpowiednich do tego zasobów, w sytuacji gdy na teren budynku próbuje wtargnąć
kilkutysięczny tłum. Choć po szeregu incydentów z lat 90. XX w. i zamachu z 11 września 2001 r. zwiększono finansowanie Straży Kongresu, to w dniu 6 stycznia 2021 r.
w ramach mobilizacji prawie wszystkich swoich zasobów dysponowała około 1 200
funkcjonariuszami (spośród ponad 2 tys. zatrudnionych funkcjonariuszy) do ochrony
budynku. Należy jednak pamiętać, że Straż Kongresu nie odpowiada tylko i wyłącznie
za główny budynek Kongresu, ale za cały zespół budynków Wzgórza Kapitolińskiego
(United States Capitol Complex), który obejmuje ok. 20 budynków i obiektów rozpościerających się na północ, zachód i południe od głównego budynku (na mapie zaznaczonych kolorem zielonym).
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Mapa 6. Kompleks budynków Kapitolu. Źródło Wikipedia

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że główny budynek Kongresu jest obiektem
wolnostojącym na terenach zielonych i pozbawionym jakiegokolwiek stałego ogrodzenia (poza prostymi szlabanami na drogach dojazdowych), co oznacza, że zapewnienie
mu bezpieczeństwa nie ogranicza się tylko i wyłącznie do obrony bram w ogrodzeniu (niskie tymczasowe ogrodzenie z 6 stycznia nie stanowiło większej przeszkody,
dopiero po 6 stycznia ogrodzono budynek solidnym tymczasowym 2,5-metrowym
ogrodzeniem). W związku z tym i z uwagi na szereg okien i drzwi, budynek ten wymaga
ochrony na całej swojej długości (ok. 230 metrów) i szerokości (ponad 100 metrów).
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Dodatkowo obiekt ten ma od strony wschodniej kilka pięter dostępnych schodami,
co oznacza, że zapewnienie mu bezpieczeństwa wymaga obecności funkcjonariuszy
nie tylko na jednym poziomie, ale na kilku z nich.
Jednocześnie należy wskazać, że Straż Kongresu była wyposażona w nieodpowiedni
do radzenia sobie w takiej sytuacji system radiowej komunikacji. Według przedstawicieli związku zawodowego funkcjonariuszy Straży Kongresu nie byli oni w stanie
zrozumieć poleceń wydawanych przez przełożonych za pomocą służbowego radia.
Poszczególni funkcjonariusze zostali pozbawieni kompleksowej oceny sytuacji
w całym budynku i musieli podejmować samodzielnie decyzje, które niosły konsekwencje dla zabezpieczenia całego obiektu.
Dodatkowo zakres zadań realizowanych przez U.S. Capitol Police - USCP jest szeroki a zapewnienie ochrony głównemu budynkowi Kongres w sytuacji kryzysowej nie
ma charakteru priorytetowego. Najważniejszym zadaniem USCP jest zapewnienie bezpieczeństwa:
1. przywódcom obu izb Kongresu (tzw. wielka czwórka [big four] należy do elementów zapewniających ciągłość władzy państwowej USA, gdyby wyżej znajdujące się
w hierarchii osoby nie mogły wykonywać swoich zadań i obejmuje: przewodniczącą Izby Reprezentantów [Nancy Pelosi], przywódcę mniejszości w IR [Kevin McCarthy], przywódcę większości Senatu [Mitch McConnell] i przywódcę
mniejszości Senatu [Chuck Schumer]),
2. ponad 500 członkom obu izb Kongresu,
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3. personelowi Kongresu,
4. i – dopiero – budynkom należącym do zespołu Wzgórza Kapitolińskiego.
W związku z powyższym, gdy doszło do wtargnięcia protestujących do głównego budynku Kongresu, USCP skupiła się na realizacji zadań 1 – 3 (w takiej
właśnie kolejności), a dopiero potem przystąpiła do usuwania protestujących
z budynku. Należy wskazać, że USCP wywiązała się z zadań 1 – 3 i żaden członek Kongresu, ani członek jego personelu pomocniczego nie poniósł śmierci i nie
doznał uszczerbku na zdrowiu fizycznym.
W związku z powyższym, aby zapewnić bezpieczeństwo głównemu budynkowi Kongresu w sytuacji, gdy próbuje do niego wtargnąć kilkutysięczny tłum, wymagana jest
mobilizacja zasobów ludzkich zdecydowanie przekraczająca siły dostępne Straży Kongresu. Sytuacja taka różni się od warunków w jakich funkcjonuje system zapewnienia
bezpieczeństwa np. zespołowi budynków parlamentu RP, gdzie instytucja zapewniająca bezpieczeństwo na zewnątrz – tj. policja – może sięgnąć do własnych zasobów
z terenu stolicy, jak i bardziej odległych garnizonów (w skali całego państwa to prawie
100 tys. funkcjonariuszy). Widać na tym przykładzie zaletę ustrojową Polski czyli
unitarność państwa.

Drugim systemowym problemem w zapewnianiu bezpieczeństwa głównemu budynkowi Kongresu jest to, że nie ma jednej instytucji, do której w sytuacji kryzysowej
zwraca się Straż Kongresu. Cechą charakterystyczną systemu bezpieczeństwa USA,
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wynikającą z federalnego ustroju i znaczącej autonomii miast, jest wielopoziomowe
rozproszenie władzy. Każdorazowo udzielenie pomocy Straży Kongresu wiąże się
z wydaniem zgody na zaangażowanie:
l Wydziału

Policji Metropolitarnej Dystryktu Kolumbii (Metropolitan Police De-

partment of the District of Columbia, w skrócie DC Police), który ma do dyspozycji około 4 tys. funkcjonariuszy do zapewnienia bezpieczeństwa w dystrykcie,
który obejmuje 180 kilometrów kwadratowych oraz 700 tys. mieszkańców i wykonuje obowiązki przypisane policji lokalnej (miejskiej), okręgowej, stanowej,
a w określonych sytuacjach federalnych służb bezpieczeństwa,
l

federalnych agencji i ministerstw (departamentów) mających swoje siedziby

w Waszyngtonie i mogących w sytuacji kryzysowej udostępnić część swoich zasobów ludzkich specjalizujących się w zapewnieniu bezpieczeństwa oraz
l

prezydenta lub (jeśli ten scedował odpowiednie uprawnienia) Departamentu

Obrony, który rozporządza Gwardią Narodową Dystryktu Kolumbii (w której
skład mogą wchodzić także żołnierze pochodzący z oddziałów gwardii narodowych sąsiednich stanów, których władze zgodziły się udostępnić swoje zasoby
Departamentowi Obrony).
Zwraca uwagę fakt, że waszyngtoński garnizon Gwardii Narodowej DC składa się
jedynie z 1100 żołnierzy i gdy zapowiadane są znaczące protesty w stolicy USA
niezbędna jest (wobec znacznych odległości) wcześniejsza mobilizacja Gwardii Narodowej z sąsiednich i dalszych stanów, które godzą się w danej sytuacji na udostepnie-
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nie swoich jednostek. Nie można też zapominać, że członkowie Gwardii Narodowej
DC, tak jak i jej odpowiedników w innych stanach nie są członkami regularnych sił
zbrojnych USA, ale cywilami zatrudnionymi w cywilnej części gospodarki i zamieszkującymi w różnej odległości od magazynów z wyposażeniem oraz bronią żołnierzy.
Potrzebny jest więc dodatkowy czas na opuszczenie miejsca pracy lub zamieszkania,
dotarcia do magazynów Gwardii Narodowej DC oraz wydanie stosownego wyposażenia pojedynczym żołnierzom. W związku z powyższym, najszybciej na pomoc Straży
Kongresu mogą w rzeczywistości dotrzeć siły policji metropolitarnej (a czasem nawet
i z sąsiednich stanów), następnie federalnych agencji i ministerstw, a dopiero na końcu
może stać się to z Gwardią Narodową DC.

Błędy w ochronie Kapitolu wg zeznających
Według zeznań Yoganandy Pittman, pełniącej obowiązki szefa Straży Kongresu (U.S.
Capitol Police, USCP) złożonych 26 stycznia 2021 r. przed Komisją Przyznawania
Funduszy (Appropriations Committee) Izby Reprezentantów Straż Kongresu popełniła 6 stycznia i w dniach wcześniejszych szereg błędów, który ułatwiły protestującym zajęcie budynku238. Większość tych błędów została potwierdzonych w zeznaniu
z tego samego spotkania p.o. przedstawiciela Izby Reprezentantów w Zarządzie Straży
Kongresu, Timothy’ego P. Blodgetta. Poniższe punkty bazują na zeznaniach Y. Pittman
i T. Blodgetta oraz zostały uzupełnione w oparciu o informacje uzyskane z innych źródeł i wtedy zostały opatrzone dodatkowym przypisem.

238

https://int.nyt.com/data/documenttools/capitol-police-sergeant-at-arms/4edd6c362b9303dc/full.pdf
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Po

pierwsze,

wskazano, że USCP nie przygotował się odpowiednio, mimo tego,

że już 4 stycznia wiedziano, iż zaplanowane na 6 stycznia protesty nie będą podobne
do żadnych innych mających miejsce wcześniej w 2020 r. Wynikało to z uzyskanych
informacji wywiadowczych o tym, że w protestach mieli brać udział członkowie paramilitarnych organizacji oraz „zwolennicy dominacji rasy białej”, a część z nich planowała przywieźć do Waszyngtonu broń, w tym broń palną. Z otrzymanych informacji
wynikało także, że protestujący będą gotowi na stosowanie przemocy wobec służb bezpieczeństwa i że ich celem będzie budynek Kongresu.

Informacje te częściowo potwierdził kilka dni po szturmie szef Straży Kongresu, Steven Sund, który stwierdził We looked at the intelligence. We knew we would have large
crowds, the potential for some violent altercations. (…) We knew it would be bigger
/ Przyjrzeliśmy się raportom wywiadu. Wiedzieliśmy, że będziemy mieli duże tłumy,
potencjał do gwałtownych bójek. (…) Wiedzieliśmy, że [ten wiec] będzie większy i potwierdził, że dane wywiadowcze wskazywały, że zwolennicy prawicy (alt-right) prowadzą w Internecie dyskusje o zaatakowaniu budynku oraz członków Kongresu239. Także
informacje uzyskane przez agencję AP dzień po szturmie wskazują, że Departament
Sprawiedliwości, w tym FBI, oraz inne agencje bezpieczeństwa na wiele dni przed
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https://www.washingtonpost.com/politics/sund-riot-national-guard/2021/01/10/fc2ce7d4-5384-11eb-a817-e5e7f8a406d6_story.html Oznaczało to zmianę w stosunku do oświadczenia USCP z 31 grudnia 2020 r., gdzie USCP twierdziła, że United States Capitol Police has comprehensive security plans in place and we continuously monitor and assess new and emerging threats / Policja Kapitolu Stanów Zjednoczonych posiada
kompleksowe plany bezpieczeństwa i stale monitorujemy i oceniamy nowe i pojawiające się zagrożenia https://eu.usatoday.com/story/news/
politics/2020/12/31/elections-protest-dc-police-brace-donald-trump-demonstrators/4097472001/
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6 stycznia monitorowały dyskusje w mediach społecznościowych, rezerwacje hoteli
oraz połączeń lotniczych i na tej podstawie przepowiadały znaczące tłumy 6 stycznia240.
1 stycznia 2021 r. prokurator generalny DC, Karl Racine publicznie stwierdził,
że obawia się o przebieg planowanych protestów: My level of anxiety is high. My preparation is even more intense than that / Mój poziom niepokoju jest wysoki. Moje przygotowania są jeszcze bardziej intensywne. Wprost wskazywał, że podejrzewa, iż  Proud Boys będą dążyli do pick fights, create damage, damage property, and then act in
a very threatening way / podejmowania bójek, wyrządzania szkody, niszczenia majątku,
a następnie bardzo groźnych działań241.

W artykule opublikowanym tego samego dnia przez „Washington Post” stwierdzono,
że w ramach szyfrowanych czatów, anonimowi użytkownicy udzielają sobie wskazówek, jak przemycić do Waszyngtonu broń. Według gazety prawicowi radykałowie nawoływali do stawienia się swoich aktywistów (boots on the ground242), aby wywrzeć
nacisk na członków Kongresu, a także do przejęcia siłą kontroli nad National Mall.
Cześć z użytkowników takich forów miała wskazywać na to, że nadchodzi czas wojny domowej w USA. Wśród grup, które deklarowały udział w protestach byli Proud
Boys, Three Percenters, Oath Keepers, a także Groypers. Przyszli uczestnicy protestów
wskazywali, że policja nie powinna przeszkadzać w realizacji ich celów lub zostanie
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https://apnews.com/article/capitol-police-reject-federal-help-9c39a4ddef0ab60a48828a07e4d03380

241

https://www.cbsnews.com/news/washington-dc-attorney-general-prepares-pro-trump-protests-over-election/

Wyrażenie idiomatyczne dosł. “buty w ziemi”, oznacza obecność wojska na polu bitwy, konfliktu, wywieranie presji militarnej. Używane jest
też w znaczeniu konieczności wykonania pracy która jest do zrobienia.
241
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uznana za część skorumpowanego systemu. „Washington Post” podkreślał, że Proud
Boys zbierali pieniądze na system komunikacji radiowej, której elementy wykorzystywali do koordynowania działań już przy okazji poprzednich protestów w Waszyngtonie
12 grudnia 2020 roku243.

3 stycznia 2021 r. Business Insider opublikował artykuł o tym, że udział w protestach
poparcia dla Donalda Trumpa w dniu 6 stycznia 2021 r. zapowiedzieli także Proud
Boys, postrzegani jako paramilitarna organizacja związana z prawicą, oraz że ich obecność będzie inna niż w dwóch poprzednich protestach w listopadzie i grudniu 2020 r.

Przywódca grupy, Enrique Tarrio, zapowiedział w serwisie Parler, że udział jego organizacji będzie największym z dotychczasowych the Proud Boys will turn out in record numbers on Jan 6th / Proud Boys pojawia się w rekordowej ilości, mowa była
nawet o 1000 osób oraz że będzie w innej formie niż dotychczas.
Pierwsza zmiana miała dotyczyć sposobu ubierania: We will not be wearing our traditional Black and Yellow. (..) We might dress in all BLACK for the occasion / Nie będziemy nosić naszej tradycyjnych kolorów: czerni i żółci. (..) Na tę okazję moglibyśmy
ubrać się na czarno, co mogło oznaczać, że będzie ich trudno odróżnić od paramilitarnych członków Antify, którzy także ubierają się na czarno. Oczywiście takie ubranie
pozwalało na stopienie się z radykalnymi członkami Antify tylko, jeśli ci ostatni braliby udział w kontrmanifestacjach.
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https://www.washingtonpost.com/local/washington-dc-protests/2021/01/01/da743c20-4a68-11eb-839a-cf4ba7b7c48c_story.html
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Proud Boys nie mieli działać jako jedna zwarta grupa, ale w ramach kilku mniejszych
rozproszonych: We will be incognito and we will spread across downtown DC in smaller teams / Będziemy działać incognito i będziemy rozproszeni po centrum DC w mniejszych zespołach. Również współpracownik Tarriona, Joe Biggs zapowiadał na Parlerze,
że celem tych działań jest utrudnienie rozpoznania wśród protestujących członków Proud Boys. Zapowiadał też, że taka taktyka miała dać jakiś wyjątkowy, niesprecyzowany
efekt Jan 6th is gonna be epic / 6 stycznia będzie fantastyczny244.

Potwierdzeniem tego, że prawicowi radykałowie, wcześniej dopuszczający się przemocy w Waszyngtonie, będą brali udział w protestach 6 stycznia był fakt, że dwa dni
wcześniej 4 stycznia DC Police aresztowała w stolicy USA Enrique Tarrio (znaleziono
przy nim dwa puste magazynki do broni palnej z logo Proud Boys). Oficjalnie jego
aresztowanie miało związek z tym, że podczas protestów Proud Boys w Waszyngtonie
12 grudnia 2020 r. – w ramach których doszło do starć z kontrmanifestacją organizacji
lewicowych – zniszczył baner jednego z lokalnych kościołów z napisem „Black Lives
Matter” ( Tarrino przyznał się do tego 21 grudnia 2020 r.)245. Choć sam fakt aresztowania Enrique Tarrio został publicznie podany do wiadomości tego samego dnia, to
według ustaleń AP opublikowanych dzień po szturmie Tarrio po aresztowaniu miał się
przyznać do tego, że nawoływał do zamieszek w Waszyngtonie w dniu 6 stycznia246.
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https://www.businessinsider.com/proud-boys-attend-january-6-dc-rally-incognito-all-black-2021-1
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https://www.npr.org/2021/01/04/953349879/d-c-police-prepare-for-far-right-protests-as-congress-counts-electoral-votes
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https://apnews.com/article/capitol-police-reject-federal-help-9c39a4ddef0ab60a48828a07e4d03380
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Jak przyznało później FBI, aresztowanie Tarrio dopiero dwa tygodnie po jego
przyznaniu się do zniszczenia mienia, było elementem prewencyjnej akcji wymierzonej w plany udziału Proud Boys w wiecu 6 stycznia. Dobitnie świadczy o tym
fakt, że Tarrio został zwolniony następnego dnia, ale na mocy decyzji sądu miał
obowiązek opuścić miasto247. Ostatecznie nie wziął on udział w szturmie na Kapitol,
choć uczestniczyli w nim inni członkowie Proud Boys. Nie da się jednak całkowicie wykluczyć, że aresztowanie Tarrio mogło być dokonane za jego zgodą a on sam
w jakiejś formie współdziałać z FBI, gdyż pod koniec stycznia 2021 r. ujawniono,
że już wcześniej (w latach 2012-2014) był on informatorem FBI w sprawach dotyczących narkotyków, hazardu i handlu ludźmi248. Jednak nie mniej prawdopodobne może być to, że ujawnienie informacji o jego wcześniejszej współpracy miało
na celu jego kompromitację w oczach pozostałych członków Proud Boys, bo dalsze utrzymywanie tego w tajemnicy nie przynosiło korzyści FBI, gdyż zawiódł on
wcześniejsze zaufanie federalnych funkcjonariuszy (np. po aresztowaniu 4 stycznia
nie poinformował FBI o planach Proud Boys, co do 6 stycznia). Całe zdarzenie
stwarza pole do przypuszczeń, czy od początku Enrique Tarrio nie był elementem gry operacyjnej amerykańskich służb.

247 https://www.reuters.com/article/uk-usa-election-protests-idUKKBN29B04G ; https://www.reuters.com/article/us-usa-proudboys-leader-exclusive-idUSKBN29W1PE
248 https://www.reuters.com/article/us-usa-proudboys-leader-exclusive-idUSKBN29W1PE
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Potwierdzeniem tego, że do służb bezpieczeństwa docierały sygnały o tym, że 6 stycznia 2021 r. dojdzie do aktów przemocy ze strony protestujących, świadczy zachowanie
władz miejskich i policji metropolitarnej. W związku z pojawiającymi się informacjami
o tym, że część uczestników zamierza zabrać ze sobą broń oraz spodziewanymi aktami przemocy, burmistrz miasta Muriel Bowser w dniu 3 stycznia radziła mieszkańcom DC, aby w dniach 5 i 6 stycznia unikali centrum miasta. Przypomniała ona także,
że otwarte obnoszenie się z bronią jest zakazane w całym mieście, zaś posiadania broni na terenach zarządzanych przez National Park Service, w tym włączając National
Mall oraz Placu Wolności, gdzie protestujący zapowiadali zgromadzenie, jest całkowicie zabronione. Burmistrz zapowiedziała także zamknięcie niektórych ulic w mieście.
O tym, że informacje te były zrozumiałe dla mieszkańców DC, świadczy fakt, że wielu
przedsiębiorców tego dnia zamknęło swoje lokale249. Przy czym, siły policyjne Waszyngtonu w szczególności koncentrowały się na zablokowaniu dostępu protrumpowskim zwolennikom do Placu Black Lives Matter, gdzie w listopadzie i grudniu zbierali
się przeciwnicy prezydenta i gdzie dochodziło do starć ze zwolennikami D. Trumpa250.

Po przesłuchaniach w Izbie Reprezentantów z 26 stycznia 2021 r. (opisanym poniżej)
ws. przyczyn sukcesu demonstrantów, przewodnicząca komisji prowadzącej przesłuchania, Rosa DeLauro (z Partii Demokratycznej) stwierdziła, że służby wywiadowcze

249
https://mayor.dc.gov/release/mayor-bowser-continues-preparation-upcoming-first-amendment-demonstrations ; https://www.npr.org/2021/01/04/953349879/d-c-police-prepare-for-far-right-protests-as-congress-counts-electoral-votes ; https://apnews.com/article/capitol-police-reject-federal-help-9c39a4ddef0ab60a48828a07e4d03380/gallery/4951e78f4a2244e9acd33ecc4f5638fb
250

https://eu.usatoday.com/story/news/politics/2020/12/31/elections-protest-dc-police-brace-donald-trump-demonstrators/4097472001/
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USA miały precyzyjne dane wywiadowcze o tym, że tłum protestujących przybędzie do Waszyngtonu i ich celem będzie budynek Kongresu, ale służby bezpieczeństwa odpowiedzialne za ochronę Wzgórza Kapitolińskiego nie działały stosownie
do otrzymanych danych wywiadowczych251. Również inny członek tej komisji
z Partii Demokratycznej, Tim Ryan po wspomnianym posiedzeniu zadawał pytanie:
We knew at some level they knew, but the real question is, why was that intelligence
not acted upon? So now we know they had it, we know they apologized, but we want
to know why it wasn’t acted upon / Wiedzieliśmy na pewnym poziomie, że [Straż Kongresu] wiedziała, ale prawdziwe pytanie brzmi: dlaczego te informacje wywiadowcze
nie zostały wykorzystane? Więc teraz wiemy, że je otrzymali, wiemy, że przeprosili,
ale chcemy wiedzieć, dlaczego nie podjęto żadnych działań252.

Tymczasem przygotowanie USCP do trzeciego wielkiego wiecu zwolenników
D. Trumpa w stolicy USA ograniczyły się do uczynienia 6 stycznia dniem pracy
dla wszystkich pracowników tej służby, zwiększenia przydziału pracowników do jednostek zajmujących się zwalczaniem zakłócania porządku (Civil Disturbance Units),
a także postawienia w stan gotowości jednostki SWAT (odpowiada za wyławianie
z tłumu agresywnych protestujących oraz tych z bronią, a także prowadzenie działań
wymierzonych w snajperów) oraz ustawienia ogrodzenia dookoła budynku. Budynek
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https://appropriations.house.gov/news/press-releases/delauro-statement-on-appropriations-briefing-on-january-6-security-failures

252

https://www.politico.com/news/2021/01/26/capitol-police-chief-apologizes-security-failure-462668
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był ogrodzony niskim tymczasowym ogrodzeniem, które łatwo było przewrócić, nie
zaś wysokim stabilnym używanym do ochrony głównego budynku Kongresu w sytuacji dużych protestów w Waszyngtonie. Były to jedynie typowe przygotowania dla
pokojowych protestów pod budynkiem Kongresem, jakie miały miejsce wielokrotnie
wcześniej.
Dodatkowo wedle ustaleń AP, władze USCP skoncentrowały się na zabezpieczeniu
budynku Kongresu od strony wschodniej, gdzie znajdują się wejścia dla członków
Kongresu. Natomiast Tim Ryan przewodniczący Podkomisji ds. Władzy Ustawodawczej (Subcommittee on the Legislative Branch) Izby Reprezentantów (prowadzącej
śledztwo ws. szturmu), stwierdził 26 stycznia, że funkcjonariuszom USCP wydano
w dniu 6 stycznia 2021 r. polecenie, aby nie używali broni palnej (lethal force) przeciwko tłumowi254.
Nie wszyscy jednak zgadzają się z tym, że Straży Kongresu dostarczono danych
wywiadowczych, zapowiadających to, co rzeczywiście wydarzyło się 6 stycznia
na Wzgórzu Kapitolińskim. Zastrzeżenia do przekazanych danych wywiadowczych
zgłosił m.in. jeden z członków Zarządu Straży Kongresu (Capitol Police Board), któremu podlega Straż Kongresu USA. Zeznając już po szturmie, p.o. przedstawiciel Izby
Reprezentantów w Zarządzie Straży Kongresu USA, Timothy P. Blodgett, stwierdził,
że zabrakło dostatecznych danych wywiadowczych lub miały one charakter sprzeczny.

253
https://apnews.com/article/capitol-police-reject-federal-help-9c39a4ddef0ab60a48828a07e4d03380/gallery/4951e78f4a2244e9acd33ecc4f5638fb
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https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-capitol-idUSKBN29V273
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Szef Straży Kongresu, Steven Sund, próbując usprawiedliwić ograniczone działania
USCP, stwierdził, że dane wywiadowcze nie wskazywały na aż tak dużą liczbę protestujących, jaka rzeczywiście zaatakowała budynek Kongresu: I had nothing indicating
we would have a large mob seize the Capitol / Nic nie wskazywało na to, że duży tłum
zajmie Kapitol. Jednocześnie Sund wskazał, że nie był to pierwszy raz, kiedy w Internecie podnoszono kwestię ataku na budynek i członków Kongresu, bo You might see
rhetoric on social media. We had seen that many times before (…). People say a lot
of things online / Można zobaczyć [różne] wypowiedzi w mediach społecznościowych.
Widzieliśmy to już wielokrotnie (…). Ludzie mówią wiele rzeczy w Internecie255.

Z kolei cywilny sekretarz Wojsk Lądowych (Army Secretary), Ryan McCarthy
w dzień po szturmie ujawnił, że oceny wywiadowcze służb bezpieczeństwa były niejednoznaczne, gdyż przewidywały, że w protestach pod budynkiem Kongresu będzie
uczestniczyć od 2 do 80 tys. osób256.

Należy jednak wskazać, że zarówno T. Blodgett, S. Sund i R. McCarthy są oskarżeni o brak odpowiednich przygotowań oraz spóźnioną reakcję w trakcie samego
szturmy, co nie tylko może skłaniać ich do ujawniania prawdziwych informacji
świadczących na ich korzyść, ale także do manipulacji danymi.
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https://www.washingtonpost.com/politics/sund-riot-national-guard/2021/01/10/fc2ce7d4-5384-11eb-a817-e5e7f8a406d6_story.html
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https://apnews.com/article/capitol-police-reject-federal-help-9c39a4ddef0ab60a48828a07e4d03380
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Dopiero po 6 stycznia wprowadzono mechanizm, zgodnie z którym przedstawiciel
USCP ds. kontaktów z federalnymi służbami bezpieczeństwa (Intelligence Director)
jest w stałym kontakcie z instytucjami federalnymi dostarczającymi informacji wywiadowczych oraz przeprowadza codzienny wewnętrzny briefing kierownictwa USCP.

Po

drugie,

mimo tego, że 4 stycznia 2021 r. ówczesny szef USCP, Steven Sund zło-

żył wniosek o ogłoszenie 6 stycznia 2021 r. dniem stanu wyjątkowego w budynku
Kongresu oraz o wydanie zgody na wsparcie ze strony Gwardii Narodowej DC, to
odpowiedzialna za to instytucja w Kongresie nie wyraziła na to zgody. W udzielonym „Washington Post” wywiadzie, Sund stwierdził, że choć nie spodziewał się takich
tłumów, jakie rzeczywiście zaatakowały główny budynek Kongresu, to uznał, że należy
zapewnić wsparcie USCP ze strony Gwardii Narodowej DC257.

Decyzje ws. zgody na zaangażowanie Gwardii Narodowej wydaje Zarząd Straży
Kongresu (Capitol Police Board), który składa się z trzech osób:
l

przedstawiciela Izby Reprezentantów (Sergeant at Arms of the United States

House of Representatives) – funkcję tę pełnił Paul D. Irving (powołany na tę
funkcję w 2012 r. przez zdominowaną przez republikanów izbę niższą Kongresu,
do 2008 r. funkcjonariusz Secret Service zapewniający bezpieczeństwo administracji George’a Busha, jeszcze wcześniej funkcjonariusz FBI);

257

https://www.washingtonpost.com/politics/sund-riot-national-guard/2021/01/10/fc2ce7d4-5384-11eb-a817-e5e7f8a406d6_story.html
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l

przedstawiciela Senatu (Sergeant at Arms of the United States Senate) – funk-

cję tę Michael C. Stenger (powołany na tę funkcję w 2018 r. przez zdominowaną przez Republikanów izbę wyższą Kongresu, wcześniej wieloletni pracownik
Secret Service oraz biura przedstawiciela Senatu w Zarządzie Straży Kongresu);
l

architekta Kongresu (Architect of the Capitol) – funkcję tę pełnił Brett Blan-

ton (powołany przez prezydenta D. Trumpa i zatwierdzony przez zdominowany
przez republikanów Senat w 2019 r., wcześniej zatrudniony we władzach lotnisk
waszyngtońskich, a jeszcze wcześniej przez 22 lata pracował w Cywilnym Korpusie Inżynieryjnym Marynarki Wojennej).
Szef Straży Kongresu jest czwartym członkiem Zarządu Straży Kongresu, ale jako
jedyny nie posiada prawa udziału w głosowaniach. Urzędujący w czasie szturmu
na główny budynek Kongresu, Steve Sund – wcześniej policjant DC Police – został
powołany na swoje stanowisko w połowie 2020 r. przez Zarząd Straży Kongresu.

Zarząd Straży Kongresu odmówił zgody na ogłoszenie stanu wyjątkowego i zgody na
użycie Gwardii Narodowej DC do zapewnienia bezpieczeństwa w dniu 6 stycznia. Jedyne co zrobił Zarząd Straży Kongresu, to wystąpił z prośbą do szefa Straży Kongresu
o nieformalny kontakt z Gwardią Narodową Dystryktu Kolumbii z zapytaniem o to, ilu
żołnierzy będzie ona mogła wysłać tego dnia na wypadek nagłej potrzeby.
Szef Straży Kongresu, Steve Sund, uczynił taki krok. W oddzielnym wywiadzie
udzielonym gazecie „Washington Post”, S. Sund potwierdził, że skontaktował się
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z dowódcą Gwardii Narodowej D.C., gen. dyw. Williamem J. Walkerem, który zapewnił go, że w sytuacji kryzysowej będzie w stanie szybko wysłać 125-osobowy oddział.
Jednocześnie Steve Sund skontaktował się z szefem DC Police, Robertem J. Contee III,
który obiecał pomoc w ochronie budynku, gdyby okazało się to niezbędne. Sund twierdził, że poinformował o tym przedstawicieli Izby Reprezentantów i Senatu w Zarządzie
Straży Kongresu, którzy uznali takie wsparcie za wystarczające258.

Należy zwrócić uwagę, że S. Sund w rzeczywistości nie kontaktował się z całym trzyosobowym Zarządem Straży Kongresu, a jedynie z dwoma przedstawicielami Izby Reprezentantów i Senatu. Architekt Wzgórza Kapitolińskiego, Brett Blanton oświadczył
– po szturmie na Kapitol – że przed 6 stycznia nigdy nie otrzymał oficjalnego zapytania
od Sunda ws. deklaracji stanu wyjątkowego259. Nie wydaje się być to uchybieniem,
bo w rzeczywistości to właśnie przedstawiciele obu izb są odpowiedzialni za bezpieczeństwo członków Kongresu. Inne wypowiedzi Sunda potwierdzają, że w rzeczywistości kontaktował się tylko z Paulem D. Irvingiem oraz Michaelem C. Stengerem260.

O świadomości lokalnych służb bezpieczeństwa o tym, że skala protestu będzie przerastać ich zdolności reakcji doskonale świadczy fakt, że burmistrz Waszyngtonu, M.
Bowser zwróciła się 31 grudnia 2020 r. z prośbą do dowódcy Gwardii Narodowej DC,

258
https://www.reuters.com/article/us-usa-election-police/outgoing-u-s-capitol-police-chief-says-his-effort-to-get-help-was-thwarted-paperidUSKBN29G0H3 https://www.washingtonpost.com/politics/sund-riot-national-guard/2021/01/10/fc2ce7d4-5384-11eb-a817-e5e7f8a406d6_
story.html
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https://thehill.com/homenews/house/535890-capitol-police-chief-apologizes-admits-to-departments-failures-in-jan-6
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https://www.washingtonpost.com/politics/sund-riot-national-guard/2021/01/10/fc2ce7d4-5384-11eb-a817-e5e7f8a406d6_story.html
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gen. dyw. Williama Walkera, o udzielenie wsparcia. Pełniący obowiązki sekretarza
obrony, Christopher C. Miller po konsultacji prośby z przewodniczącym Kolegium
Połączonych Szefów Sztabów, cywilnym sekretarzem Wojsk Lądowych, wybranymi
członkami gabinetu USA oraz po uzyskaniu w dniu 3 stycznia 2021 r. zgody samego
prezydenta wydał następnego dnia zgodę na użycie Gwardii Narodowej DC w ramach
operacji wspierania policji metropolitarnej DC w dniach 5 i 6 stycznia. Według planu
340 osobowy oddział miał na dwie zmiany zapewnić wsparcie: kontroli ruchu drogowego (90 osób) oraz stacji metra (24 osoby), gdyby użyto broni masowego rażenia
(20 osób), a także zapewnić siły szybkiego reagowania w sile 40 żołnierzy stacjonujące
w Joint Base Andrews (stan Maryland, ok. 13 kilometrów w linii prostej do Kapitolu).
O prośbie ze strony władz miejskich informowały media 4 stycznia, a także o tym,
że Gwardia Narodowa DC w odpowiedzi na tę prośbę zdecydowała się skierować łącznie 340 żołnierzy261.
Należy zwrócić uwagę, że Steve Sund wskazywał, że obecność na miejscu Gwardii
Narodowej DC sama w sobie nie byłaby wystarczająca do powstrzymania szturmu, ale
pozwoliłaby zdobyć więcej czasu, zanim na miejscu pojawiliby się funkcjonariusze
federalnych agencji i ministerstw262.
Jednocześnie, niezależnie od braku uprzedzenia Gwardii Narodowej DC o potrzebie
przygotowania się do obrony budynku Kongresu, to nie poczyniono także przygotowań
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po stronie federalnych agencji i ministerstw w Waszyngtonie, które tradycyjnie w takiej sytuacji użyczają swoich funkcjonariuszy w celu zapewnienia bezpieczeństwa budynkowi Kongresu. Nie uczyniono tego, gdyż wcześniej nie otrzymały one stosownej
prośby ze strony USCP.

W przygotowanym następnego dnia po szturmie na Wzgórze Kapitolińskie artykule opublikowanym w magazynie Politico autorzy zwrócili uwagę na fakt, który mógł
tłumaczyć, dlaczego Straż Kongresu wierzyła, że samodzielnie sobie poradzi. Po zamachach z 11 września 2001 r. trzykrotnie zwiększono budżet USCP do kwoty prawie 0,5 miliarda USD, a liczba zatrudnionego personelu osiągnęła ponad 2 tys. osób,
co oznacza mniej więcej połowę pracowników DC Police w sytuacji, gdy Straż Kongresu odpowiada jedynie za bezpieczeństwo na terenie o powierzchni 2 km kwadratowych.
Jednocześnie w ramach procesu rozbudowy utworzono w USCP jednostkę saperów,
substancji niebezpiecznych, wywiadu, ochrony dygnitarzy i ds. tłumienia zamieszek.
Jednocześnie USCP wyposażono w sprzęt do tłumienia zamieszek i kontroli tłumu263.
W związku z powyższym kierownictwo USCP nie chciało być postrzegane jako instytucja, która nie potrafi samodzielnie zapewnić bezpieczeństwa na terenie kompleksu budynków Wzgórza Kapitolińskiego.
Z kolei w materiale przygotowanym przez AP także dzień po tzw. szturmie zwrócono uwagę na to, że kierownictwo Zarządu Straży Kongresu chciało uniknąć zarzutu,

263
https://www.politico.com/news/magazine/2021/01/08/capitol-police-failure-456237 Również na znaczące zasoby finansowe i ludzkie USCP
zwrócił uwagę zespół AP:
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że władze federalne używają sił zbrojnych USA przeciwko własnym obywatelom.
Takie stanowisko miało wynikać z ogólnej krytyki użycia Gwardii Narodowej DC
w czerwcu 2020 r. wobec protestujących w Waszyngtonie przeciwnikom dyskryminacji
rasowej264. Taką przyczynę odmowy ze strony Zarządu Straży Kongresu wskazał sam
Steve Sund w wywiadzie dla „Washington Post”265.
Taka optyka mogła też wynikać z listu opublikowanego 3 stycznia na łamach „Washington Post” przez wszystkich wciąż żyjących republikańskich i demokratycznych
sekretarzy obrony. Stwierdzili oni, że wybory przebiegły w sposób prawidłowy i że siły
zbrojne USA nie mogą być używane do rozwiązywania sporów wyborczych  there’s no
role for the U.S. military in determining the outcome of a U.S. election / Armia USA
nie odgrywa żadnej roli w określaniu wyniku wyborów w USA,  a cywilni i wojskowi
przywódcy, którzy postanowią działać inaczej, będą pociągnięci do odpowiedzialności.
Wezwali oni także władze Departamentu Obrony do bezproblemowego przekazania
władzy prezydentowi elektowi Joe Bidenowi266. Jeden z autorów tego listu tego samego dnia udzielił wywiadu publicznemu radio NPR, w którym stwierdził, że obawia się,
że Donald Trump może użyć sił zbrojnych USA do zmienienia wyniku wyborczego267.
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Po trzecie, działania Straży Kongresu miały charakter reaktywny. Dopiero w momencie w którym doszło do naruszenia zewnętrznego perymetru głównego budynku Kongresu (15-20 minut po rozpoczęciu szturmu, ok. 13.00) szef Straży Kongresu podjął
działania na rzecz pozyskania dodatkowych zasobów ludzkich i zwrócił się o:
l pomoc

do Wydziału Policji Metropolitarnej Dystryktu Kolumbii;

l pomoc

do federalnych agencji i ministerstw;

l

wydanie zgody przez Zarząd Straży Kongresu na użycie oddziałów Gwardii

Narodowej DC na terenach zespołu budynków Wzgórza Kapitolińskiego.
Wydział Policji Metropolitarnej Dystryktu Kolumbii sprawnie zareagował na wezwanie o pomoc i od razu wysłał policjantów, których pierwsze oddziały dotarły
w przeciągu 10 minut od wezwania (początkowo miało ich być około 100)268. Z czasem pomocy udzieliły nawet jednostki policji z przyległych stanów, a nawet tych dalszych jak New Jersey.
Pomoc ze strony federalnych agencji i ministerstw przyszła jednak ze znacznym
opóźnieniem (jeśli założyć, że USPC nie poprosiła o nią nie później niż o 14.00,
to przybyły dopiero po ok. 90 minutach, ok. 15.30), gdyż nie były przygotowane i potrzebowały czasu na podjęcie decyzji oraz mobilizację odpowiednich zasobów.
Ostatecznie wsparcia udzieliły prawie wszystkie agencje Departamentu Sprawiedliwości (w tym FBI), Secret Service, Federalna Służba Ochrony (Federal Protective Service), a nawet Biuro ds. Alkoholu, Tytoniu, Broni Palnej oraz Materiałów
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Wybuchowych (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, ATF). Wg AP,
Departament Sprawiedliwości i FBI na samym początku zajść z protestującymi pod
budynkiem Kongresu zaproponowały USCP udostępnienie swoich zasobów, ale Straż
Kongresu odmówiła269.

W kwestii ostatniej (tj. użycia Gwardii Narodowej DC), Zarządu Straży Kongresu nie zatwierdził planu awaryjnego na wypadek, gdyby protestujący wdarli się do
budynku. W związku z brakiem zatwierdzenia z wyprzedzeniem stosownego planu
postępowania, decyzja o użyciu na terenie budynku Kongresu270 Gwardii Narodowej
musiała być podjęta bezpośrednio przez Zarząd Straży Kongresu już w trakcie trwania szturmu. Steve Sund w wywiadzie dla „Washington Post” stwierdził, że 6 stycznia
łącznie pięć razy występował o zgodę na udział Gwardii Narodowej w zabezpieczeniu budynku Kongresu. Zarząd Straży Kongresu od momentu pierwszej prośby szefa
USCP o prawo do wezwania Gwardii Narodowej DC (godz. 13.10) ponad godzinę
zwlekał z wydaniem takiej zgody (godz. 14.10) i zrobił to dopiero, gdy demonstranci
już wtargnęli do budynku (13:59)271. Szef Straży Kongresu jednak już o 13:49 (czyli
w ostatnich minutach przed wtargnięciem demonstrantów do budynku) skontakto-
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wał się z dowódcą Gwardii Narodowej DC z prośbą o udzielenie natychmiastowej
pomocy. Po zatwierdzeniu takiej prośby przez Zarząd Straży Kongresu, szef Straży
Kongresu ponownie o 14:22 skierował taką prośbę do sekretarza Wojsk Lądowych272.

Według ustaleń „Washington Post”, wobec opóźnienia w przybyciu Gwardii Narodowej DC, kluczową rolę odegrali funkcjonariusze metropolitarnej policji (których
systematycznie przybywało na miejscu) oraz służb federalnych. To one pomogły
zabezpieczyć teren dookoła budynku (policja metropolitarna) oraz ewakuować członków Kongresu, następnie wymusić na protestujących opuszczenie budynku, a także
przywrócić budynek do stanu, w którym członkowie Kongresu mogli wznowić prac
(służby federalne)273. Sami wojskowi przyznali, że ich działania sprowadziły się do otoczenia budynku zaraz po przybyciu Gwardii Narodowej DC (między 17:40 a 18:15)274.

Po

czwarte,

szef USPC nie zadbał o wyposażenie swoich funkcjonariuszy w odpo-

wiednie środki w kontekście posiadanych informacji o możliwych starciach z protestującymi. Wyposażenie zwykłych funkcjonariuszy ograniczało się do pałek policyjnych
i/lub sprayów z gazem pieprzowym. Natomiast jednostki zajmujące się zwalczaniem
zakłócania porządku (Civil Disturbance Units, CDU) były wyposażone w miotacze
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m.in. kul z gazem pieprzowym. Pozbawione one były jednak broni bezpośrednio oddziałującej na demonstrantów „impact weapon” [również przedstawiciel związku zawodowego USCP wskazywał na brak odpowiedniego sprzętu „better equipment”257].
Jednocześnie USPC nie zadbało o zgromadzenie na zewnątrz budynku odpowiednich
zapasów pojemników i kul z gazem pieprzowym, co spowodowało, że część funkcjonariuszy została wyłączona z bezpośredniej ochrony budynku, bo zajmowała się dostarczeniem tych materiałów z magazynu.

Wreszcie, funkcjonariusze USPC nie byli odpowiednio przygotowani (dobrani i wyszkoleni) do zaistniałej sytuacji. Kluczowym tego dowodem jest to, że nie potrafili
wykonać protokołu zamknięcia budynku (lockdown). W związku z tym, że protestujący przełamali linię ochronną ustanowioną wokół budynku i za bardzo do niego zbliżyli się, Yoganand Pittman wydała (musiało być to przed 13:59) polecenie zamknięcia
i zabezpieczenia wszystkich wejść (przedstawiciel związków zawodowych w USCP
stwierdził, że jedyną osobą, którą było słychać w radio jako zarządzającą lockdown był
inspektor Thomas Loyd i uczynił to godzinę wcześniej, czyli przed 12:59276). Mimo że
funkcjonariuszy Straży Kongresu obowiązuje w takiej sytuacji jasny protokół, m.in.
nakazujący zamknięcie wejść niezależnie od tego ilu funkcjonariuszy pozostało na zewnątrz, polecenie to nie zostało w pełni wykonane, co spowodowało, że część protestujących wtargnęła do budynku przez kilka otwartych drzwi wejściowych.
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O braku odpowiedniego doboru i wyszkolenia funkcjonariuszy świadczy także fakt
tego, że niektórzy z nich uchylali ogrodzenia protestującym, fotografowali się z protestującymi w środku budynku Kongresu zakładali czapki Make American Great Again
i wskazywali kierunek protestującym, a także nie dokonali większej liczby aresztowań
osób swobodnie opuszczających budynek (aresztowano zaledwie 13 osób), co utrudniło późniejszą pracę wymiarowi sprawiedliwości277. Również przedstawiciel związków
zawodowych USCP zwrócił uwagę po 6 stycznia na to, że wcześniej domagano się
większej ilości szkoleń, ale było to ignorowane przez kierownictwo USCP278. Dopiero po 6 stycznia rozpoczęto dodatkowe szkolenia funkcjonariuszy USCP w zakresie
protokołów bezpieczeństwa. Jednocześnie wobec kilkunastu funkcjonariuszy USCP
federalne służby bezpieczeństwa wszczęły śledztwo mające na celu wyjaśnienie ich
zachowania (zob. dalej o śledztwach w sprawie szturmu na Kapitol). Może to oznaczać,
iż co najmniej część funkcjonariuszy politycznie sympatyzowała z demonstrantami.

W kontekście powyższych zaniechań i błędów, na wniosek przywódców obu izb
Kongresu swoje rezygnacje 7 stycznia złożyli: Steven Sund, Michael Stenger oraz
Paul Irving279. Przy czym, Steven Sund początkowo nie przewidywał złożenia rezygnacji i wydał oświadczenie o przebiegu wydarzeń w dniu 6 stycznia280. Został jednak oskarżony przez demokratkę, Zoe Lofgren (członkini izby niższej Kongresu) o to,
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że pytany przed 6 stycznia o podjęte środki bezpieczeństwa skłamał, mówiąc o tym,
że USCP jest przygotowana do obrony budynku, a Gwardia Narodowa DC jest w pogotowiu. Z kolei przewodnicząca Nancy Pelosi stwierdziła, że nie była w stanie skontaktować się z Stevem Sundem bezpośrednio po tzw. szturmie. Po złożeniu rezygnacji
przez wspomnianą trójkę osób, ich stanowiska w Zarządzie Służby Kongresu objęli:
Jennifer A. Hemingway (p.o. przedstawiciel Senatu), Timothy Blodgett (p.o. przedstawiciela Izby Reprezentantów) oraz Yogananda Pittman (p.o. szefa USPC).

Patrząc na opisane powyżej błędy ze strony Zarządu Straży Kongresu należy stwierdzić, że ze strony kierownictwa sił zbrojnych USA nie popełniono błędów, które mogłyby skutkować przyczynieniem się do wejścia protestujących do budynku Kongresu. Departament Obrony popełnił zaś błędy na poziomie udzielania odpowiedzi na
wezwanie USCP do wysłania wsparcia w sytuacji, gdy protestujący już wtargnęli do
budynku, co mogło przyczynić się do opóźnienia w usunięciu protestujących z budynku. Odtworzenie działań sił zbrojnych w kontekście tzw. szturmu na Kapitol możliwe
jest na podstawie szczegółowego zapisu chronologicznego przygotowanego przez sam
Departament Obrony281, a także rozmów dziennikarzy „Washington Post” z przedstawicielami USCP, władz miejskich DC, Gwardii Narodowej DC i Departamentu Obrony282.
Wszystkie te źródła pozostają ze sobą w zgodności co do faktów, ale różnią co do interpretacji podjętych decyzji.
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Na wstępnie należy wskazać, że tuż przed 6 stycznia p.o. sekretarza obrony oraz
cywilnego sekretarza Wojsk Lądowych ograniczyli uprawnienia dowódcy Gwardii Narodowej DC do swobodnego rozporządzania podległymi mu żołnierzami. Tak przed
4 stycznia, jak po 6 stycznia dowódca Gwardii Narodowej DC posiadał prawo do samodzielnego podjęcia decyzji o użyciu podległych mu żołnierzy w sytuacji, w której
zagrożone było ludzkie życie lub majątek o znaczącej wartości, a niemożliwe było
uzyskanie zgody na taki krok ze strony przełożonych. Jednak 4 i 5 stycznia 2021 r.
wprowadzono zasady, zgodnie z którymi jakiekolwiek decyzje w kwestii użycia Gwardii Narodowej DC wymagało nie tylko zgody cywilnego sekretarza Wojsk Lądowych,
ale także p.o. sekretarza obrony. Oficjalnie uzasadnianie działań z 4 i 5 stycznia 2021
r. opiera się na twierdzeniu, że po doświadczeniach z czerwca 2020 r., kiedy dowódca Gwardii Narodowej DC wykonując polecenia prezydenta został skrytykowany za
mieszanie sił zbrojnych USA do polityki, postanowiono ustalić jasną procedurę użycia
ww. jednostki, aby zapobiec kolejnym kontrowersjom. Anonimowi rozmówcy z Departamentu Obrony wskazują, że wojskowym chodziło o uniknięcie wrażenia, że w dniu
ostatecznego zatwierdzania zwycięzcy wyborów prezydenckich podlegli Donaldowi
Trumpowi żołnierze są rozmieszczani w Waszyngtonie. Oba wytłumaczenia mogą być
prawdziwe i wzajemnie uzupełniać się, choć wydają się zaskakujące w kontekście tego,
że między czerwcem 2020 r. a 6 stycznia 2021 r. miały miejsce dwa duże protesty zwolenników Donalda Trumpa w Waszyngtonie (w listopadzie i grudniu 2020 r.), podczas
których nie ograniczono władzy dowódcy Gwardii Narodowej DC.
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P.o. sekretarza obrony z mediów dowiedział się o 13:05, że demonstranci podejmują
próbę wtargnięcia do budynku Kongresu. Pół godziny później (13:34) cywilny sekretarz Wojsk Lądowych otrzymał telefon od burmistrz M. Bowser z prośbą o wysłanie
niesprecyzowanej liczby dodatkowych żołnierzy Gwardii Narodowej DC. Dopiero 45
minut od pierwszych prób wtargnięcia do budynku przez protestujących (13:05) i po 25
minutach od zarządzenia ewakuacji budynku Kongresu (13:26), czyli o 13:49, doszło
do rozmowy telefonicznej między szefem Straży Kongresu a dowódcą Gwardii Narodowej DC, gen. dyw. Williamem J. Walkerem, w której pierwszych z nich poprosił
o wysłanie niesprecyzowanej liczby dodatkowych żołnierzy Gwardii Narodowej DC.
Gen. W. Walker stwierdził, że nie może wykonać tego polecenia, gdyż wymaga ono
zgody jego przełożonych. Po zakończeniu rozmowy gen. dyw. W. J. Walker przekazał
wniosek swojemu przełożonemu, sekretarzowi Wojsk Lądowych. Jednak nawet Departament Obrony w swoim własnym zapisie przyznaje, że przez kolejne 30 minut (13:4914:22) ministerstwo to nie podejmowało żadnych działań, które mogły pomoc ochronić
budynek Kongresu.

Dopiero po tym jak do budynku wtargnęli protestujący o 13:59 dochodzi do kolejnej
rozmowy telefonicznej z udziałem przedstawicieli Departamentu Obrony USA o 14:22.
W rozmowie ponownie bierze szef USCP (który po raz drugi i formalnie prosi o udzielenie pomocy: I am making an urgent, urgent immediate request for National Guard assistance” / Zwracam się z pilną, pilną prośbą o pomoc Gwardii Narodowej, burmistrz
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Waszyngtonu (która już godzinę wcześniej dzwoniła z prośbą o udzielenie pomocy),
przedstawiciele policji metropolitalnej (poparli prośbę szefa USCP) i przedstawiciele
Departamentu Obrony USA, w tym gen. broni Walter E. Piatt, dyrektor Sztabu Wojsk
Lądowych USA (Army Staff). Ten ostatni nie znajdował się w łańcuchu dowodzenia
Gwardią Narodową DC, ale pojawił się w zastępstwie cywilnego sekretarza Wojsk Lądowych USA. Cywilny sekretarz Wojsk Lądowych nie był obecny przy tej rozmowie,
gdyż w tym czasie omawiał z p.o. sekretarzem obrony USA mobilizację Gwardii Narodowej DC
W trakcie tej rozmowy z 14:22 gen. broni Walter Piatt miał stwierdzić, że nie będzie
rekomendował cywilnemu sekretarzowi Wojsk Lądowych, Ryanowi McCarthy’emu
wydania zgody na użycie Gwardii Narodowej DC, bo – jak miał stwierdzić wg Steve’a Sunda – I don’t like the visual of the National Guard standing a police line with
the Capitol in the background / Nie podoba mi się widok Gwardii Narodowej stojącej
z policją z Kapitolem w tle. W związku z tym gen. broni W. Piatt zaproponował, żeby
Gwardia Narodowa DC zluzowała siły policyjne ustawione na granicach miasta, a te
zaś zostałyby użyte do odzyskania kontroli nad budynkiem Kongresu. Wojskowi mieli
też wskazywać, że USCP nie złożyła wcześniej prośby o to, aby Gwardia Narodowa DC przygotował plan awaryjny na wypadek zamieszek i który zakładałby gotowość do szybkiego użycia żołnierzy USA w budynku Kongresu. Dotyczyło to także
40-osobowego oddziału Gwardii Narodowej w Joint Base Andrews, który jako jedyny
był przygotowany do wsparcia DC Police. Zakładano, że do ewentualnych zamieszek
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może dojść przy Black Lives Matter Plaza, gdzie wcześniej dochodziło do starć, ale
6 stycznia panował tam spokój. W efekcie Gwardia Narodowa DC nie była gotowa
do natychmiastowego skierowania swoich żołnierzy pod budynek Kongresu. Takie
stanowisko miało też wynikać z tego, że po krytyce Gwardii Narodowej za działania
w Waszyngtonie w czerwcu 2020 r. wojskowi byli mniej skłonni do angażowania się w
niezaplanowane i nieokreślone precyzyjnie działania.
Dziesięć minut po tej rozmowie (14:30) dochodzi do spotkania p.o. sekretarza obrony, cywilnego sekretarza Wojsk Lądowych oraz przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów ws. prośby burmistrz miasta (w harmonogramie Departamentu
Obrony brak informacji o tym, że przedmiotem spotkania była kwestia prośby USPC).
Po trwającym pół godziny spotkaniu (15:00) p.o. sekretarza obrony zdecydował,
że dostępne oddziały Gwardii Narodowej DC mają pomóc DC Police oraz USCP przywrócić bezpieczeństwo w zespole budynków Kongresu. W efekcie cywilny sekretarz
Wojsk Lądowych rozpoczyna przygotowanie 150-osobowego oddziału Gwardii Narodowej DC do udzielenia wsparcia USCP. 5 minut później zostaje podjęta formalna ustna decyzja przez p.o. sekretarza obrony (po konsultacji z cywilnym sekretarzem Wojsk
Lądowych, przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabu, szefem sztabu
Wojsk Lądowych oraz szefem Biura Gwardii Narodowej) o aktywacji wszystkich 1100
żołnierzy Gwardii Narodowej DC w celu udzielenia wsparcia DC Police. Oznacza to,
że decyzja w tej sprawie została podjęta prawie 1,5 godziny po pierwszej prośbie burmistrz Waszyngtonu oraz ponad godzinę po pierwszej prośbie szefa USCP.
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O 15:19 ma miejsce telefon przewodniczącej Izby Reprezentantów (Demokratka)
oraz przywódcy mniejszości senackiej (Demokrata) do cywilnego sekretarza Wojsk
Lądowych w sprawie wykonania prośby burmistrz Waszyngtonu, gdzie dowiadują się,
że p.o. sekretarza obrony podjął już stosowną decyzję (możliwe, że telefon ten miał
miejsce na – przekazaną zakulisowo – prośbę samych wojskowych, którzy chcieli potwierdzić, że żołnierze Gwardii Narodowej DC działają także na polecenie Partii Demokratycznej).

Dopiero o 15:26 cywilny sekretarz Wojsk Lądowych informuje burmistrz Waszyngtonu, że Pentagon nie blokuje użycia Gwardii Narodowej i p.o. sekretarza obrony podjął stosowną decyzję w tej sprawie (20 minut wcześniej). O 15:46 i 15:55 szef Biura
Gwardii Narodowej kontaktuje się z dowódcami Gwardii Narodowej stanu Wirginia
oraz stanu Maryland i otrzymuje informację o rozpoczętej tam mobilizacji stanowej
Gwardii Narodowej. O 16:32 p.o. sekretarza obrony zmienia zadanie Gwardii Narodowej DC na zabezpieczenie perymetru budynku Kongresu i wsparcie USCP w jego
oczyszczaniu. Natomiast o 16:40 cywilny sekretarz Wojsk Lądowych dowiaduje się
od gubernatora Maryland, że oddziały jego stanowej Gwardii Narodowej przybędą dopiero 7 stycznia do DC, co wynika z braku wcześniejszych planów w tym zakresie
(jak stwierdził dowódca Gwardii Narodowej Maryland, gen. dyw. Timothy Gowen: We
are not a first-response force. We are not the fire or police / Nie jesteśmy przeznaczeni
do natychmiastowego reagowania. Nie jesteśmy strażakami ani policją. 150 członków
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Gwardii Narodowej wyrusza o 17:02 ze zbrojowni DC i dociera pod budynek Kongresu 40 minut później (17:40). Przy czym, odcinek między zbrojownią DC a Kapitolem
to zaledwie 3,5 km. Oznacza to, że przygotowanie 150 członków Gwardii Narodowej
DC do działania (otrzymanie polecenia, opuszczenie miejsca pracy lub domu, dotarcie
do magazynu ze sprzętem, przebranie się i pobranie sprzętu) zajęło dwie godziny (między 15:00 a 17:00) oraz, że dojazd zajął im kolejne ponad pół godziny (17:02 – 17:40).
O 17:45 p.o. sekretarza obrony podejmuje decyzję o użyciu Gwardii Narodowych spoza DC do pomocy USCP.

W kontekście powyższej analizy należy stwierdzić, że nawet jeśli od razu po otrzymaniu o 14:22 prośby od szefa USCP (popartej zgodą Zarządu Straży Kongresu)
o wysłaniu żołnierzy Gwardii Narodowej DC wojskowi podjęliby decyzję o ich użyciu,
to byliby oni gotowi do użycia o 16:22, a na miejsce dotarli o 17.00, czyli zaledwie 40
minut wcześniej niż miało to miejsce w rzeczywistości.
Kluczowym czynnikiem, który uniemożliwił użycie Gwardii Narodowej DC
do zapewnienia ochrony głównemu budynkowi Kongresu były dwa fakty:
l

odmowa w dniu 3 i 4 stycznia 2021 r. ze strony Zarządu Straży Kongresu USA wy-

rażenia zgody na przygotowanie Gwardii Narodowej do udzielania wsparcia Straży
Kongresu.
l

zwlekanie przez Zarząd Straży Kongresu (między 13:10 a 14:10) z wydaniem zgo-

dy na użycie Gwardii Narodowej DC na terenie budynku Kongresu w sytuacji, gdy
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budynek był już szturmowany. Należy zwrócić uwagę, że nawet gdyby Departament
Obrony wydał zgodę na natychmiastowe użycie 40-osobowego oddziału Gwardii Narodowej DC po pierwszej prośbie szefa USCP (13:49), to oddział ten niewiele mógłby
zmienić w sytuacji, gdy protestujący już byli w budynku (od 13.59)283. Sam S. Sund
wskazywał, że jeśli nawet miałaby miejsce obecność Gwardii Narodowej DC pod budynkiem Kongresu jeszcze przed 13:05, to Gwardia Narodowa sama w sobie nie byłaby
wystarczająca do powstrzymania szturmu, a jedynie pozwoliłaby zdobyć więcej czasu,
zanim na miejscu pojawiliby się funkcjonariusze federalnych agencji i ministerstw oraz
policjanci w większej ilości284.

Wreszcie należy stwierdzić, że to właśnie zaangażowanie policji metropolitarnej
oraz służb federalnych było czynnikiem kluczowym, który pozwolił oczyścić budynek
z protestujących285. Gdyby USCP wcześniej poinformowała te służby o potrzebie przygotowania się do takiej interwencji (co nie miało miejsca) oraz gdyby USCP od razu po rozpoczęciu szturmu na Kapitol wyraziła zgodę na ich mobilizację (czego USCP odmówiła),
to mogłoby się okazać, że w ogóle nie byłoby potrzeby wezwania Gwardii Narodowej.

Kolejnym czynnikiem – niezwiązanym z błędami popełnionymi przez samą Straż
Kongresu i Departament Obrony – był fakt tego, że tzw. szturm na Kapitol nie był
efektem spontanicznego działania demonstrantów, ale posiadał elementy zaplano-

283
https://www.washingtonpost.com/national-security/2021/01/09/military-quick-reaction-force-not-deployed-during-storming-capitol-becauselack-planning-defense-officials-say/
284

https://www.washingtonpost.com/politics/sund-riot-national-guard/2021/01/10/fc2ce7d4-5384-11eb-a817-e5e7f8a406d6_story.html
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https://www.washingtonpost.com/politics/sund-riot-national-guard/2021/01/10/fc2ce7d4-5384-11eb-a817-e5e7f8a406d6_story.html
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wanych z wyprzedzeniem działań, których celem było intencjonalne wykorzystanie słabości systemu bezpieczeństwa zespołu budynków Wzgórza Kapitolińskiego,
aby ułatwić zajęcie głównego budynku Kongresu.

O powyższym świadczy fakt, że równocześnie z tzw. szturmem na Kapitol odkryto
bombę rurową (pipe bomb) w siedzibie Ogólnokrajowego Komitetu Partii Republikańskiej (Republican National Committee) mieszczącego się na rogu ulicy Pierwszej (First
Street) oraz ulicy C (na odcinku południowo-wschodnim). W związku z tym, że budynek ten przylega do zespołu budynków Wzgórza Kapitolińskiego, USCP musiała skierować tam swoich funkcjonariuszy, którzy zajęli się zabezpieczeniem terenu, podjęciem
wstępnych czynności śledczych oraz ewakuację dwóch budynków z zespołu Wzgórza
Kapitolińskiego, które przylegały do siedziby Partii Republikańskiej: Budynku Izby Reprezentantów im. Josepha Cannona (Cannon House Office Building) oraz Budynku-Pomniku Jamesa Madisona (James Madison Memorial Building). Ten drugi budynek nie
jest wykorzystywany przez Kongres, ale w 2009 r. Straż Kongresu uczyniono odpowiedzialną za jego bezpieczeństwo. Przybyli pod budynek siedziby Partii Republikańskiej
funkcjonariusze USCP odkryli w tym samym kwartale miasta zaparkowaną furgonetkę
wypełniona bronią palną i amunicją. Niedługo później identyczna bomba rurowa została odkryta w siedzibie Ogólnokrajowego Komitetu Partii Demokratycznej (Democratic
National Committee, DNC) mieszczącej się w kwartale także przylegającym do terenów
zespołu budynków Wzgórza Kapitolińskiego (ulica Kapitolu C).
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Ewakuowane budynki. Źródło - CNN na prawach cytatu

Trzy elementy dowodzą, że wspomniane ładunki były elementem szerszego planu,
bowiem:
l były to dwa identyczne ładunki rozmieszczone przy obiektach o podobnym charakterze,
l

FBI ustaliła, że zostały one umieszczone z dużym wyprzedzeniem, tj. dzień wcześniej

około 20.00 wieczorem286,
l

miały one eksplodować przed ich odkryciem (nie wiadomo jak wcześnie), jednak sam

moment ich wykrycia pokrywa się idealnie z pierwszą (12.45) i drugą falą (13.15) napływu protestujących z Elipsy pod główny budynek Kongres USA.

286
https://edition.cnn.com/2021/01/29/politics/washington-pipe-bombs-dnc-rnc/index.html Brak informacji, na którą godzinę zostały nastawione
ładunki wybuchowe. Wiadomo jednak, że powinny wybuchnąć przed ich odkryciem, gdyż służby wskazały, że It’s still unknown why the devices
did not explode, the law enforcement official told CNN earlier this week. One theory under investigation is that the timers were set incorrectly.
Another is that the batteries may have been improperly connected, the official said / Nadal nie wiadomo, dlaczego urządzenia nie eksplodowały,
powiedział CNN funkcjonariusz organów ścigania na początku tego tygodnia. Jedna z teorii mówi, że zegary były ustawione nieprawidłowo.
Innym powodem jest to, że baterie mogły zostać nieprawidłowo podłączone, powiedział urzędnik.
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Nie dziwi więc, że „Washington Post” po rozmowie z szefem USCP, Stevem Sundem
napisał: Sund said he now suspects that the pipe bombs were an intentional effort to draw
officers away from the Capitol perimeter / Sund powiedział, że teraz podejrzewa, że bomby rurowe były zamierzoną próbą odciągnięcia oficerów od perymetru Kapitolu287.
W efekcie powyższych działań doszło do ograniczenia zasobów Straży Kongresu
USA ochraniających główny budynek Kongresu USA oraz ich rozproszenia wzdłuż
południowej granicy zespołu budynków Wzgórza Kapitolińskiego (m.in. poszukiwano
innych możliwych miejsc umieszczenia ładunków wybuchowych) oraz ich zaangażowania do ewakuacji budynków ww. zespołu przylegających do miejsc potencjalnego
rażenia odkrytych ładunków. Steve Sund w wywiadzie udzielonym „Washington Post”
stwierdził, że po otrzymaniu informacji o pierwszej bombie przestał śledzić przemówienie Donalda Trumpa i skoncentrował się na kierowaniu USCP w kontekście odkrytych ładunków i furgonetki.

Elementem intencjonalnie podjętych decyzji, których efektem było wykorzystanie
słabości sposobu zapewniania bezpieczeństwa, mogły być także słowa wygłoszone
w trakcie przemówienia na wiecu pod Białym Domem przez Donalda Trumpa. Służby
bezpieczeństwa spodziewały się, że – jak miało to miejsce w listopadzie i grudniu 2020
r. – zwolennicy Trumpa skierują się na północ od Białego Domu w kierunku Placu
Black Lives Matter. W związku z tym policja metropolitarna Waszyngtonu tam skon-
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centrowała swoje siły, bo spodziewała się, że na tym placu – gdzie często dochodziło
do kontrmanifestacji – dojdzie do starć zwolenników i przeciwnik Donalda Trumpa.
Pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa właśnie na Placu Black Lives Matter Departament Obrony USA przygotował plan awaryjny polegający na wysłaniu 40-osobowego
zespołu szybkiego reagowania Gwardii Narodowej DC. Jednak Donald Trump w trakcie przemówienia (dwukrotnie, o 12.15 i 13.10) poprosił zebranych, żeby razem z nim
udali się pod budynek Kongresu, czyli na południowy–zachód od Białego Domu288.

W efekcie szturm na Kapitol rozpoczął się w sytuacji, gdy policja metropolitarna
chroniła, a Departament Obrony USA miał plan awaryjny wesprzeć ochronę placu, którego zwolennicy Trumpa nie planowali atakować.
Z drugiej jednak strony naiwnością byłoby zakładanie, że w tak ważnym dla zatwierdzenia wyniku wyborów dniu to Antifa lub BLM stanie się głównym celem ewentualnych demonstracji.

Dla wszystkich służb powinno być oczywistym, że to budynek Kongresu stanowi
tego dnia najważniejszy obiekt w stolicy i musi być odpowiednio chroniony przed
potencjalnym zagrożeniem ze strony tysięcy niezadowolonych zwolenników Donalda Trumpa.

288
https://www.washingtonpost.com/national-security/2021/01/09/military-quick-reaction-force-not-deployed-during-storming-capitol-becauselack-planning-defense-officials-say
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4.4. Reakcje partii politycznych

O ile reakcja członków Partii Demokratycznej na wydarzenia z 6 stycznia w Kongresie jest dość powszechnie znana i finalnie przybrała formę drugiego impeachmentu
(o czym w dalszej części raportu), o tyle mniej znany jest sposób, w jaki zareagowali
członkowie Partii Republikańskiej.

Republikanie winią Trumpa
To, co uderza w reakcji członków Partii Republikańskiej to fakt, że za zaistniałą sytuację odpowiedzialność przypisywali wprost Donaldowi Trumpowi i uważali, że to
właśnie on powinien podjąć działania na rzecz zakończenia kryzysu. Najbardziej atakowali go ci Republikanie, którzy już wcześniej nie zgadzali się z jego zarzutami, co do
przebiegu wyborów. Np. Mike Gallagher napisał w internecie, że We are witnessing absolute banana republic crap in the United States Capitol right now. @realdonaldtrump,
you need to call this off / Jesteśmy teraz świadkami absolutnej republiki bananowej na
Kapitolu Stanów Zjednoczonych. @realdonaldtrump, musisz to odwołać289.
Najbliższy współpracownik D. Trumpa w Izbie Reprezentantów, Kevin McCarthy
twierdził, że rozmawiał z prezydentem i wskazywał na potrzebę oświadczenia, które
uspokoiłoby pojedyncze osoby I called him. I think we need to make a statement, make
sure that we can calm individuals down / Dzwoniłem do niego. Myślę, że musimy złożyć
oświadczenie, upewnić się, że możemy uspokoić te osoby.

289
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Z kolei sojusznik Donalda Trumpa w Senacie, Marco Rubio napisał na Twitterze
wprost do Urzędu Białego Domu: Mr. President @realDonaldTrump the men & women of law enforcement are under assault. It is crucial you help restore order by sending resources to assist the police and ask those doing this to stand down. / Panie Prezydencie @realDonaldTrump, mężczyźni i kobiety z organów ścigania są atakowani.
Bardzo ważne jest, aby pomóc przywrócić porządek, wysyłając środki pomocy policji
i prosząc osoby, które to robią, o zaprzestanie [ataków].

Ofiary śmiertelne na Wzgórzu Kapitolińskim
W dniu tzw. szturmu na Wzgórze Kapitolińskie śmierć poniosła czwórka zwolenników Donalda Trumpa. Trzy osoby umarły z przyczyn określanych przez policję jako
„nagłe przypadki” (medical emergencies). Rosanne Boyland (34-latka z Georgia) miała zostać – według obecnych pod Kapitolem jej znajomych – zadeptana przez napierający tłum w momencie, gdy upadło na nią kilka osób. Kevin Greeson (55-latek
z Alabmy) – według oświadczenia rodziny – doznał zawału serca. Z kolei Benjamin
Phillips (50-latek z Pennsylwanii) – według informacji przekazanych przez policję
– miał doznać udaru i zmarł w szpitalu290.

290
https://twitter.com/dcpolicedept/status/1347255286650855426?s=21 ; https://www.reuters.com/article/us-usa-election-deaths-idUSKBN29D2B1 ; https://www.inquirer.com/news/pennsylvania/washington-protest-trump-capitol-pennsylvania-ben-philips-20210107.html
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Zastrzelenie Ashli Babbitt
Jedyną osobą, która poniosła śmierć w wyniku obrażeń zadanych przez Straż Kongresu USA, była Ashli Babbitt (35-latka z Kalifornii, w latach 2004-2016 żołnierz Sił
Powietrznych USA, następnie Rezerwy Sił Powietrznych USA i wreszcie Gwardii Narodowej Sił Powietrznych USA, weteranka misji w Afganistanie i Iraku, stacjonowała
także w Kuwejcie i Katarze). Dzień przed śmiercią napisała w mediach społecznościowych: Nothing will stop us ... they can try and try and try but the storm is here and it is
descending upon DC in less than 24 hours ... dark to light! / Nic nas nie powstrzyma ...
mogą próbować i próbować i próbować, ale burza nadchodzi i zstąpi na DC w ciągu
mniej niż 24 godzin ... [od] ciemności do światła!
Ashli Babbitt została postrzelona przez funkcjonariusza Straży Kongresu, gdy próbowała jako pierwsza przejść przez wybitą szybę w drzwiach w południowym skrzydle
budynku Kongresu, gdzie mieści się sala posiedzeń Izby Reprezentantów. Ashli Babbitt
próbowała dostać się do tzw. lobby przewodniczącego Izby Reprezentantów, co umożliwiłoby dotarcie do sali posiedzeń izby niższej Kongresu. Na miejscu pomocy udzielili
jej funkcjonariusze służb bezpieczeństwa, którzy wcześniej bezczynnie przyglądali się,
jak inni demonstranci wybijają szybkę i jak Babbitt próbuje przejść przez drzwi. Mimo
udzielonej pomocy i przetransportowania do szpitala zmarła291.
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Straty wśród funkcjonariuszy
Łącznie 140 funkcjonariuszy Straży Kongresu i DC Police zostało rannych w starciach ze szturmującymi budynek Kongresu osobami. Cześć funkcjonariuszy doznała wstrząśnięcia mózgu w związku z tym, że w trakcie walk na czas nie wydano im
hełmów. Jeśli chodzi o poważniejsze rany, to jeden z funkcjonariuszy miał połamane
żebra i zgniecione dwa dyski, inny stracił oko, jeszcze inny został dźgnięty metalowym
elementem ogrodzenia292. W dzień po wydarzeniach (tj. czwartek) zmarł w szpitalu
Brian Sicknick, funkcjonariusz Straży Kongresu (b. członek Gwardii Narodowej Sił
Powietrznych, weteran z Iraku). Według doniesień prasowych miał on po starciach
z demonstrantami w budynku Kongresu wrócić do pomieszczeń służbowych, gdzie
stracił przytomność. Wcześniej Sicknick miał zostać uderzony przez zwolenników
Trumpa gaśnicą w głowę. Mimo udzielonej pomocy i przetransportowaniu do szpitala
nie udało się go uratować. Zmarł z powodu zakrzepu krwi w mózgu293.
W związku z traumatycznymi przejściami funkcjonariuszy biorących udział w obronie budynku Kongresu, część z nich miała doznać syndromu PTSD. Dwóch z nich popełniło samobójstwa294. Był to Howard Liebengood, który pracował w Straży Kongresu
od 2005 i – według oświadczenia rodziny – 9 stycznia popełnił samobójstwo. Drugim
funkcjonariuszem, który popełnił samobójstwo 15 stycznia był Jeffrey Smith. Wcześniej przez 12 lat pracował jako funkcjonariusz DC Police295.
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Prowokacja na Kapitolu?!
W tym miejscu warto zwrócić uwagę na pojawiające się praktycznie od początku
sugestie obrońców i sympatyków Donalda Trumpa, że część akcji na Kapitolu była
elementem prowokacji. Jedna z tez zakładała, że w tłumie protrumpowskich demonstrantów znaleźli się prowokatorzy z Antify. Zdaniem wieloletniego korespondenta wojennego, Michaela Yona (byłego żołnierza Special Forces) sposób działania
części demonstrantów tego dnia jednoznacznie przypominał modus operandi Antify.
Podczas rozmowy z dziennikarzem  „The Epoch Times” (ukazującego się w USA i dysydenckiego względem komunistycznych Chin) Yon powoływał się przy tym na swoje doświadczenia z relacjonowania zamieszek i protestów w Hong Kongu, w których
uczestniczyć miała też Antifa296. Yon twierdził, że stałym elementem działania Antify jest wykorzystywanie prowokatorów i koordynatorów podczas protestów i akcji
siłowych. Dotychczas tego typu skoordynowane akcje nie były charakterystyczne dla
grup prawicowych.
Podobne tezy prezentowała na portalu The Epoch Times japońska dziennikarka Masako Ganaha297. W materiale wideo przedstawiającym kontekst zastrzelenia Ashli Babbit
wskazała na dziwne zachowanie części demonstrantów (inspiratorów/koordynatorów?),
którzy zachęcali pozostałych demonstrantów do forsowania drzwi, za którymi znajdowali się uzbrojeni ochroniarze. Co znamienne obecni w korytarzu uzbrojeni policjanci
(na dostępnych nagraniach) nie próbowali ich w żaden sposób powstrzymać. Pierwszą

296

https://www.youtube.com/watch?v=4bIeKj7fZ8U

297
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osoba, która próbowała sforsować zabarykadowane drzwi była właśnie Ashli Babbit (jedyna osoba zastrzelona przez siły porządkowe tego dnia). Japońska dziennikarka wskazała
również na zachowanie jednego z domniemanych prowokatorów/ aktywistów, który po
postrzeleniu Ashli Babbit chował się za (nieświadomymi tego?) policjantami i przebierał
się w celu utrudnienia rozpoznania. Yon wskazywał z kolei, że tego typu działanie było
dość charakterystyczne dla protestów w Hong Kongu. Wśród prawicowych bojówek tego
typu „taktyka” nie była dotąd odnotowywana. Obserwacje te otwierają pole do spekulacji
i domysłów, chociaż same w sobie nie stanowią żadnych dowodów.

Jednym z filmujących zastrzelenie Ashli Babbit demonstrantów był John Sullivan – samozwańczy lewicowy aktywista, który stylizował się na przeciwnika
Donalda Trumpa. Zamieszczał też swoje zdjęcia z bronią. Jednocześnie Antifa i BLM
odcięły się od Sulivana, uważając go za prawicowego prowokatora (a nawet za osobę
niebezpieczną i niezrównoważoną)298. Co ciekawe, Sullivan był jedną z osób, które
6 stycznia udzieliły wywiadu stacji CNN (stacja podpisała go jako lewicowego aktywistę). Jego własne nagrania wideo (opublikowane na YouTube pod pseudonimem
JaydenX) pokazują, jak zachęcał przez megafon demonstrantów do szturmowania Kapitolu299. Brat Sullivana poinformował FBI o jego uczestnictwie w zajściach na Kapitolu300. Po zatrzymaniu w stanie Utah został jednak szybko zwolniony (bez kaucji)301.
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Dla środowisk prawicowych Sullivan stał się dowodem na lewicowe prowokacje.
Wydaje się jednak, że był to działający w pojedynkę prowokator, szukający rozgłosu
i wrażeń.
Na nagraniach widać, że znaczną część aktywnych demonstrantów stanowili sprawni
fizycznie mężczyźni. Wśród zatrzymanych znalazło się aż 27 byłych i czynnych żołnierzy. To prawie 20% zatrzymanych w związku z wydarzeniami 6 stycznia 2021302.

Reakcje Bidena
Pierwszy wpis Joe Bidena z 6 stycznia został opublikowany o 13:47 i dotyczył gratulacji przekazanych dwóch demokratom, którzy wygrali wybory do Senatu dzień wcześniej303. O 14:06 na koncie powiązanym z Joe Bidenem (obecnie wpis ten jest przypisany do Urzędu Białego Domu) ukazało się 8-minutowe nagranie zawierające jego
przemówienie304. W swoim przemówieniu prezydent elekt zwrócił uwagę, że to, co
się dzieje na Wzgórzu Kapitolińskim, nie ukazuje prawdziwej Ameryki i jest efektem
działań niewielkiej grupy ekstremistów. Jego zdaniem to co miało miejsce w budynku
Kongresu, nie było wyrazem sprzeciwu, ale łamaniem zasad porządku publicznego.
Wezwał tłum do cofnięcia się i pozwolenia działać demokracji. Joe Biden podkreślił,
że słowa prezydenta USA mają znaczenie i w tym kontekście wezwał Donalda Trumpa
do wystąpienia telewizyjnego, w którym zażądałby zakończenia szturmu. Joe Biden
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wskazał, że zagrożenie życia legalnie wybranych członków Kongresu nie jest formą
protestu, ale powstaniem (insurection). Zwrócił też uwagę, że jego celem na najbliższe
cztery lata będzie „odbudowa demokracji oraz rządów prawa”305.

5. Konsekwencje polityczne
i społeczne
5.1. Drugi impeachment

Zgodnie z art. II sekcją 4 konstytucji każdy urzędnik państwowy, w tym prezydent,
może być „postawiony w stan oskarżenia” (impeachment) i „skazany” (conviction) za
„zdradę, przekupstwo lub inne ciężkie przestępstwa albo przewinienia” (conviction of,
Treason, Bribery, or other high Crimes and Misdemeanors).

Impeachment
Potoczne rozumienie terminu „impeachment” nie odpowiada formalnym aspektom,
które w rzeczywistości obejmują trzy oddzielne elementy. Pierwszym z nich jest śledztwo (impeachment inquiry) Izby Reprezentantów w sprawie tego, czy jest podstawa do
wszczęcia procedury impeachmentu przeciwko prezydentowi. Nie jest to obowiązkowy
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etap przy impeachmencie i w styczniu 2021 r. nie został on wykorzystany. Drugim etapem – a jedynym formalnie nazywanym „impeachmentem” w konstytucji – jest podjęcie decyzji zwykłą większością głosów przez całą Izbę Reprezentantów o postawieniu
prezydenta w stan oskarżenia (art. I, sekcja 2, pkt. 5 konstytucji). Dopiero trzeci, ostatni etap to proces przed Senatem, gdzie jako oskarżyciele występują przedstawiciele
Izby Reprezentantów USA, zaś senatorzy pełnią funkcję ławy przysięgłych, a obradom
przewodniczy prezes Sądu Najwyższego (art. I, sekcja 3, pkt. 6 i 7 konstytucji).

Do skazania potrzeba tzw. supermajority
Zgodnie z konstytucją, aby osoba – w tym prezydent – została skazana w takim procesie przez Senat potrzebna jest tzw. supermajority, czyli poparcie ze strony min. 2/3
senatorów, tj. 67 spośród wszystkich 100 senatorów (w obecnej sytuacji oznacza to 50
Demokratów i min. 17 Republikanów). Dopiero po wyroku skazującym, Senat – już
zwykłą większością – decyduje o karze, która może obejmować usunięcie z urzędu (removal from Office) lub dożywotni zakaz sprawowania urzędów publicznych (disqualification to hold and enjoy any Office of honor, Trust or Profit under the United States).
Niektórzy prawnicy – będący w mniejszości – sugerują, że dożywotni zakaz sprawowania urzędów publicznych może uchwalić Senat zwykłą większością, nawet jeśli dana
osoba nie została skazana przez „super-większość”, ale zastosowanie takiej procedury
może napotkać na opór w Sądzie Najwyższym306. Jednocześnie szeroko rozumiany im-

306
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peachment (jako wszystkie trzy etapy) zdaniem wielu ekspertów może mieć miejsce
także po zakończeniu kadencji Donalda Trumpa (tzw. late impeachment), co miało już
miejsce trzykrotnie w historii USA wobec byłych członków władz federalnych (w 1797
r. b. senatora Williama Blounta, w 1861 r. byłego sędziego federalnego Westa Humphreysa oraz w 1876 r. byłego sekretarza wojny Williama Belknapa)307.

Próba pierwszego impeachmentu
Pierwsze próby wszczęcia procedury impeachmentu wobec Donalda Trumpa pojawiły
się już w trakcie trwania 115. Kongresu (3 stycznia 2017 – 3 stycznia 2019 r.), gdy obie
izby były kontrolowane przez większość pochodzącą z Partii Republikańskiej. Jako
pierwszy zapowiedział takie działanie członek Izby Reprezentantów Alexander (Al)
N. Green (od 2005 r. reprezentuje w Kongresie Teksas i Partię Demokratyczną), który
17 maja 2017 r. wezwał do impeachmentu w związku z tym, że Donald Trump dopuścił się utrudniania działania wymiaru sprawiedliwości (obstruction of justice) poprzez
zdymisjonowanie dyrektora FBI, Jamesa Comeya w dniu 9 maja 2017 r., prowadzącego śledztwo w sprawie powiązań między Donaldem Trumpem a Federacją Rosyjską
w kontekście wyborów prezydenckich w 2016 roku308. W związku z tym, że 7 czerwca 2017 r. przeciekło do mediów pisemne wystąpienie byłego dyrektora Comeya
przed jedną z senackich komisji (w którym autor opisał naciski ze strony prezydenta
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Donalda Trumpa, aby m.in. FBI zaprzestało śledztwa ws. gen. M. Flynna)309, na konferencji prasowej 7 czerwca 2017 r. Green razem z Bradem Shermanem (od 2013 r. reprezentuje Kalifornię i Partię Demokratyczną) zapowiedział przygotowanie projektu formalnej uchwały Izby Reprezentantów USA rozpoczynającej proces impeachmentu310.
Przy czym, od samego początku jedynie pojedynczy członkowie Izby Reprezentantów
i to wyłącznie z Partii Demokratycznej popierali taki wniosek. Większość członków
Kongresu, w tym z Partii Demokratycznej, twierdziła, że na ówczesnym etapie nie
było potrzeby wszczynania takiej procedury, dlatego chociażby, że wciąż trwało ustalanie podstawowych faktów przez wymiar sprawiedliwości oraz komisje Kongresu311.
Ostatecznie jednak 12 czerwca 2017 r. wspomniani członkowie Izby Reprezentantów
ogłosili projekt rezolucji w tej sprawie, który oficjalnie został przedłożony w Izbie Reprezentantów dokładnie miesiąc później312. Kolejny wniosek o rozpoczęcie impeachmentu złożyło sześciu członków Izby Reprezentantów z ramienia Partii Demokratycznej
w dniu 15 listopada 2017 r., wskazując na popełnienie pięciu przestępstw przez prezydenta USA313. 6 grudnia 2017 r. wspomniany Green (samodzielnie) ponownie zgłosił
projekt uchwały Izby Reprezentantów o uruchomieniu procedury impeachmentu wobec Donalda Trumpa z powodu associating the majesty and dignity of the presidency
with causes rooted in white supremacy, bigotry, racism, anti-Semitism, white nationa-
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lism, or neo-Nazism / skojarzenie majestatu i godności prezydenckiej z koncepcjami
zakorzenionymi w białej supremacji, fanatyzmie, rasizmie, antysemityzmie, białym nacjonalizmie czy neonazizmie/ oraz publicly casting contempt on individuals and groups, inciting hate and hostility, sowing discord among the people of the United States
/ publicznego wyrażania pogardy względem osób i grup, podżeganie do nienawiści
i wrogości, sianie niezgody wśród mieszkańców Stanów Zjednoczonych314.

Jeszcze tego samego dnia republikańskie kierownictwo tej izby poddało pod głosowanie wniosek o odrzucenie wspomnianego projektu uchwały i w związku nie tylko
z przewagą Republikanów, ale także sprzeciwem kierownictwa Partii Demokratycznej
w tej izbie (m.in. Nancy Pelosi), odrzucenie tego wniosków poparło 364 kongresmanów (w tym 126 z Partii Demokratycznej) zaś odrzuceniu wniosku sprzeciwiło się
jedynie 58 członków Izby Reprezentantów (wszyscy z Partii Demokratycznej)315.

Nieudany impeachment po raz drugi
Kolejną próbę postawienia Donalda Trumpa w stan oskarżenia w ramach impeachmentu podjęto w 116. Kongresie (3 stycznia 2019 – 3 stycznia 2021), w którym
izbę niższą Kongresu zaczęła kontrolować Partia Demokratyczna, zaś Senat pozostał
w rękach Partii Republikańskiej. Kierująca ówczesnymi pracami Izby Reprezentantów
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demokratka Nancy Pelosi, choć początkowo nie dopuściła do formalnego rozpoczęcia impeachmentu, to rozpoczęła go nieformalnie poprzez wykorzystanie zwykłych
uprawnień kontrolno-śledczych poszczególnych komisji Izby Reprezentantów, która
to władza pozwala na wzywanie i przesłuchiwanie świadków oraz żądanie dostępu do
dokumentów316. Jednocześnie do połowy 2019 r. w Izbie Reprezentantów zgłoszone
łącznie trzy projekty uchwał rozpoczynających impeachment wobec Donalda Trumpa
w związku z:
l

zarzutem utrudniania pracy wymiaru sprawiedliwości w kontekście śledztwa

Roberta Muellera (tzw. Russian Collusion Investigation, czyli dochodzenia na
temat rzekomych powiązać Donalda Trumpa z Rosją)317;
l czternastu

ogólnych działań318

l rasistowskich

wypowiedzi319.

Formalne rozpoczęcie procedury zostało zapoczątkowane 26 lipca 2019 r., gdy
członkowie Komisji Sprawiedliwości (Committee on the Judiciary / Judiciary Committee) Izby Reprezentantów złożyli wniosek w sądzie o dostęp do jednych
z niejawnych zeznań złożonych przed Wielką Ławą. Wskazywali, że pozyskiwanie
materiałów odbywa się pod kątem rozpoczęcia dochodzenia, próbującego odpowiedzieć na pytanie, czy rozpocząć wobec Donalda Trumpa procedurę impeachmentu320.
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12 września 2019 r. Komisja Sprawiedliwości Izby Reprezentantów, wykorzystując uprawnienia samodzielnie przysługujące komisjom, przyjęła uchwałę o zasadach
śledztwa w sprawie potrzeby wszczęcia impeachmentu (impeachment investigation)
wobec prezydenta Trumpa. Takie śledztwo stanowi zazwyczaj (niewymagany przez
konstytucję) pierwszy krok do impeachmentu, którego kolejnym etapem jest poddanie
wniosku pod głosowanie w ramach obrad całej izby niższej Kongresu.
Co ciekawe, przewodnicząca Izby Reprezentantów, Nancy Pelosi sprzeciwiała się
uznaniu wspomnianej uchwały za początek takiego śledztwa321. Pierwsze przesłuchanie przed wspomnianą komisją miało miejsce 17 września, ale już 18 września 2019
r. „Washington Post” upublicznił informacje o tym, że pracownik wywiadu USA złożył miesiąc wcześniej Inspektorowi Generalnemu Wspólnoty Wywiadu (Intelligence
Community Inspector General, ICIG) skargę ws. naruszających prawo treści rozmów
prezydenta z zagranicznym przywódcą i poprosił o przysługującą w takiej sytuacji
ochronę jako „sygnalista” (whistleblower), ale p.o. dyrektora wywiadu narodowego,
Joseph Maguire odmówił przekazania skargi członkom Kongresu, choć był do tego
zobowiązany na podstawie prawa federalnego322.
21 września 2019 r. „Wall Street Journal” poinformował, że rozmowy prowadzone
od połowy 2019 r. miały dotyczyć próśb Donalda Trumpa wobec ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Donald Trump miał domagać się, aby ten rozpoczął
śledztwo ws. nacisków Joe Bidena (gdy ten był wiceprezydentem w administracji
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Baraka Obamy), aby władze Ukrainy zwolniły prokuratora prowadzącego śledztwo ws.
ukraińskiej spółki, na czele której stał młodszy syn wiceprezydenta, Hunter Biden323.
W związku z tym, że Joe Biden ogłosił w kwietniu 2019 r. start w wyborach prezydenckich w 2020 r. takie działanie Trumpa wiązano nie ze szkodzeniem byłemu wiceprezydentowi z partii przeciwnej, ale z atakiem na potencjalnego kontrkandydata
w przyszłych wyborach prezydenckich. Już 20 września Donald Trump zaprzeczył tym
zarzutom oraz stwierdził, że uwaga powinna skupić się na działaniach Joe Bidena jako
wiceprezydenta, który domagał się zwolnienia ukraińskiego prokuratora prowadzącego
śledztwo, w którym przewijał się syn Joe Bidena, w przeciwnym wypadku grożąc odcięciem Ukrainy od amerykańskiej pomocy finansowej324.
Nancy Pelosi, sprzeciwiająca się do tego czasu formalnemu postępowaniu ws. impeachmentu, ogłosiła 24 września 2019 r. rozpoczęcie śledztwa, które ma rozstrzygnąć,
czy postawić Trumpa w stan oskarżenia. Śledztwo prowadzone było równolegle przez
sześć komisji (Intelligence, Oversight and Reform, Foreign Affairs, Financial Services
oraz Ways and Means325)326. Choć dopiero ponad miesiąc później, 31 października 2019
r. Izba Reprezentantów przyjęła uchwałę formalnie zatwierdzającą prowadzone przez
sześć komisji dochodzenie, to przesłuchania przed wspominanymi komisjami były prowadzone zarówno przed tą uchwałą, jak i po niej327.
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https://www.wsj.com/articles/trump-defends-conversation-with-ukraine-leader-11568993176
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https://thehill.com/policy/national-security/462464-timeline-the-trump-whistleblower-complaint

325
Ways and Means Commitee – komisja Izby Reprezentantów nadzorująca proces legisalcyjny w sprawie wszystkich podatków, taryf i innych
danin, a także ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz wsparcia bezrobotnych. Obecnie składa się z 42 członków, Demokraci mają większość
(25/17)
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https://www.rollcall.com/2019/09/24/pelosi-announces-formal-impeachment-inquiry-but-leaves-some-questions/
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Niecałe dwa miesiące później, 10 grudnia 2019 r. został w Izbie Reprezentantów
złożony formalny wniosek o wszczęcie procedury impeachmentów wobec Trumpa dotyczący:
l

„nadużycia władzy” z powodu wykorzystywania zagranicznego rządu do inge-

rowania w krajowe wybory oraz
l „utrudniania

pracy Kongresu”.

Wniosek ten został przegłosowany 15 grudnia 2019 r. w Komisji Sprawiedliwości
Izby Reprezentantów, a 18 grudnia 2019 r. przez całą Izbę Reprezentantów.
Pierwszy z zarzutów poparło 230 członków (w tym 229 z Partii Demokratycznej
i żaden z Partii Republikańskiej)328, a sprzeciwiło mu się 195 członków Izby Reprezentantów (w tym dwóch z Partii Demokratycznej a reszta z Partii Republikańskiej), zaś
drugi zarzut został poparty przez 229 członków (w tym 228 z Partii Demokratycznej
i żadnego z Partii Republikańskiej), a sprzeciwiło mu się 198 członków Izby Reprezentantów (w tym 3 z Partii Demokratycznej a pozostali z Partii Republikańskiej).
15 stycznia 2020 r. Izba Reprezentantów przyjęła uchwałę o wyznaczeniu siedmiu własnych członków w charakterze prokuratorów, którzy przedstawią zarzuty w trakcie procesu mającego miejsce w Senacie, oraz formalnie przekazała zarzuty Senatowi329.
Pod koniec grudnia 2019 r. ówczesny lider republikańskiej większości w Senacie, senator Mitch McConnell, zapewniał, że przygotowania izby wyższej Kongresu do procesu są prowadzone w ścisłej koordynacji z radcami prawnymi Urzędu Białego Domu,
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https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-resolution/755/actions
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https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-resolution/798
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którzy będą pełnić rolę obrońców Donalda Trumpa, i od ich decyzji zależy czy Senat
będzie przesłuchiwał świadków, czy po wysłuchaniu stron od razu przystąpi do głosowania330. 22 stycznia 2020 r. przedstawiciele Izby Reprezentantów, pełniący rolę prokuratorów (managers), przedstawili Senatowi zarzuty331. 25 stycznia 2020 r. kontrargumenty przedstawili adwokaci prezydenta Trumpa, wskazując, że prezydent Ukrainy nie
potwierdza nacisków, a samo wszczęcie impeachmentu jest politycznym instrumentem
Demokratów mającym na celu zaszkodzić kampanii na rzecz reelekcji Donalda Trumpa
w listopadzie 2020 roku332.
31 stycznia 2020 r. Senat (głosami 51 republikańskich senatorów przeciwko 45 głosom demokratycznych senatorów, 2 głosom niezależnych senatorów oraz 2 głosom republikańskich senatorów: Susan Collins oraz Mitta Romney’a) podjął decyzję, że nie
będzie w ramach procesu Donalda Trumpa wzywał świadków, co de facto oznaczało,
że jedynym krokiem, jaki pozostał to mowy końcowe i głosowanie w sprawie uznania prezydenta za winnego lub nie333. 5 lutego 2020 r. Senat uniewinnił prezydenta od
pierwszego zarzutu (głosami 52 senatorów republikańskich przy sprzeciwie senatorów
demokratycznych i niezależnych oraz jednym głosie republikanina Mitta Romney’a)
a także od drugiego zarzutu (głosami wszystkich 53 senatorów republikańskich przy
sprzeciwie senatorów demokratycznych i niezależnych)334.
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Impeachment 2021
Ostatnie próby impeachmentu Donalda Trumpa zostały podjęte w ramach 117. Kongresu (2021-2023), który rozpoczął prace 3 stycznia 2021 r. w sytuacji, gdy w Izbie
Reprezentantów większość utrzymała Partia Demokratyczna, zaś w Senacie USA
większość utrzymała Partia Republikańska (w stosunku 50:48 senatorów). Jednak po
dodatkowych wyborach w Georgii z 6 stycznia 2021 r. i zwycięstwie w nich dwóch
kandydatów Partii Demokratycznej oraz ich zaprzysiężeniu 19 stycznia 2021 r. obie
partie dysponują taką samą liczbą senatorów (w stosunku 50:50), co oznacza, że rozstrzygający głos należy do przewodniczącego Senatu, którą to funkcję – według konstytucji – pełni wiceprezydent (w tym przypadku Kamala Harris335). Tym samym,
20 stycznia – po zaprzysiężeniu wiceprezydenta – przywódcą większości w Senacie został dotychczasowy przywódca mniejszości Chuck Schumer (demokrata reprezentujący
od 1999 r. Nowy Jork), zaś przywódcą mniejszości w Senacie został dotychczasowy
przywódca większości Mitch McConnell (reprezentujący od 1984 r. Kentucky), który po
sześciu latach bycia przywódcą większości powrócił do funkcji, którą pełnił wcześniej
w latach 2007-2015. Zaś przewodniczącym pro tempore Senatu (tj. na czas nieobecności
wiceprezydenta USA w izbie) został najstarszy członek partii reprezentującej większość,
czyli Patrick Leahy (Demokrata reprezentujący od 1975 r. Vermont).
Pierwsze sugestie dotyczące rozpoczęcia impeachmentu Donalda Trumpa w ramach
117. Kongresu (2021-2023) pojawiły się w związku z opublikowaniem 3 stycznia 2021

335 https://www.wsj.com/articles/democrats-officially-take-control-of-the-u-s-senate-11611180092
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r. przez „Washington Post” zapisu audio336 oraz transkrypcji337 rozmowy prezydenta
Donalda Trumpa (i jego doradców) z sekretarzem stanu Georgia, Bradem Raffenspergerem (i jego doradcami), która miała miejsce dzień wcześniej. W trwającej około godziny rozmowie Donald Trump wskazał na szereg nieprawidłowości w procesie oddawania i liczenia głosów na elektorów w stanie Georgia (m.in. wskazując na dorzucenie
od 250 do 300 tys. głosów w Fulton County z fałszywymi podpisami oraz około 50 tys.
osób, które próbowały oddać głosy w dniu wyborów, ale okazało się, że już ktoś za nich
zagłosował). Z kolei sekretarz B. Raffensperger wskazywał, że tam gdzie była podstawa do wątpliwości podjęto na poziomie stanu działania, aby weryfikować doniesienia
o nieprawidłowościach i że wszystkie podniesione przez Donalda Trumpa kwestie były
przedmiotem raportowania sądom stanowym i federalnym, władzom stanowym oraz
członkom Kongresu z Partii Republikańskiej. Przy czym „Washington Post” promował
artykuł omawiający całość rozmowy fragmentem jednego ze zdań wypowiedzianych
przez Donalda Trumpa „potrzebuję znaleźć tylko 11 780 głosów”338.

Dzień po publikacji „Washington Post” szereg członków Partii Demokratycznej potępiło zabiegi Donalda Trumpa o wpłynięcie na wynik wyborów w Georgii, ale na potrzebę ponownego impeachmentu wskazały tylko trzy z czterech kongresmenek należące
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https://www.washingtonpost.com/politics/trump-raffensperger-call-transcript-georgia-vote/2021/01/03/2768e0cc-4ddd-11eb-83e3-322644d82356_
story.html
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pierwotnie do tzw. drużyny (The Squad) reprezentującej nową generację skrajnie lewicowych działaczy Partii Demokratycznej: Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar oraz
Rashida Thalib, które ostro potępiły naciski Trumpa339.

Należy zwrócić uwagę, że przewodnicząca Izby Reprezentantów, Nancy Pelosi
– do momentu zaprzysiężenia Joe Bidena osoba pełniąca najwyższy urząd w państwie
kontrolowany przez przedstawiciela Partii Demokratycznej, a przez to nieformalny
przywódca całej partii – nie poparła pomysłu kolejnego impeachmentu i podkreśliła
potrzebę ograniczenia dyskusji na temat prezydentury Donalda Trumpa w trakcie połączonej sesji Kongresu w dniu 6 stycznia 2021 r. i podkreśliła, że najważniejsze jest
uszanowanie woli obywateli i certyfikowanie tego dnia głosów oddanych przez nich
w wyborach340.

Kolejna seria działań w ramach rozpoczętego 117. Kongresu (2021-2023) na rzecz
impeachmentu Donalda Trumpa pojawiła się po tzw. szturmie na Wzgórze Kapitolińskie w dniu 6 stycznia 2021 roku. Już 7 stycznia 2021 r. kongresmenka Ilhan Omar
(reprezentująca od 2019 r. Minnesotę i Partię Demokratyczną) ogłosiła razem z dwunastoma innymi członkami Izby Reprezentantów projekt uchwały o wszczęciu impeachmentu wobec prezydenta Donalda Trumpa341. Prezydent został oskarżony o to, że:

339
https://www.axios.com/trump-georgia-georgia-call-democrats-f400259f-9267-4d9a-bcf9-ea9fba890fb0.html Zob. przegląd tego typu głosów
autorstwa nie tylko wymienionych kongresmanek, ale też publicystów i byłych polityków: https://www.independent.co.uk/news/world/americas/
us-election-2020/aoc-trump-georgia-call-impeachment-b1781819.html
340
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341

https://omar.house.gov/media/press-releases/rep-omar-unveils-privileged-impeachment-resolution-against-president-donald-j

198

l

abused the powers of the Presidency by attempting to unlawfully overturn the

results of the November 2020 Presidential election in the State of Georgia / nadużył uprawnień urzędu, usiłując bezprawnie unieważnić wyniki wyborów prezydenckich z listopada 2020 r. w stanie Georgia oraz
l

abused the powers of the Presidency to incite violence and orchestrate an at-

tempted coup against our country / nadużył uprawnień prezydenckich do podżegania do przemocy i próby zamachu stanu na nasz kraj342.
Projekt tej uchwały został złożony w Izbie Reprezentantów 11 stycznia 2021 roku
i poparty przez dwunastu pierwotnych współautorów343.

Kolejny zarzut: podburzanie do powstania
Jednak tego samego dnia, David Nicola Cicilline (reprezentujący od 2011 r. stan
Rhode Island i Partię Demokratyczną) złożył odrębny wniosek o impeachment Donalda Trumpa, który już na etapie przedkładania go izbie niższej Kongres został poparty
przez 217 członków Izby Reprezentantów, czyli praktycznie wszystkich z 221 kongresmanów Partii Demokratycznej. We wniosku tym przytoczono tylko jeden artykuł
jeśli chodzi o przyczynę objęcia Donalda Trumpa impeachmentem i zatytułowano go
„podburzanie do powstania” (incitement of insurrection).
Stwierdzono w nim, że przed 6 stycznia President Trump repeatedly issued false
statements asserting that the Presidential election results were the product of wide-

342

https://omar.house.gov/sites/omar.house.gov/files/Omar_impeachment.pdf
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spread fraud and should not be accepted by the American people or certified by State
or Federal officials / Prezydent Trump wielokrotnie wydawał fałszywe oświadczenia,
twierdząc, że wyniki wyborów prezydenckich były rezultatem powszechnego oszustwa
i nie powinny być akceptowane przez naród amerykański ani poświadczane przez
urzędników stanowych lub federalnych.
Następnie stwierdzono w nim, że w dniu 6 stycznia 2021 r. Donald Trump powtarzał „fałszywe twierdzenia” o wygraniu wyborów. Przypomniano również, że Donald
Trump zachęcał w swoich wypowiedziach do bezprawnych działań na Kapitolu. Tu
zacytowano fragment przemówienia z 6. stycznia: if you don’t fight like hell you’re not
going to have a country anymore / jeśli nie walczy się jak diabli, to [niebawem] nie
będzie się miało kraju. Jednocześnie w artykule tym stwierdzono, że również przed
6 stycznia 2021 r. Donald Trump podejmował wysiłki na rzecz podważenia i utrudnienia certyfikacji wyników wyborów. Jako przykład podano próbę wywarcia presji na
sekretarza stanu Georgia Brada Raffenspergera, aby ten znalazł głosy, które pozwolą
na zmianę wyniku wyborów w tym stanie. W podsumowaniu stwierdzono, że prezydent
Trump poważnie zagroził bezpieczeństwu USA i integralności systemu demokratycznego oraz zakłócał pokojowe przekazanie władzy344.
Na końcu dokumentu stwierdzono, że Donald John Trump, by such conduct, has demonstrated that he will remain a threat to national security, democracy, and the Constitution if allowed to remain in office, and has acted in a manner grossly incompatible
with self-governance and the rule of law. Donald John Trump thus warrants impeach-
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ment and trial, removal from office, and disqualification to hold and enjoy any office of
honor, trust, or profit under the United States. / Donald John Trump przez takie postępowanie pokazał, że będzie pozostawał zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego,
demokracji i konstytucji, jeśli pozwoli mu pozostać na stanowisku, [ponadto] działał
w sposób rażąco niezgodny z samorządnością i rządami prawa. Donald John Trump
zasługuje zatem na oskarżenie i proces, usunięcie ze stanowiska i zakaz sprawowania
jakichkolwiek urzędów zaufania publicznego345.

Jednocześnie – choć nie wymagał tego formalnie tego typu dokument – przytoczono
w nim sekcję 3 z 14. poprawki do amerykańskiej konstytucji, zgodnie z którą osoba
biorąca udział w powstaniu lub rebelii przeciwko USA nie może mieć prawa do sprawowania żadnych urzędów w tym kraju.
Wydaje się, że ten ostatni zapis miał albo wywrzeć dodatkową presję na Senat, aby
skazać Donalda Trump i ukarać go dożywotnim zakazem sprawowania publicznych
urzędów. Mógłby też stanowić podstawę do procesów sądowych w przyszłości, gdyby
Senat nie skazał Trumpa, a ten ubiegał się lub zdobył publiczny urząd.

Pomimo tego, że nie przeprowadzono tradycyjnych dla tej procedury (choć nieobowiązkowych z punktu widzenia konstytucji) przesłuchań świadków, to dwa dni po złożeniu
projekt powyższej uchwały (tj. 13 stycznia 2021 r.) została ona poddana pod głosowanie
całej Izby Reprezentantów, która poparła go 232 głosami przy 197 głosach przeciw346.
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W praktyce oznaczało to rozpoczęcie po raz pierwszy w historii drugiego impeachmentu
wobec tego samego polityka. Wniosek został poparty przez wszystkich 222 kongresmenów
z Partii Demokratycznej oraz 10 kongresmenów z Partii Republikańskiej (John Katko
– b. prokurator reprezentujący od 2015 r. Nowy Jork; Liz Cheney – b. z-ca asystenta
sekretarza stanu, córka Dicka Cheneya347 od 2019 r. reprezentują Wyoming; Adam Kinzinger
– b. wojskowy od 2011 r. reprezentujący Illinois; Fred Upton – jedyny kongresmen w historii,
który dwukrotnie głosował za impeachmentem prezydenta w 1998 r. i w 2021 r. od 1987 r. reprezentujący Michigan; Jaime Herrera Beutler – od 2007 r. reprezentuje stan Washington; Dan
Newhouse – od 2015 r. reprezentujący stan Washington; Peter Meijer – od 3 stycznia 2021 r. reprezentuje stan Michigan; Anthony Gonzalez – b. zawodnik profesjonalnego futbolu od 2019 r.
reprezentujący Ohio; Tom Rice – od 2013 r. reprezentujący Karolinę Południową; David Valadao
– b. farmer, w latach 2013-2019 reprezentujący Kalifornię, który ponownie został zaprzysiężony
12 stycznia 2021 roku)348.
Spośród republikańskich członków Izby Reprezentantów, 197 kongresmenów zagłosowało przeciwko wszczęciu procedury impeachmentu, 4 nie brało udziału w głosowaniu, zaś wspomnianych 10 zagłosowało za impeachmentem. Należy jednak zaznaczyć,
że chociaż część spośród 197 republikanów głosowała przeciwko impeachmentowi,
bo wciąż popiera Donalda Trumpa i nie widzi podstawy do jego potępienia (np. Matt
Gaetz reprezentujący Florydę stwierdził, że amerykańska lewica znacznie częściej podburzała do przemocy niż prawica), to część tych, którzy zagłosowali przeciw impeach-

347 Richard Bruce „Dick” Cheney – Wiceprezydent USA za czasów prezydentury George’a Walkera Busha (Młodszego). Członek republikańskiej
elity politycznej.
348 https://www.washingtonpost.com/politics/2021/01/12/house-republicans-trump-impeachment/
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mentowi, potępiła zachowanie prezydenta z 6 stycznia (np. Kevin McCarthy, reprezentujący Kalifornię i pełniący role przywódcy republikanów w Izbie Reprezentantów
oraz wieloletni sojusznik Trumpa stwierdził, że prezydent ponosi odpowiedzialność
za atak demonstrantów na Kongres)349.
Jeśli chodzi o dziesięciu republikańskich kongresmenów, którzy poparli impeachment
to dziewiątkę z nich (bez Freda Uptona) łączy to, że zasiadają w Kongresie nie dłużej
niż dziesięć lat. Z tej grupy Adam Kinzinger piastuje urząd ponadpartyjny, bo od 2011 r.,
zaś Peter Meijer najkrócej, bo od 3 stycznia 2021 r. Innym punktem stycznym jest fakt,
że czwórka z nich - Adam Kinzinger, Jaime Herrera Beutler, John Katko oraz Fred
Upton – należy do tzw. grupy wtorkowej (Tuesday Group), czyli nieformalnej grupy, sięgającej korzeniami 1994 roku, reprezentującej tzw. umiarkowanych członków
GOP. Dzisiaj to planktonowa grupa Republikanów, bo należy do niej 12 osób, czyli 5%
wszystkich członków Partii Republikańskiej zasiadających w Izbie Reprezentantów.
Przy czym należy zwrócić uwagę, że głosy wspomnianej dziesiątki miały charakter
symboliczny, bo bez nich i tak Partia Demokratyczna miała dostatecznie dużo głosów,
żeby uruchomić impeachment. Nie jest to też precedens, bo w 1998 r. pięciu Demokratów głosowało za impeachmentem wobec prezydenta Billa Clintona.
Jednak głosy tych dziesięciu kongresmanów są też symbolem narastających
podziałów w Partii Republikańskiej co do przyszłości Trumpa w jej szeregach
i pozwalają twierdzić, że wniosek o impeachment miał charakter ponadpartyjny.
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W tym kontekście najważniejsze było głosowanie za impeachmentem Liz Cheney, która jest postrzegana prestiżowo, nie tylko jako córka byłego wiceprezydenta, ale zajmuje
trzecie najważniejsze stanowisko (Republican Conference Chairman) w kierownictwie
Partii Republikańskiej w Izbie Reprezentantów350.
Warto zwrócić uwagę, że po głosowaniu z 13 stycznia 2021 r. Nancy Pelosi nie zdecydowała się od razu przekazać M. McConnellowi uchwały o wszczęciu impeachmentu
w związku z tym, że ten odmówił gwarancji, iż powoła on świadków w trakcie procesu
Donalda Trumpa, czyli zachowa się inaczej niż przy pierwszym impeachmencie Trumpa. Wobec zagrożenia, że M. McConnell mógłby po otrzymaniu decyzji Izby Reprezentantów przeprowadzić błyskawiczny proces zakończony uniewinnieniem Donalda
Trumpa (do 20 stycznia 2021 r. rozstrzygający głos miałby wiceprezydent, Mike Pence), Nancy Pelosi opóźniła przekazanie wniosku Senatowi do momentu zaprzysiężenia
nowego prezydenta i wiceprezydenta.351

Drugi proces Donalda Trumpa w Senacie został przeprowadzany w sytuacji,
gdy pierwszy raz w historii obie partie mają tyle samo senatorów (50:50). Dotychczas procesy prezydentów były przeprowadzane przez Senat, w którym istniała jasna
większość i to jej przywódca ustalał sposób prowadzenia procesu. W teorii wiceprezydent Kamala Harris, zapewnia Partii Demokratycznej większość, ale w rzeczywistości nie może być ona nieustannie na Kapitolu i rozstrzygać na korzyść własnej i ma

350
https://apnews.com/article/congress-impeachment-vote-donald-trump-044f0d3a8a33c459f52be8039ca7b286 ; https://www.house.gov/
leadership
351

https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-impeachment-mcconnell-idUSKBN1Z81V9
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po 50 senatorów, to taki przewodniczący pro tempore nie może rozstrzygać głosowań,
bo jest jednym ze 100 senatorów (nie zaś dodatkowym głosem, jakim dysponuje wiceprezydent). Pierwszy raz w historii remis w Senacie zaistniał w styczniu 2001 r., gdzie
w teorii większość mieli Republikanie dzięki wiceprezydentowi Dickowi Cheney’owi. Wtedy też wypracowano umowę o podziale władzy (power sharing agreement)
w Senacie – respektowaną przez obie partie niezależnie od obecności wiceprezydenta – zgodnie, z którą komisje obsadzono identyczną liczbą senatorów z każdej partii.
O skierowaniu wniosku komisji na sesję plenarną Senatu mogła zdecydować już połowa członków komisji, zaś prace plenarne Senatu organizowano w ramach uzgodnień
między przywódcą większości i przywódcą mniejszości352.

Chociaż w połowie stycznia 2021 r. obaj przywódcy większości i mniejszości
w Senacie zgodzili się, aby izba wyższa Senatu pracowała w oparciu o umowę sprzed
20 lat, to Republikanin, Mitch McConnell postawił dodatkowy warunek. Mianowicie
domagał się on obietnicy ze strony Demokratów, że w przeciągu najbliższych dwóch
lat (tj. występowania układu 50:50) nie zmieni się zasada, zgodnie, z którą obstrukcję
parlamentarną (fillbuster), prowadzoną przez jednego senatora w sprawach legislacyjnych, można przerwać min. głosami 60 senatorów (tzw. super-majority). Na podstawie
konstytucji zwykła większość (w tym wypadku 50 senatorów z Partii Demokratycznej
i wiceprezydent ) wystarczy do ustalania zasad prac Kongresu (w tym decydowanie
o obstrukcji), ale utarł się zwyczaj, zgodnie z którym obowiązuje w Senacie zasada,

352

https://www.cbsnews.com/news/senate-power-sharing-deal-approved/
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że wspomnianej obstrukcji nie można przerwać zwykłą większością. Z punktu widzenia prawnego zwykła większość zachowuje taką możliwość i krok na rzecz zastosowania zwykłej większości do zmiany zasady procedowania przy obstrukcji parlamentarnej
nosi nazwę tzw. opcji nuklearnej (nuclear option).
Lider mniejszości, Republikanin McConnell domagał się dochowania tej zasady, bo
pozwoli ona Republikanom zachować wpływ na ustawodawstwo mimo utraty kontroli
nad Kongresem i urzędem prezydenta. McConnell zwracał uwagę, że taka zasada nie
była elementem pakietu z 2001 r., bo wtedy nikt nie myślał o jej zmianie, a on sam
– choć był proszony przez Trumpa o zastosowanie tzw. opcji nuklearnej – bronił super-majority przy obalaniu obstrukcji.
Z kolei lider większości, Demokrata Schumer nie chce zgodzić się na takie uzgodnienie, gdyż w jego partii są senatorowie, którzy twierdzą, że rezygnując z możliwości zakończenia obstrukcji parlamentarnej zwykłą większością Demokraci stracą
możliwość przyjęcia ważnych ustaw z punktu widzenia ich programu politycznego353.
W chwili pisania tego tekstu umowa nie została uzgodniona, co powoduje, że Republikanie (dzięki obowiązywaniu zasad przyjętych przez poprzedni Senat) wciąż kontrolują
niektóre komisje, a przywódca większości, Demokrata Schumer nie może bez zapewniania obecności wiceprezydent spokojnie planować prac izby wyższej Kongresu354.
13 stycznia 2021 r., w dniu postawienia Donalda Trumpa przez Izbę Reprezentantów w stan oskarżenia, Mitch McConnel zapowiedział, że nie zmieni harmonogramu

353
https://www.reuters.com/article/us-usa-congress-idUSKBN29O2PA
https://www.reuters.com/article/us-usa-congress/filibuster-face-off-schumer-mcconnell-at-loggerheads-over-u-s-senate-power-sharing-idUSKBN29Q2VT?
354
https://thehill.com/homenews/senate/534855-mcconnell-wants-to-save-filibuster-as-part-of-power-sharing-deal https://www.politico.com/
news/2021/01/22/senate-power-sharing-delay-461348
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prac Senatu, bo i tak nie byłoby możliwości zakończenia procesu przed zakończeniem kadencji Donalda Trumpa355. 14 stycznia 2021 r. pojawiła się informacja o tym,
że McConnel w liście do republikańskich senatorów stwierdził, że nie podjął jeszcze
decyzji, jak będzie głosował w trakcie procesu356. Jeszcze 18 stycznia 2021 r., jako
ówczesny przywódca większości republikańskiej, McConnell zgłosił propozycję, aby
II proces Donalda Trump w Senacie trwał łącznie cztery dni, gdzie każda ze stron miałaby 24 godziny w przeciągu dwóch dni na zaprezentowanie swojego stanowiska bez
gwarancji, że mogliby oni wzywać świadków357. Jeszcze 19 stycznia 2021 r. McConnel
stwierdził, że The mob was fed lies. They were provoked by the president and other powerful people / Tłum był karmiony kłamstwami. Zostali sprowokowani przez prezydenta
i innych wpływowych ludzi358.
21 stycznia 2021 r. już jako przywódca mniejszości republikańskiej, M. McConnell
skierował dwie prośby do przywódcy większości demokratycznej, Chucka Schumera
ws. impeachmentu:
l

odłożenie przekazania przez Izbę Reprezentantów decyzji o impeachmencie

do 28 stycznia 2021 r.
l

odczekanie od tej daty dwóch tygodni z rozpoczęciem procesu (do 11 lutego),

aby adwokaci Donalda Trumpa mogli przygotować się do procesu359.
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https://www.mcconnell.senate.gov/public/index.cfm/pressreleases?ID=933A5DCD-589C-4B59-8AB2-A2F979CD3F48
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https://www.reuters.com/article/topNews/idUSKBN29I2DB

https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-impeachment-rules/mcconnell-proposal-envisions-speedy-impeachment-trial-for-trumpidUSKBN1ZJ2CI
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https://www.mcconnell.senate.gov/public/index.cfm/pressreleases?ID=933A5DCD-589C-4B59-8AB2-A2F979CD3F48
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https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-impeachment-senate-idUSKBN29Q33P https://www.mcconnell.senate.gov/public/index.cfm/
pressreleases?ID=41363556-E17D-407A-B671-B473C30474CF
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22 stycznia 2021 r. Schumer ogłosił, że – wbrew dotychczasowej praktyce rozpoczynania procesu dzień po otrzymaniu dokumentów z Izby Reprezentantów – proces
rozpocznie się 8 lutego, czyli 2 tygodnie po tym jak 25 stycznia Izba Reprezentantów
przekaże uchwałę o postawieniu Donalda Trumpa w stan oskarżenia360.

Część senatorów z Partii Republikańskiej zadeklarowała się jako zwolennicy uniewinnia, a część skazania Donalda Trumpa. Wśród zwolenników byłego prezydenta,
a tym samym przeciwników jego skazania przez Senat, byli m.in. senatorowie Lindsey
Graham (od 2003 r. reprezentuje Karolinę Południową) oraz John Cornyn (od 2002
r. reprezentujący Teksas). Ten ostatni 23 stycznia 2021 r. w kontekście planowanego procesu D. Trumpa w Senacie zagroził, że podobna sytuacja może spotkać także
prezydenta z Partii Demokratycznej. Mianowicie wskazał on, że Demokraci, którzy
mają przewagę kilku głosów w Izbie Reprezentantów oraz remisują z Republikanami
w Senacie mogą – jak to zazwyczaj ma miejsce w stosunku do partii, z której wywodzi
się urzędujący prezydent – stracić kontrolę nad obiema izbami Kongresu w wyniku
wyborów z 2022 roku. Senator Cornyn wskazał, że w efekcie Republikanie mogliby
wtedy wszcząć impeachment wobec J. Bidena361. Wśród – jak się wydaje mniejszości

360
https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-impeachment/in-senate-deal-trump-impeachment-trial-put-off-until-early-februaryidUSKBN29R1X1
361

https://www.reuters.com/article/usa-trump-impeachment-cornyn-idUSKBN29S0O7
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– senatorów z Partii Republikańskiej, którzy stwierdzili, że Donald Trump dopuścił się
czynów objętych impeachmentem są: Lisa Murkowski (Alaska), Pat Toomey (Pennsylvania) oraz Ben Sasse (Nebraska)362.

5.2. Wykluczenie Trumpa z mediów
społecznościowych jako przykład ich rosnącego
wpływu.

Po raz pierwszy na dużą skalę media społecznościowe zostały wykorzystane
na szczeblu ogólnokrajowym w 2008 roku, kiedy Barack Obama zastosował je (głównie
utworzony w 2005 r. YouTube) nie tylko do prostego przekazywania informacji bezpośrednio obywatelom, ale także do pozyskiwania środków finansowych, wspieranie
lokalnych kampanii, zwalczania niekorzystnych informacji oraz zachęcania do udziału
w wyborach363. Cztery lata później wykorzystywanie mediów społecznościowych stało
się czymś normalnym oraz rozszerzył się także wachlarz wykorzystywanych narzędzi,
który zaczął obejmować nie tylko YouTube’a, ale także Facebooka (powszechnie dostępny od 2006 r.), Twittera (założony w 2006 r.) czy Instagram (uruchomiony w 2010 r.)364.
Choć w 2008 r. aktywność w mediach społecznościowych była domeną Partii Demokratycznej (m.in. aktywności na tej płaszczyźnie częściowo przypisywano zwycięstwo
Obamy), to do wyborów z 2012 r. również politycy i wyborcy Partii Republikańskiej
362
https://www.reuters.com/article/usa-trump/wrapup-6-banished-by-twitter-an-isolated-trump-faces-looming-impeachment-threatidUSL1N2JK0CJ
363

https://www.nytimes.com/2008/11/10/business/media/10carr.html
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https://web.archive.org/web/20110423122527/http://www.huffingtonpost.com/2011/04/17/elections-2012-social-media_n_850172.html
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w takim samym stopniu zaczęli wykorzystywać media społecznościowe, czego symbolem było ogłoszenie na Twitterze startu w tych wyborach przez Mitta Romney’a365.
Donald Trump został użytkownikiem Twittera na początku 2009 r. (konto @realDonaldTrump) i z czasem rosła tam jego aktywność, która osiągnęła ok. 20 tweetów dziennie
w 2013 r. i utrzymała się na podobnym poziomie przez długi czas (z o połowę mniejszą
aktywnością w pierwszych dwóch latach prezydentury i z o połowę większą aktywnością
w ostatnich 18 miesiącach jego prezydentury)366. Jeszcze w 2012 r. D. Trump napisał:
I love Twitter…. it’s like owning your own newspaper – without the losses / Uwielbiam
Twittera…. to jak posiadanie własnej gazety - bez strat367. W trakcie kampanii wyborczej
Donald Trump krytykował niektóre firmy Big Tech – Apple, Facebook i Amazon – albo
za politykę tych firm (np. naruszającą prywatność), albo właścicieli tych firm za poglądy
na politykę imigracyjną USA (Marka Zuckerberga) lub niewłaściwe wykorzystywanie
mediów (Jeffa Bezosa właściciela „The Washington Post”)368.
Jednak po zwycięstwie w listopadowych wyborach w 2016 roku – w ramach spotkań z szefami czołowych amerykańskich firm – zorganizował on 13 grudnia 2016 r.
spotkanie z przedstawicielami tej branży w Trump Tower. W spotkaniach mieli uczestniczyć m.in.: CEO Alphabet (Google), Larry Page; dyrektor wykonawczy tej firmy,
Eric Schmidt; CEO Oracle, Safra Catz; CEO Apple, Tim Cook oraz CEO SpaceX
i Tesla, Elon Musk. W spotkaniu mieli też uczestniczyć przedstawiciele IBM,
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https://techcrunch.com/2012/10/09/new-study-shatters-myth-of-tech-savvy-liberals-again/
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Oracle oraz Palantir (współzałożyciel tej firmy Peter Thiel369 był doradcą transition team
Donalda Trumpa). W ramach spotkania firmy miały przedstawić swoje oczekiwania,
w tym m.in.:
l umożliwienie
l

napływu wykwalifikowanych pracowników,

zniesienia ograniczeń regulacyjnych w innych państwach (np. Chinach), które

uniemożliwiają sprzedaż usług i produktów amerykańskim firmom,
l

reformę podatkową umożliwiającą mniejsze opodatkowanie i transferowanie

do USA zagranicznych zysków takich firm,
l reformy

systemu federalnych zamówień publicznych, które są ważnym źródłem

dochodu takich firm370.
Z powyższego spotkania w Trump Tower z firmami Big Tech zostali wykluczeni
przedstawiciele Twittera, których Donald Trump nie zaprosił, gdyż w trakcie kampanii
wyborczej mieli zablokować jego pomysł na specjalny emotikon „CrookedHillary”371.
Pod koniec listopada i w grudniu 2016 r. zaczęły pojawiać się w liberalnej i specjalistycznej prasie wezwania do zablokowania konta Donalda Trumpa na Twitterze372. Jednak już 9 stycznia 2017 r. po spotkaniu przedstawicieli firmy Twitter z dyrektorem ds.
mediów społecznościowych w transition team Trumpa, Danym Scavino, ten ostatni napisał: Wspaniałe spotkanie z Twitterem. (…) Cieszymy się z możliwości współpracy373.

369
Peter Theil jest niezwykle ciekawą postacią amerykańskiego biznesu i polityki. Współzałożyciel wraz z Elonem Muskiem firmy płatności
internetowych PayPal. Obecnie wchodzi w skład zarządu Facebooka, którego był jednym z pierwszych zewnętrznych inwestorów, tak samo jak
LinkedIn. Milioner, kierujący funduszami hedgingowymi. W przeciwieństwie do wielu ludzi biznesu nie stroni od zaagażowania politycznyego i
ostrych wypowiedzi na bieżące tematy. Długoletni członek Partii Republikańskiej, obecnie opowiadający się za koniecznością konserwatywnego
odrodzenia narodowego w USA zob. https://nationalconservatism.org/natcon-dc-2019/presenters/peter-thiel/
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Wywiady z byłymi i ówczesnymi pracownikami Twittera na przełomie 2016 r.
i 2017 r. doprowadziły dziennikarza wpływowego czasopisma branżowego „The Verge”
do wniosku, że Donald Trump zwrócił uwagę użytkowników mediów społecznościowych na Twittera, gdy firma miała trudności ze wzrostem. Rozmówcy dziennikarza
„The Verge” wskazywali wtedy, że usunięcie konta Donalda Trumpa byłoby bardziej
dotkliwe niż obecna krytyka Twittera za pozostawienie tego konta, gdyż doprowadziłoby to do utraty rozpoznawalności przez Twitter, szczególnie w sytuacji, gdy Donald
Trump przerzuciłby się na inne platformy tj. Facebook czy Snapchat.

Po zaprzysiężeniu nowego prezydenta USA 20 stycznia 2017 r. pierwsze wezwania do ograniczenia aktywność Donalda Trumpa na Twitterze pojawiły się w połowie
2017 r. po tym m.in. jak w tweetach określił on dziennikarkę liberalnej MSNBC, Mikę
Brzezinską, jako niskie IQ. Szalona Mika i opisał jedno ze spotkań z nią następującymi
słowami: Mocno krwawiła po liftingu twarzy.
Należy zwrócić uwagę, że z biznesowego punktu widzenia obecność i aktywność
Donalda Trumpa na platformie Twitter była korzystna dla tego serwisu. Jak zauważył
przytoczony przez CNN analityk finansowy, James Cakmak: „Z biznesowego punktu
widzenia nie ma to sensu [zawieszenie konta Trumpa], ponieważ połowa wzrostu liczby
użytkowników odnotowana w marcu [2017 r.] miała podłoże polityczne”376.
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Kolejne próby ograniczenia aktywności D. Trumpa pojawiły się pod koniec 2017 r.
m.in. w kontekście jego wpisu z 24 września 2017 r., w którym stwierdził: Właśnie
słyszałem, jak minister spraw zagranicznych Korei Północnej przemawia w ONZ. Jeśli
powtarza myśli Małego Człowieka z Rakietą, to wkrótce ich nie będzie!, zaś 3 stycznia
2018 r. napisał: Przywódca Korei Północnej Kim Jong Un właśnie stwierdził, że <<guzik atomowy jest na jego biurku przez cały czas >>. Czy ktoś z jego wyczerpanego
i głodnego reżimu poinformuje go, że ja też mam Guzik Atomowy, ale jest on znacznie
większy i potężniejszy niż jego, i mój guzik działa!377

W efekcie samozwańczy przeciwnicy polityczni Donalda Trumpa w San Francisco (Resitance SF) zorganizowali jeszcze tego samego dnia protest pod siedzibą firmy378. Pod tą
presją Twitter opublikował 5 stycznia 2018 r. komunikat wyjaśniający, dlaczego konto
Donalda Trumpa i jego wpisy nie są usuwane: Wybrani światowi przywódcy odgrywają kluczową rolę w tej dyskusji ze względu na ich potężny wpływ na nasze społeczeństwo. Zablokowanie światowego lidera na Twitterze lub usunięcie jego kontrowersyjnych
tweetów, spowodowałoby ukrycie ważnych informacji, na temat których ludzie powinni
mieć możliwość debatowania. Nie uciszyłoby to również tego przywódcy, ale z pewnością
utrudniłoby konieczną dyskusję na temat ich słów i czynów.  Jednocześnie firma próbowała zaprzeczyć, że te decyzje mają coś wspólnego z kalkulacjami biznesowymi379.
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Jednak 27 czerwca 2019 r. Twitter podjął decyzję o doprecyzowaniu swojej polityki
wobec kont osób publicznych piastujących ważne funkcje państwowe oraz wprowadził
w jej ramach nowy mechanizm380.
Do tego czasu konto Donalda Trumpa było objęte polityką interesu opinii publicznej (public interest policy) Twittera, która zakładała, że wpisy osoby piastującej publiczny urząd, nie podlegają zasadom obejmujących innych użytkowników.
W praktyce oznaczało to, że jeśli taka osoba złamie zasady Twittera (np. rozprzestrzenia fałszywe informacje) to jej konto nie zostanie usunięte, jak byłoby w przypadku zwykłego użytkownika381.
W 2019 r. została potwierdzona zasada, że – choć Twitter dąży do usuwania treści naruszających jego regulamin (np. zawierających fałszywe informacje) – to osoby zasiadające we władzach państwowych lub piastujące obieralne stanowiska nie będą objęte
tą polityką, gdyż Twitter uważa, iż czasami czytanie kontrowersyjnych tweetów leży
w interesie opinii publicznej i pozwala na lepsze zrozumienie treści debaty.”382.
Jednocześnie jednak Twitter wprowadził mechanizm ograniczający widoczność
wpisów osób publicznych (i mających 100 tys. użytkowników), jeśli te wpisy naruszyły regulamin Twittera. Wprowadzono więc mechanizm, zgodnie z którym wpisy
takiej osoby na Twitterze podlegają ocenie personelu firmy i jeśli naruszają regulamin
firmy, to zostaną zakryte komunikatem na szarym tle zawierającym informację o tym
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jakie zasady serwisu zostały naruszone This Tweet violated the Twitter Rules about
[specific rule]. However, Twitter has determined that it may be in the public’s interest
for the Tweet to ramain accessible / Ten tweet naruszył zasady Twittera dotyczące
[określonej zasady]. Jednak Twitter ustalił, że w interesie publicznym może leżeć, aby
tweet był dostępny383.
Pozornie użytkownik Twittera dalej ma dostęp do takiego tweeta po kliknięciu
w opcję „Zobacz” (View). Inną opcją do wyboru będzie „Dowiedź się więcej” (Learn
more), aby zapoznać się ze szczegółami zasady, która została naruszona. Jednak widoczność takiego tweetu (wpisu) będzie ograniczona, gdyż nie będzie można go „polubić” i udostępnić (Retweet / sharing)384. Jednocześnie wpis taki nie będzie rekomendowany przez algorytm Twittera, a także nie będzie pojawiał się w takich funkcjach
jak „Safe search”, „Top Tweets timeline”, udostępnianie treści na żywo, komunikatach
o rekomendowanych tweetach czy w funkcji „Explore”385.

Co jednak ważne, wprowadzone przez firmę Twitter w połowie 2019 r. wspomniane
zasady przestrzegały, że nawet osoba publiczna piastująca urząd nie może liczyć na to,
iż jej wiadomości nie zostaną skasowane lub jej konto usunięte, jeśli jej wpisy będą
promować terroryzm, przemoc, sprzedaż zakazanych towarów lub usług, samobójstwa
i samookaleczenia, manipulowanie procesem wyborczym (m.in. przez publikowanie
fałszywych wiadomości) oraz udostępniać prywatne informacje386.
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Natomiast w pierwszej połowie 2020 r. Twitter zaczął intensywnie monitorować treść
w swoim serwisie i oznaczać poszczególne wpisy użytkowników jako zawierające nieprawdziwe informacje m.in. w związku z tym, że na jego forum dochodziło do rozprzestrzeniania informacji, które były sprzeczne z „autorytatywnymi źródłami globalnych
i lokalnych informacji o zdrowiu publicznym.”387

26 maja 2020 r. firma Twitter po raz pierwszy zastosowała wobec dwóch wpisów prezydenta Donalda Trumpa z tego samego dnia, mechanizm ich zasłaniania komunikatem
na szarym tle, informującym o naruszeniu regulaminu serwisu (potentially misleading
/ potencjalnie wprowadzające w błąd) i ograniczający ich widoczność w serwisie. Wpisy te dotyczyły skrytykowania przez prezydenta Trumpa starań Partii Demokratycznej
w Kalifornii, aby w kontekście listopadowych wyborów poluzować możliwość głosowania korespondencyjnego w związku z pandemią koronawirusa. Donald Trump twierdził, że głosowanie korespondencyjne jest formą fałszowania wyborów:
„Nie ma ŻADNEJ MOŻLIWOŚCI (ZERO!), Aby karty do głosowania korespondencyjnego były czymś innym niż zasadniczo oszustwem. Skrzynki pocztowe zostaną okradzione, karty do głosowania podrobione, a nawet nielegalnie wydrukowane i fałszywie
podpisane. Gubernator Kalifornii wysyła karty do głosowania do milionów ludzi …”

387
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W odpowiedzi na te działania Twittera szef kampanii wyborczej Trumpa stwierdził,
że Współpraca ze stronniczymi fałszywymi mediami „weryfikującymi fakty”, to tylko
zasłona dymna, której Twitter używa, aby nadać ich oczywistym taktykom politycznym
fałszywą wiarygodność. Natomiast sam Donald Trump stwierdził, że takim działaniem
firma Twitter dopuszcza się ingerencji w wybory prezydenckie oraz narusza swobodę
wypowiedzi: Twitter całkowicie dławi WOLNOŚĆ SŁOWA, a ja, jako prezydent, nie
pozwolę na to!388

Dwa dni później D. Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze ws. powstrzymywania przed cenzurą w Internecie (Preventing Online Censorship). Dokument ten nawiązał do sekcji 230(c) ustawy Communications Decency Act zapewniającej swoisty
immunitet, tj. brak możliwości pozwania mediów społecznościowych389 za treści publikowane tam przez użytkowników serwisu. Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym
National Telecommunication and Information Administration we współpracy z Federal Communications Commission ma tak doprecyzować wspomnianą sekcję 230, aby
Federal Trade Commission mogła pozywać media społecznościowe za stronniczość
w zakresie udostępniania informacji390.

388
https://www.theverge.com/2020/5/26/21271207/twitter-donald-trump-fact-check-mail-in-voting-coronavirus-pandemic-california;
https://www.mediapost.com/publications/article/351854/twitter-adds-fact-check-labels-to-trumps-false-st.html Zob. też: https://techcrunch.
com/2020/08/23/twitter-hides-trump-tweet-behind-notice-for-potentially-dissuading-people-from-voting/
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Kwestia tego przepisu jest kluczowa dla wolności słowa w mediach społecznościowych. Ochrona, którą do tej pory cieszyły się takie korporacje
jak Facebook lub Twitter sprawiała, że możliwe były masowe kampanie hejtu oraz – co nie bez znaczenia – akcje dezinformacyjne prowadzone
przez państwa totalitarne lub dyktatorskie. Amerykańska specyfika prawna powoduje, że osoby które poczuły się zniesławione muszą udowodnić,
że poniosły konkretne straty na skutek fałszywych informacji na swój temat. Wspomniany przepis powodował, że akcje przeciwko zniesławiającym i hejterom były rozporoszone. Po jego zniesieniu to Twitter i Facebook będą pozywane, o ile przepis zostanie zniesiony „do końca”, ponieważ
po zmianie włądzy w Białym Domu akcje przeciwko FB i TT w tym kontekście się zatrzymały. Główną płaszczyzną sporu politycznego w tej kwestii
jest odpowiedź na pytanie: czy media społecznościwe są medium, czy platformą techniczną do wymiany infoermacji przez użytkowników? – nad
czym najprawdopodobnie będzie debatować Sąd Najwyższy. W drugim przypadku ochrona taka jak dla mediów kompaniom typu FB i TT się nie
należy – jak mówią zwolennicy ograniczenia dotychczasowej cenzury w Internecie, prowadzonej przez FB i TT.
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Dzień później (29 maja 2020 r.) Twitter zasłonił komunikatem wpis Donalda Trump
napisany w kontekście protestów i zamieszek po śmierci George Floyda: Ci bandyci
hańbią pamięć George’a Floyda i nie pozwolę na to. Właśnie rozmawiałem z gubernatorem Timem Walzem i powiedziałem mu, że wojsko w pełni go popiera. Jakiekolwiek
trudności i przejmiemy kontrolę, ale gdy zacznie się grabież, zaczyna się strzelanie.
Dziękuję Ci!

Twitter opatrzył ten wpis Donalda Trumpa komunikatem Ten tweet naruszył Zasady
Twittera dotyczące gloryfikowania przemocy. Jednak Twitter ustalił, że pozostawienie
dostępnego tweeta może leżeć w interesie publicznym. Komentatorzy uznali, że tweet Trumpa nawiązuje do wypowiedzi szefa policji w Miami, Waltera Headley’a, który
wygłosił te słowa w 1967 r. w kontekście wprowadzenia bardziej agresywnych działań
w zakresie zapewniania bezpieczeństwa w dzielnicach zamieszkałych przez murzynów391.
W połowie października 2020 r. Twitter zablokował obecność w serwisie dwóch artykułów gazety „New York Post”, w których to zarzucono synowi Joe Bidena, Hunterowi, udział w nielegalnych transakcjach z Chinami, w zamian za sprzedaż wpływów
politycznych ojca. Przy czym, Twitter powołał się na to, że w treści tych artykułów
znajdowały się zdjęcia zawierające adresy skrzynek internetowych i numery telefonów
prywatnych osób392.

391
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Twitter z nową intensywnością zaczął opatrywać komentarzami wpisy Donalda
Trumpa po wyborach prezydenckich z 3 listopada 2020 r., w których prezydent wprost
pisał o fałszerstwach wyborczych lub zamieszczał nagrania zawierające tego typu wypowiedzi. W praktyce oznaczało to, że w przeciągu pierwszych kilku dni po wyborach
prawie połowa tweetów prezydenta Trumpa została zasłonięta szarym tłem, opatrzona
komentarzem i ich widoczność w algorytmie Twittera została ograniczona. W odpowiedzi na to Donald Trump stwierdził, że Twitter jest poza kontrolą oraz że jest to możliwe
dzięki prezentowi, jakim była uchwalona przez rząd USA Sekcja 230!393

7 listopada 2020 r., w dniu, gdy czołowe liberalne stacje telewizyjne i konserwatywna sieć telewizyjna Fox News ogłosiły Joe Bidena zwycięzcą wyborów prezydenckich, Twitter wydał komunikat, w którym poinformował, że po zaprzysiężeniu nowego prezydenta USA, konto Donalda Trumpa przestanie być traktowane jako należące
do urzędującego polityka i tym samym będzie jak każde inne. W praktyce miało to
oznaczać, że jeśli Donald Trump dalej będzie rozprzestrzeniał „fałszywe informacje
o wyborach, pandemii COVID-19 albo podburzające do przemocy, to jego konto zostanie zablokowane”394. Jednocześnie przypominano, że dotyczy to tylko prywatnego konta D. Trumpa (@realDonaldTrump), zaś konta instytucjonalne @WhiteHouse,
@POTUS, @FLOTUS i @VP zostanę przekazane nowej administracji395.
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Chociaż 6 stycznia Donald Trump w swoich wpisach stwierdził wprost, że protestujący winni unikać stosowania przemocy w ramach wydarzeń na Kapitolu Proszę wszystkich na Kapitolu o zachowanie spokoju. Żadnej przemocy! Pamiętaj, że MY jesteśmy
Partią Prawa i Porządku - szanuj Prawo i naszych wspaniałych mężczyzn i kobiety
w niebieskich mundurach. Dziękuję Wam, to powtórzył, że wybory zostały sfałszowane,
a do samych protestujących skierował wypowiedź Kocham Was. Tego dnia początkowo
Twitter zasłaniał wspomniane tweety, aż wreszcie pod wieczór zawiesił jego konto na
12 godzin396. Donald Trump został poinformowany, że jeśli skasuje wspomniane wpisy,
które wskazywały na sfałszowanie wyborów oraz okazywały pozytywne uczucia wobec protestujących to odzyska on konto397. Jednocześnie jednak Twitter ostrzegł Trumpa, że kolejne wpisy łamiące ich zasady doprowadzą do zawieszenia konta398.

Donald Trump skasował wspomniane tweety i 7 stycznia odzyskał kontrolę nad swoim kontem399. W pierwszych wpisach po odzyskaniu kontroli nad kontem zamieszczonych tego dnia opublikował nagranie, w którym przyznał, że wyczerpał legalne środki
podważenia wyborów i obiecał pokojowe przekazanie władzy Joe Bidenowi: Nowa
administracja zostanie zaprzysiężona 20 stycznia. Skupiam się teraz na zapewnieniu
płynnego, uporządkowanego i bezproblemowego przekazania władzy. Ta chwila wyma-
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ga uzdrowienia i pojednania. Jednocześnie Donald Trump potępił też szutrm na Kapitol: To those who engaged in the acts of violence and destruction, you do not represent
our country. And to those who broke the law, you will pay / Do tych, którzy dopuścili
się aktów przemocy i zniszczenia, nie reprezentujecie naszego kraju. Do tych, którzy
złamali prawo, zapłacicie [za to]). Przy czym, prezydent USA zastrzegł, że Our incredible journey is only just beginning / Nasza niesamowita podróż dopiero się zaczyna400.

W piątek, 8 stycznia pod wieczór Twitter poinformował o tym, że podjął decyzję
o „zawieszeniu na stałe” (permanently suspended) konta Donalda Trumpa, wskazując,
że doszło do tego z powodu (…) ryzyka dalszego podżegania do przemocy401. Twitter
uzasadnił zawieszenie konta dwoma wpisami prezydenta USA na swoim koncie z tego
samego dnia: (1) The 75,000,000 great American Patriots who voted for me, AMERICA
FIRST, and MAKE AMERICA GREAT AGAIN, will have a GIANT VOICE long into the
future. They will not be disrespected or treated unfairly in any way, shape or form!!!
/ 75.000.000 wspaniałych amerykańskich Patriotów, którzy głosowali na mnie, [pod
hasłami] AMERICA FIRST i MAKE AMERICA GREAT AGAIN, będą mieli WIELKI
GŁOS jeszcze przez długi czas. Nie będą lekceważeni ani traktowani niesprawiedliwie
w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie !!!
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oraz (2)
To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January
20th. / Do wszystkich, którzy o to pytają: nie pojadę na inaugurację 20 stycznia.

Zdaniem Twittera te dwa wpisy, w połączeniu z innymi słowami Donalda Trumpa
i jego sztabu, miały wskazywać, że prezydent wciąż nie uznaje wyniku wyborczego
oraz że nawołuje do przemocy402. W efekcie wspomnianej decyzji Twittera wciąż istnieje konto @realDonaldTrump, ale nie widać ani liczby osób obserwujących, ani wpisów, jedynie komunikat „konto zawieszone”403.
W odpowiedzi na te działania Twittera Donald Trump, wykorzystując instytucjonalne
konto @POTUS, opublikował oświadczenie, w którym m.in. stwierdził, że Twitter coordinated with the Democrats and the Radical Left in removing my account from their
platform, to silence me — and YOU, the 75,000,000 great patriots who voted for me.
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Twitter may be a private company, but without the government’s gift of Section 230 they
would not exist for long / skoordynowane z Demokratami i Radykalną Lewicą usuwanie
mojego konta z ich platformy, aby uciszyć mnie - i WAS, 75 milionów wielkich patriotów, którzy na mnie głosowali. Twitter może być firmą prywatną, ale bez podarunku
rządu w postaci sekcji 230 nie istniałaby długo.
Jednak, powołując się kolejny raz na użycie frazy „wielcy patrioci”, ten wpis został natychmiast skasowany przez Twittera i nie ma go w archiwalnej wersji konta
@POTUS (obecnie @POTUS45)404. Twitter wskazał, że gdyby konto to należało
do indywidualnego użytkownika, to zawiesiłby je, ale konto @POTUS wciąż było objęte polityką, zgodnie z którą Twitter (jeśli nie jest do tego zmuszony w ostateczności)
nie zawiesza kont osób publicznych. Co ciekawe, jednocześnie Twitter zawiesił – w podobny sposób jak @realDonaldTrump – konto jego sztabu wyborczego @TeamTrump
za podanie dalej powyższego wpisu z konta @POTUS405. Konto @TeamTrump pozostaje zawieszone do dzisiaj.

Nowy serwis społecznościowy dla konserwatystów?
Utrata dostępu do konta na Twitterze, a także w ramach serwisu Facebook (o czym
dalej), zbiegła się z końcem kadencji Donalda Trumpa. W kontekście działań podjętych
przez serwisy społecznościowe, wśród rozpatrywanych przez Trumpa kroków media
rozważają trzy scenariusze.

404
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Po pierwsze, wskazywano, że Trump podejmie działania na rzecz stworzenia zupełnie nowego serwisu społecznościowego dla konserwatywnych wyborców. Zapowiedzi
dopatrywano się w jego ostatnich wpisach, w których wskazywał, że nie da się uciszyć
(not be SILENCED!!) i że niedługo ogłosi coś wielkiego (big announcement soon).
Przy czym, już wcześniej Donald Trump miał sugerować personelowi Białego Domu
i Ogólnokrajowemu Komitetowi Partii Republikańskiej (Republican National Committee), że myśli o własnej aplikacji406.

Były doradca Trumpa ds. mediów społecznościowych wprost wzywał go do stworzenia własnej aplikacji i sugerował, że jeśli taka aplikacja zostałaby zablokowana przez
Apple i Google, to Trump miałby podstawę do zwycięskich pozwów.
Takie rozwiązanie ma jednak kilka słabości:
l wymaga
l

sporych nakładów finansowych na uruchomienie usługi;

jest czasochłonne na etapie projektowania i testowania platformy, a później

w fazie pozyskania dużej ilości użytkowników, oraz
l skazuje

projekt na ograniczoną ilość użytkowników w związku z tym, że przed-

sięwzięcie takie będzie nastawione tylko na użytkowników o określonych poglądach politycznych, gdy tymczasem inne platformy – nawet jeśli dominują tam
użytkownicy o określonej ideologii – przedstawiają się i skutecznie przyciągają
wyborców o odmiennych poglądach.

406
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Uchylenie sekcji 230 ustawodawstwa federalnego?
Drugą opcją było doprowadzenie do uchylenia wspomnianej już sekcji 230 ustawodawstwa federalnego, zgodnie z którą serwisy internetowe nie odpowiadają za treści
publikowane w ich ramach. Oczywiście wymagałoby to nie tylko mobilizacji wokół
tego celu całej Partii Republikańskiej, ale także zdobycia kontroli nad którąś z izb Kongresu oraz samego urzędu prezydenta. Opcję taką poparł jeden z sojuszników Trumpa,
senator Lindsey O. Graham407. Wydaje się więc to dość odległą perspektywą. Miałoby
to pozwolić na pozywanie serwisów internetowych za ograniczenie wolności słowa.
Niektórzy eksperci wskazują, że w sytuacji, gdy serwisy internetowe byłyby zagrożone
karami za treści publikowane na ich stronach, to prowadziłyby one jeszcze bardziej
ostrożną politykę i w o wiele większym stopniu moderowały treści na swoich stronach.

Trump w alt-techach?
Trzecią opcją było rozpoczęcie przez Donalda Trumpa aktywnej obecności na jednym
z serwisów społecznych założonych specjalnie dla osób o konserwatywnych poglądach,
które obawiały się cenzury w dominujących mediach społecznościowych jak Twitter
i Facebook. Już po pierwszych blokadach do doradców Trumpa zgłosili się przedstawiciele głównych tzw. alt-techów (alternative technology) z zaproszeniem, aby prezydent
właśnie tam kontynuował swoją obecność w mediach społecznościowych. Szczególnie
wyraźnie o taką obecność ubiega się aktualnie serwis Gab.
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https://www.washingtonpost.com/technology/2021/01/09/trump-twitter-banned-apps/

225

Wydaje się, że Trump już wcześniej przygotowywał się na taką ewentualność. Jeszcze w tym samym roku, w którym powołano do życia platformę Parler, doradcy Trumpa założyli tam konto Team Trump (9 stycznia 2020 r. konto to osiągnęło 3 mln osób
obserwujących). Zaś latem 2019 r., kiedy zaczęły się intensywniej pojawiać wezwania
do ograniczenia obecności Donalda Trumpa w dotychczas używanych przez niego mediach
społecznościowych, w Białym Domu doszło do spotkania z przedstawicielami Parlera. W
tym samym czasie doszło do założenia prywatnego (tj. zamkniętego) konta @realDonaldTrump w tym serwisie408. Jednak dzień później serwis przestał działać (o czym dalej).

Innym alt-techem, który zaczął zyskiwać na popularności, po blokadzie Parlera stał
się Gab. Obecnie znajduje się tam konto @realdonaldtrump z informacją, że zostało
ono utworzone w 2016 r., czyli w tym samym roku, co sama aplikacja. Wydaje się jednak, że jest to jedynie kopia konta Donalda Trumpa z Twittera, gdyż wpisy kończą się
na tych z 6 i 8 stycznia, czyli opublikowanych tuż przed tymczasowym i permanentnym
zablokowaniem konta Trumpa w tym serwisie.

Obecnie chwilę Donald Trump ma 2,1 mln obserwatorów w tym serwisie409, co stanowi ok. 2% liczby osób śledzących jego Twitterowe konto. W tym kontekście warto
przytoczyć opinie ekspertów i doradców Trumpa wskazujące, że raczej nie stanie się

408
https://www.washingtonpost.com/technology/2021/01/09/trump-twitter-banned-apps/ ; https://www.washingtonpost.com/technology/2019/07/12/white-house-social-media-summit-not-one-and-done-trumps-allies-say/
409

https://gab.com/realdonaldtrump
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on aktywnym użytkownikiem tego typu platform, gdyż są zbyt niszowe i postawi on
na rozwój jakiegoś własnego przedsięwzięcia, które pozwoli mi zyskać szerszą bazę
osób śledzących jego aktywność410.

Warto odnotować jak na sytuację Donalda Trumpa zareagowało dwóch czołowych radiowych komentatorów utożsamianych z konserwatywnymi poglądami. Rush Limbaugh
usunął swoje konto z Twittera (krążyły fałszywe informacje, że jego konto zawieszono),
ale nie założył jego odpowiednika w alt-techach, gdyż zdiagnozowano u niego terminalne stadium nowotworu (zmarł 17 lutego 2021)411. Z kolei drugi ważny radiowy dziennikarz konserwatywny Mark R. Levin zawiesił publikowanie treści na Twitterze i wezwał
swoich słuchaczy do polubienia jego konta na platformach Parler i Rumble412.

5.3. Rola mediów społecznościowych w sporze
kulturowym w USA
Obecnie środowisko medialne Stanów Zjednoczonych można upraszczając podzielić na dwa typy. Pierwszym są media tradycyjne, takie jak prasa drukowana, radio
i telewizja. Drugim typem są media internetowe, ale te występują w dwóch różnych
wersjach. Pierwszą są informacyjne portale internetowe, które najczęściej są interneto-

410
https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-communication-explainer-idUSKBN29G138 https://www.washingtonpost.com/technology/2021/01/09/trump-twitter-banned-apps/
411

https://eu.usatoday.com/story/news/factcheck/2021/01/09/fact-check-rush-limbaugh-deactivated-his-twitter-account/6608137002/

412

https://twitter.com/marklevinshow/status/1347692115615219717
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wymi witrynami mediów tradycyjnych, ale zalicza się tu także przedsięwzięcia obecne
tylko w przestrzeni internetowej i niemające swoich odpowiedników w formie tradycyjnej – tu przykładem jest portal The Hill  thehill.com.

Drugą wersją mediów internetowych są tzw. media społecznościowe, które inaczej
niż portale internetowe (oparte o technologię stron internetowych pierwszej generacji
– Web 1.0 – i w ograniczony sposób pozwalające na interakcję z czytelnikiem) są oparte
o technologię stron internetowych drugiej generacji (Web 2.0). Strony internetowe tego
typu pozwalają użytkownikom na łatwe stanie się producentem treści informacyjnych
(wystarczy założyć konto w danym serwisie) oraz na interakcję z innymi producentami
treści (m.in. poprzez ich udostępnianie, komentowania lub ocenianie).

W powyższym kontekście należy stwierdzić, że:
l 49

% Amerykanów pozyskuje wiadomości (news) z telewizji,

l 26%
l

z radia,

16% z prasy drukowanej (jeden respondent mógł wskazać kilka źródeł, więc

procenty nie sumują się).
Natomiast 33% Amerykanów wykorzystuje portale informacyjne (news website), zaś
20% media społecznościowe413. Głównym czynnikiem wpływającym na typ medium,
z którego pozyskiwane są wiadomości („news”) jest wiek (podane dane nie sumu-

413

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/09/11/key-findings-about-the-online-news-landscape-in-america/
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ją się). 71% osób w wieku 18-29 pozyskuje informacje z Internetu, zaś jedynie 26%
z mediów tradycyjnych (w tym szczególnie z telewizji – 16%). Osoby w wieku 30-49 pozyskują także głównie informacje z Internetu (67%), ale także z mediów tradycyjnych jak
telewizja (25%) czy radio (15%). W przypadku osób w wieku 50-64 podobna liczba osób
korzysta z Internetu oraz telewizji (52-54%) a w dalszej kolejności z radia (20%) i prasy
drukowanej (11%). Natomiast w grupie 65+ głównym źródłem informacji jest telewizja
(68%), Internet (48%), prasa drukowana (25%) oraz wreszcie radio (21%)414.

Podsumowując, Internet jest głównym źródłem informacji (71-67%) w grupach
wiekowych 18-29 i 30-49, zaś w pozostałych grupach jest – w grupie 50-64 – równie ważny (52%) jak telewizja (54%) lub – w grupie 65+ – mniej ważny (48%) jak
telewizja (68%).
Również od wieku zależy to, z jakiego typu mediów internetowych użytkownicy korzystają, aby pozyskiwać wiadomości. 42% osób w wieku 18-29 pozyskuje informacje
z mediów społecznościowych, zaś 28% pozyskuje informacje z portali internetowych
i taki też sam procent korzysta z wyszukiwarek internetowych. 38% osób w wieku 3049 jako główne źródło pozyskiwania wiadomości podaje portale internetowe, 28% posługuje się wyszukiwarką, zaś 25% korzysta w tym celu z mediów społecznościowych.
W grupie 50-64 lat podobnie są uszeregowane źródła informacji w Internecie: portal
internetowe (33%), wyszukiwarki (22%) i media społecznościowe (15%). Zaś w grupie

414

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2021/01/12/more-than-eight-in-ten-americans-get-news-from-digital-devices/
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wiekowej ponad 65 lat 32% pozyskuje informacje z portali internetowych, 15% z wyszukiwarek internetowych, zaś 10% z mediów społecznościowych415. Podsumowując,
media społecznościowe są głównym narzędziem pozyskiwania wiadomości w Internecie w grupie 18-29 (42%), zaś w pozostałych grupach stanowią źródłowe informacji
jedynie od 10% do 25% populacji, gdyż przegrywają z platformami informacyjnymi
oraz wyszukiwarkami internetowymi.

Ponad 70% Amerykanów posiada konto, chociaż w jednym internetowym medium
społecznościowym (co nie jest równoznaczne z wykorzystaniem tego narzędzia do pozyskiwania wiadomości). Posiadania konta w mediach społecznościowych jest uzależnione od wieku. Około 90% Amerykanów w wieku 18-29 ma przynajmniej jedno takie
konto. Wśród osób w wieku 30-49 taka sytuacja ma miejsce w przypadku około 80%
Amerykanów. W przypadku osób w wieku 50-64 jest tak w przypadku 70% Amerykanów. Zaś tylko 40% Amerykanów w wieku 65+ posiada takie konto416. Chociaż 70%
Amerykanów posiada konto w jakichś mediach społecznościowych, to nie oznacza to,
że wszystkie tego typu serwisy internetowe cieszą się taką samą popularnością. Około
70% Amerykanów korzysta z serwisu YouTube oraz Facebook. Około 37% Amerykanów posiada konto w serwisie Instagram. Następnym w zakresie popularności jest
serwis Pinterest (28%), LinkedIn (27%), Snapchat (24%) i dopiero Twitter (22%)417.

415

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2021/01/12/more-than-eight-in-ten-americans-get-news-from-digital-devices/

416

https://www.pewresearch.org/internet/fact-sheet/social-media/

417

https://www.pewresearch.org/internet/fact-sheet/social-media/
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I tu trzeba dodać, że podobnie jak w Polsce, z Twittera korzysta zdecydowana większość dziennikarzy i „mediaworkerów”418, zarówno do pozyskiwania jak i do publikacji
treści. Stąd niewspółmierna – do statystycznej saturacji w populacji – waga przywiązywana do treści pojawiających się w Twitterze419.

Media społecznosciowe w marketingu politycznym
Choć istnieje tendencja do prostego przekładania wzrostu liczby użytkowników Internetu, w tym mediów społecznościowych, na wzrost znaczenia tego narzędzia jako
instrumentu oddziaływania z zakresu marketingu politycznego, to należy odnotować
zmianę recepcji tego typu działań przez samych użytkowników mediów społecznościowych. O ile w 2016 r. – praktycznie niezależnie od poglądów politycznych – jedynie ok. jedna trzecia użytkowników mediów społecznościowych miała zastrzeżenia, co
do obecności reklam politycznych w tego typu serwisach, o tyle cztery lata później liczba takich osób zdecydowania wzrosła: wśród wyborców Partii Demokratycznej prawie
do 50%, zaś wśród wyborców Partii Republikańskiej aż do 63%. Choć wśród wyborców
Partii Demokratycznej procent użytkowników mediów społecznościowych przychylnie
odnoszących się do reklam politycznych pozostał w przeciągu czterech poprzednich lat
bez zmiany (ok. 20%), to wśród wyborców Partii Republikańskiej aż o połowę spadła
liczba osób przychylnie odnoszących się do takich reklam (z 21% do 10%)420.

418
Słowo „mediaworker” (od ang.media i worker – robotnik, pracownik) wydaje się, że trafnie oddaje sytuację zawodu dziennikarskiego na całym
świecie.
419

https://www.prdaily.com/report-83-of-journalists-use-twitter-but-most-still-want-email-pitches/
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https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/08/19/55-of-u-s-social-media-users-say-they-are-worn-out-by-political-posts-and-discussions/
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Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że – niezależnie od barw politycznych – statystycznie rośnie stopień wykorzystywania mediów społecznościowych przez polityków w USA tak w kwestii ich aktywności, jak i też liczby śledzących ich aktywność użytkownik (na przykładzie Facebooka i Twittera). W rzeczywistości jedynie
10% polityków odpowiada prawie za 20% aktywności (wpisów/postów) i aż 80%
reakcji ze strony innych użytkowników w tych serwisach (polubieni i udostępnień).
W przypadku Partii Republikańskiej takimi wpływowymi osobami – poza Donaldem
Trumpem – jest Mitt Romney czy Ted Cruz421. Oznacza to, że zmniejszenie widoczności lewicowych czy konserwatywnych treści w mediach społecznościowych takich
jak Facebook czy Twitter może być osiągnięte poprzez blokowanie nie tyle znaczącej
liczby kont polityków, ale uniemożliwienie publikowania zaledwie kilku najpopularniejszym politykom, których poglądy Twitter czy Facebook chciałyby zablokować.

Jeśli przyjrzeć się najpopularniejszej platformie mediów społecznościowych
w USA, Facebookowi, to – chociaż narasta tam ograniczenie aktywności kont
o profilu konserwatywnym – to sam serwis jest atakowany przez obie strony spektrum politycznego.
Przy czym warto zaznaczyć, że istnieje poważna różnica między Twitterem a Facebookiem, która nie tylko dotyczy liczby użytkowników. Otóż Twitter – w odróżnienia
od Facebooka czy w miarę równą liczą użytkowników po obu stronach politycznej
barykady422 – ma bardzo określony profil polityczny, bo choć są na nim intensywnie

421

https://www.pewresearch.org/internet/2020/07/16/1-the-congressional-social-media-landscape/

422

https://www.pewresearch.org/politics/2020/10/15/differences-in-how-democrats-and-republicans-behave-on-twitter/
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obecne także treści Partii Republikańskiej, to szacuje się, że wśród najważniejszych twórców treści w tym serwisie, prawie 70% stanowią zwolennicy Partii Demokratycznej423.
Do momentu zablokowania konta Donalda Trumpa w serwisie Facebook trudno było
jednoznacznie orzec o ograniczaniu widoczności treści konserwatywnych w ramach
tego serwisu. Jeśli porównywać liczbę subskrypcji konta Donalda Trumpa i Joe Bidena
w tym serwisie to Republikanin miał przewagę 3:1 nad Demokratą (33 mln D. Trumpa
przy ok. 8,5 mln J. Bidena)424. Dość podobnie wygląda sytuacja jeśli chodzi o innych
czołowych polityków w tym serwisie: Mitt Romney (ponad 9 mln), Bernard Sanders
(5,5 mln), Elizabeth Warren (prawie 3,5 mln), Ted Cruz (ponad 2 mln)425.

Podobnie jest z profilami dotyczącymi konfliktów rasowych z 2020 r. Black Lives Matter ma ponad 700 tys. subskrybentów426, zaś (propolicyjny) Blue Lives Matter aż 2,2 mln427. Jeśli chodzi o widoczność postów o danym profilu politycznym, to
do mierzenia tego nie ma narzędzi niezależnych od Facebooka, ale według narzędzia, które oferuje ta firma (i którego błędów nie wykazano) CrowdTangle wśród 10
najpopularniejszych historii danego dnia dominują zazwyczaj te opublikowane przez
konserwatywnych polityków lub komentatorów. Np. 3 lutego 2021 r. wśród 10 najpopularniejszych wpisów top 1 stanowił opublikowany przez konserwatywnego duchownego

423

https://www.pewresearch.org/politics/2020/10/15/differences-in-how-democrats-and-republicans-behave-on-twitter/

424
https://www.facebook.com/DonaldTrump oraz https://www.facebook.com/joebiden (nie mylić z obecnym kontem J. Bidena, które jest kontem
POTUS-a: https://www.facebook.com/POTUS ).
425
https://www.facebook.com/mittromney/ https://www.facebook.com/berniesanders/ https://www.facebook.com/ElizabethWarren/
https://www.facebook.com/tedcruzpage/
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Franklina Grahama. Trzy inne wpisy w top 10 należały do konserwatywnego komentatora Dana Bongino (pozycja 2, 3 i 5). Kolejnym konserwatywnym publicystą w top 10
tego dnia był Ben Shapiro. Natomiast, jeśli chodzi o treści liberalne lub lewicowe, to
w top 10 znalazł się profil Washington Post (pozycja 4), a także lewicowe konto Occupy Democrats (pozycja 9) oraz publiczne radio NPR (pozycja 10)428.
Jeśli Facebook początkowo oskarżano o ograniczanie widoczności postów o charakterze politycznym, to według informacji ujawnionych w 2020 r. przez centrowy
„Wall Street Journal” Facebook w 2017 r. zmienił algorytm wyświetlania treści w ten
sposób, aby nie osłabić widoczności wpisów konserwatywnych kont, co doprowadziło
do zmniejszenia widoczności treści lewicowych429. W 2017 r. właściciel Facebooka
poinformował w kontekście wydarzeń w Charlottesville, że ten serwis społecznościowy podejmie aktywniej działania na rzecz usuwania kont i grup związanych z sianiem
nienawiści i gloryfikowaniem przemocy, co już wcześniej było polityką tej witryny, ale
nie było intensywnie wdrażane430.

W 2018 r. centrowy „Wall Street Journal” donosił o tym, że jedna z aplikacji Facebooka, która miała ograniczyć obecność wpisów o radykalnie politycznym charakterze
(miałoby to skutkować znaczącym ograniczeniem wpisów o charakterze konserwatywnym) została zablokowana przez wiceprezydenta Facebooka ds. polityki publicznej
Joela Kaplana. Ten były pracownik administracji George’a Busha Młodszego (m.in.
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https://twitter.com/FacebooksTop10/status/1357019381377560576
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https://www.wsj.com/articles/how-mark-zuckerberg-learned-politics-11602853200
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były z-ca szefa personelu Białego Domu w latach 2006-2009) został zatrudniony
w Facebooku w 2011 r., aby zapewnić firmie dostęp do republikańskich członków Kongresu431. Obecnie uważa się, że J. Kaplan reprezentuje interesy konserwatywnych użytkowników aplikacji w zdominowanym przez liberałów zarządzie firmy. Warto dodać,
że nie ma możliwości sprawdzenia jak Facebook ogranicza widoczność profilom konserwatywnym przy zbieraniu środków finansowych za pomocą reklam wyświetlanych
na profilu i liczby subskrypcji, gdyż firma ta nie publikuje takich danych.

Natomiast głównym przejawem działania Facebooka skierowanym wobec konserwatywnych kont oraz grup jest ich czasowe blokowanie lub usuwanie na stałe. I tak jeszcze w sierpniu 2019 r. Facebook ogłaszając listę zaufanych partnerów medialnych nie
tylko wskazał liberalne media jak CNN, New York Times i Washington Post, ale także
konserwatywny Breitbart432. Natomiast jeszcze w sierpniu 2020 r. portal specjalizujący
się w nowych technologiach BuzzFeed opublikował wewnętrzne dane Facebooka, które wskazywały, że firma ta ograniczyła liczbę ostrzeżeń o nieprawdziwość informacji
w przypadku konserwatywnych profili433.

W sierpniu 2020 r. Facebook rozpoczął kasowanie grup internetowych, które wiązał z paramilitarnymi ruchami społecznymi („militarized social movements”), w tym
Oath Keepers, Boogaloo Bois oraz QAnon (do początku listopada usunięto ok. 15 tys.

431

https://www.wsj.com/articles/facebooks-lonely-conservative-takes-on-a-power-position-11545570000
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https://edition.cnn.com/2019/10/26/media/facebook-news-breitbart/index.html
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https://www.forbes.com/sites/vidhichoudhary/2020/08/07/facebook-said-to-delete-strike-warnings-for-conservative-platforms-that-post-misinformation/
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takich grup)434. Z kolei we wrześniu 2020 r. Facebook informował o usunięciu ponad
200 kont o charakterze konserwatywnym, gdyż ustalił, że były powiązane z firmą komunikacyjną z Arizony, świadczącą usługi Partii Republikańskiej435.
Natomiast tuż po wyborach z 3 listopada 2020 r. Facebook zdecydował się na nowy
krok, gdy 5 listopada 2020 r. usunął grupę „Stop the Steal” stworzoną przez użytkowników twierdzących, że doszło do fałszerstw wyborczych w trakcie wyborów436. Kontynuowano to w kolejnych dniach listopada437. Facebook zdecydował się na taki krok
w kontekście informacji, że niektóre z takich paramilitarnych grup planowały nie tylko
protesty, ale także działania wymierzone w legalnie władze federalne i stanowe. Pojawiły się informacje o planowanym porwaniu gubernator Michigan438. Kontynuowanie
usuwania takich kont w kolejnych dniach konserwatywne media odczytywały nie jako
próbę walki z oskarżeniami o fałszerstwa wyborcze, ale ograniczeniem możliwości
wypowiedzi przez zwolenników Donalda Trumpa i po prostu cenzurę.
Zupełnie nowym sposobem działania Facebooka wobec Donalda Trumpa były reakcje tej firmy na tzw. szturm na Kapitol w dniu 6 stycznia 2021 r. Najpierw o 16.00
Facebook zdecydował, że będzie usuwał wszelkie treści popierające szturm na Kapitol
oraz zachęcające do przynoszenia broni na protesty w jakiejkolwiek części kraju439.
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https://www.reuters.com/article/us-usa-election-facebook-focus-idUSKBN27M2UN
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Z tego też powodu zostało usunięte nagranie Trumpa440, nawołujące do zakończenia
okupacji Kapitolu, ale jednocześnie pozytywnie wyrażające się o protestujących. Jednocześnie Facebook zaczął opatrywać następującym  komentarzem Joe Biden has been
elected President with results that were certified by all 50 states. The US has laws,
procedures, and established institutions to ensure the peaceful transfer of power after
an election / Joe Biden został wybrany na prezydenta, a wyniki zostały potwierdzone
przez wszystkie 50 stanów. Stany Zjednoczone mają prawa, procedury i ustanowione
instytucje zapewniające pokojowe przekazanie władzy po wyborach.442
6 stycznia wieczorem (około 18:30) Facebook zdecydował o zablokowaniu
na 24 godz. Donaldowi Trumpowi dostępu do jego konta z powodu złamania dwóch
zasad publikacji treści w tym serwisie443.
Podobnie zrobiono z kontem Donalda Trumpa w serwisie Instagram, którego
właścicielem jest Facebook444. Wreszcie o 8 rano dnia następnego, 7 stycznia Facebook zdecydował o zablokowaniu (nie zaś skasowaniu) konta Trumpa na czas
„nieokreślony” (minimum dwa tygodnie), ponieważ We believe the risks of allowing President Trump to continue to use our service during this period are simply
too great (…) / Uważamy, że ryzyko związane z pozwoleniem prezydentowi Trumpowi na dalsze korzystanie z naszych usług w tym okresie jest po prostu zbyt duże445.
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Konto w takiej formie funkcjonuje do dzisiaj i inaczej niż w przypadku Twittera wciąż
dostępni są wszyscy obserwujący to konto, a także wcześniejsze wpisy prezydenta446.
Warto zaznaczyć, że początkowo informowano o zawieszeniu konta na dwa tygodnie,
czyli do 21 stycznia, a więc dzień po zaprzysiężeniu Joe Bidena. Mimo tego, że minęły
wspomniane dwa tygodnie, to do chwili obecnej konto Trumpa w serwisie Facebook
nie zostało przywrócone właścicielowi. Wynika to z tego, że 21 stycznia Facebook
przekazał sprawę zablokowania konta Trumpa powołanej przez siebie Radzie Nadzorczej (Oversight Board). Instytucja ma teraz 3 miesiące (90 dni), czyli czas do 21 kwietnia, na rozstrzygnięcie co dalej z kontem Trumpa447.
Spośród wielu innych platform społecznościowych, które po decyzji Twittera i Facebooka zawiesiły konta Donalda Trumpa na szczególną uwagę zasługuje serwis YouTube, którego właścicielem jest jedna z czterech – obok Apple’a, Amazona, Facebook
– firm zaliczanych do tzw. Big Tech, czyli Google (Alphabet). Otóż YouTube zawiesił
12 stycznia 2021 r. konto Donalda Trumpa w tym serwisie na tydzień (konto było dostępne dla użytkowników serwisu, ale niemożliwe było publikowanie przez właściciela
tam nowych treści) oraz zablokował możliwość komentowania opublikowanych materiałów wideo. Natomiast 26 stycznia 2021 r. firma YouTube poinformowała, że konto
Donalda Trumpa zostanie na stałe zablokowane w serwisie (choć poprzednie opublikowane nagrania będą dostępne), czyli nie będzie możliwości dodawania nowych nagrań
oraz komentowania już opublikowanych treści448.
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https://www.facebook.com/DonaldTrump
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https://eu.usatoday.com/story/tech/2021/01/21/facebook-trump-suspension-oversight-board-instagram/6656947002/
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https://eu.usatoday.com/story/tech/news/2021/01/26/youtube-ban-former-president-trumps-channel-remain-suspended/4265336001/
Zob. https://www.youtube.com/Donaldtrump/videos
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Tego samego dnia serwis YouTube poinformował, że usunął profil adwokata Donalda
Trumpa, Rudy’ego Giulianiego z programu partnerskiego tego serwisu, co oznacza,
że wspomniany prawnik będzie dalej mógł publikować treści w serwisie, a użytkownicy będą mogli je komentować, ale właściciel nie będzie mógł czerpać zysków z reklam
wyświetlanych na jego kanale (co w przypadku często otwieranych witryn wiąże się ze
znacznymi wpływami finansowymi)449.

Warto odnotować, że wszystkie najpopularniejsze serwisy społecznościowe
w przededniu zaprzysiężenia nowego prezydenta w dniu 20 stycznia 2021 r. podjęły starania uniemożliwiające wykorzystywanie mediów społecznościowych do:
l organizowania
l wskazywania
l promowania

protestów,

na zaistnienie fałszerstw wyborczych

niepotwierdzonych teorii (utożsamianych najczęściej z termi-

nem QAnon) o „satanistyczno-pedofilskim spisku liberalnych elit”450.

Podsumowując, należy zwrócić uwagę, że ponad połowa społeczeństwa amerykańskiego wciąż pozyskuje wiadomości z mediów tradycyjnych (prasa drukowana, radio
i telewizja). Około jednej trzeciej społeczeństwa wykorzystuje do tego Internet. Jednakże wyraźnie widać, że im młodsze pokolenie, tym większa gotowość do korzystania z Internetu jako żródła informacji, w tym informacji politycznych (dochodząca u

449
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-26/youtube-temporarily-suspends-rudy-giuliani-from-partner-program
Zob. https://www.youtube.com/c/RudyWGiuliani/videos
450
https://www.reuters.com/article/us-usa-biden-socialmedia-factbox/factbox-how-facebook-twitter-and-others-are-girding-for-inaugurationthreats-idUKKBN29P1UM

239

najmłodszych do ponad 70%), co będzie oznaczać, że wraz z upływem czasu w kolejnych grupach wiekowych zaczną dominować osoby wykorzystujące Internet jako
główne źródło informacji. Głównym tradycyjnym źródłem informacji, które na tym
straci, będzie telewizja (w grupie 65+ dominująca z udziałem 68%, zaś w grupie 18-29
z udziałem jedynie 16%). Jednocześnie będzie rosnąć liczba użytkowników, dla których
w Internecie media społecznościowe będą głównym źródłem informacji kosztem portali internetowych (w grupie 65+ trzy razy częściej wykorzystuje się portale internetowe niż media społecznościowe, jednak w grupie 18-29 dwa razy częściej korzysta się
z mediów społecznościowych niż portali internetowych). Biorąc pod uwagę najmłodsze grupy wiekowe, gdzie prawie 90% osób posiada konto w jakimś serwisie społecznościowym, należy założyć, że z upływem czasu prawie 100% populacji USA będzie
posiadać konto w którymś z takich serwisów. Wydaje się, że Facebook i YouTube
w najbliższych latach zachowają dominującą pozycję (w ujęciu dynamicznym notują
stabilną liczbę użytkowników lub ich wzrost), niektóre platformy mogą trafiać tylko
do specyficznych grup i nie zyskiwać ogólnej popularności (np. Twitter notuje spadek
użytkowników), ale nie da się wykluczyć, że pojawią się nowe platformy wykorzystujące nowe technologie i metody uzależniające (np. augmented reality – rzeczywistość rozszerzona), które dynamicznie zyskają użytkowników. Choć niewielka część
użytkowników mediów społecznościowych (ok. 10-20%) jest zainteresowana treściami
politycznymi, o tyle narasta liczba osób zniechęconych do tego typu treści (w przypadku wyborców Partii Republikańskiej osiąga poziom prawie 2/3 użytkowników).
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Jak już wspomniano, choć rośnie aktywność polityków w mediach społecznościowych
obu partii, to ok. 80% treści tego typu przyciągających użytkowników generuje jedynie
10% kont polityków, co powoduje, że blokując niewielką liczbą kont można w znaczący sposób ograniczyć widoczność treści danej opcji politycznej.

Wzrost znaczenia alternatywnych mediów społecznościowych: Parler i Gab
Parler i Gab stanowią przykład serwisów internetowych stworzonych intencjonalnie jako alternatywy wobec dotychczas dominujących ich odpowiedników oskarżanych przez środowiska konserwatywne o dyskryminowanie użytkowników właśnie
o poglądach konserwatywnych. Początku rozwoju tego typu platform doszukuje się
w witrynach internetowych skupionych na udostępnianiu przez użytkowników grafik
(najczęściej memów) z komentarzem stworzonych dla prawicowych użytkowników
Internetu, którzy uważali się za alternatywę wobec mainstreamowego konserwatyzmu
(tzw. alt-right).

Symbolem tego typu serwisów jest 4chan (założony w 2003 r.)451 oraz 8chan (2013,
obecnie jako 8kun z zablokowanymi serwerami). Pomysły rozwoju alt-techów uległy
intensyfikacji w trakcie kampanii wyborczej w 2016 r., gdy Twitter zawiesił konta niektórych prawicowych zwolenników Donalda Trumpa452 i w roku następnym po tym jak
właściciel Facebooka poinformował w kontekście wydarzeń w Charlottesville, że ten
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https://www.4chan.org/

452

https://www.washingtonpost.com/technology/2021/01/11/gab-social-network/
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serwis społecznościowy aktywniej podejmie działania na rzecz usuwania kont i grup
związanych z „sianiem nienawiści i gloryfikowaniem przemocy”, co już wcześniej było
polityką tej witryny, ale nie było intensywnie wdrażane453.

Kolejnym impulsem do rozwoju takich przedsięwzięć było najpierw tymczasowe zablokowanie kont Alexa Jonesa w serwisie Facebook w połowie 2018 roku454, a wreszcie
ich całkowite usunięcie z tej platformy w połowie 2019 roku455. Platformy tego typu zaczęły zyskiwać na znaczeniu na przełomie 2020 i 2021 r. w kontekście usuwania przez
Facebook i inne media społecznościowe kont wskazujący na fałszerstwa w wyborach
prezydenckich z listopada 2020 roku, a także usuwania na tych samych platformach
kont podważające wybór Joe Bidena oraz popierające działania podobne do szturmu na
Kapitol w styczniu 2021 roku456.
Wśród tego typu przedsięwzięć można wskazać takie projekty jak Parler i Gab (platformy mikrobloggingowe będące odpowiednikiem Twittera), MeWe (założony w 2012
r. przykład sieci społecznej typu Facebook) czy DLive oraz Rumble (skupione na publikowaniu nagrań wideo i będące odpowiednikami serwisu YouTube)457.
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https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-communication-explainer-idUSKBN29G138
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Parler
Parler jest jednym z najbardziej znanych tego typu przedsięwzięć. Został założony
w 2018 r. jako alternatywa wobec Facebooka i Twittera oskarżonych o nadmierną ingerencję w treści publikowane w tych dwóch serwisach. Sam Parler miał liberalne podejście co do treści, jakie mogą być publikowane – wskazując tylko, że automatycznie
kasowane są treści zawierające pornografię dziecięcą.

Jeden z najszybszych przyrostów liczby użytkowników miał miejsce tuż po wyborach
z listopada 2020 r., gdy serwisy społecznościowe jak Facebook kasowały grupy i wpisy
wskazujące na fałszerstwa wyborcze. W jednym z pierwszych tygodni po wyborach liczba użytkowników Parlera podwoiła się w przeciągu jednego tygodnia z 5 mln do 10 mln
użytkowników. Jednocześnie serwis zaczął przyciągać uwagę konserwatywnych inwestorów jak np. Robert Mercer (jeden z czołowych inwestorów w Cambridge Analytica powiązany z alt-rightowym serwisem informacyjnym Breitbart News)458. W tym czasie Parler
stał się jedną z najpopularniejszych aplikacji pobieranych w sklepie Apple’a i Google’a459.

Po tzw. szturmie na Wzgórze Kapitolińskie wskazywano na to, że uczestnicy zamieszek wcześniej dyskutowali na temat możliwej do zastosowania taktyki. Właśnie w ramach tej platformy mówiono o okupowaniu Kapitolu, a także rozważano drogi obejścia
ograniczeń w zakresie posiadania broni w Waszyngtonie460.

458
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7 stycznia 2021 r. Facebook i Twitter obiegły zdjęcia wskazujące jakoby na to,
że Donald Trump założył konto w serwisie Parler i aktywnie publikuje tam wpisy.
Okazało się jednak, że wpisy w rzeczywistości pochodzą z konta „President Trump
Tweets” i zawierają informacje o aktywności i wypowiedziach prezydenta USA461. Nie
da się wykluczyć, że tego typu działania miały na celu promocję Parlera, który jest komercyjnym przedsięwzięciem, lub wywrzeć presję na Donalda Trumpa, aby dołączył
do tego serwisu. Bezapelacyjnie jednak po zablokowaniu kont Trumpa w serwisie Twitter i Facebook doszło do wzrostu popularności aplikacji Parler, która w tym czasie stała
się najczęściej pobieraną aplikacją w Apple Store462.

8 stycznia 2021 r., czyli w dniu gdy konta D. Trumpa w czołowych mediach społecznościowych zostały zablokowane, Google poinformował o tym, że aplikacja Parler
nie będzie dostępna w jego sklepie Google Play. Tego samego dnia Apple poinformował, że daje 24 godziny firmie Parler na ograniczenie obecności wpisów wzywających
do przemocy, inaczej także zawiesi możliwość pobrania tej aplikacji w swoim wirtualnym sklepie463. Z dniem 9 stycznia 2021 r. możliwość pobrania aplikacji stała się niemożliwa zarówno przez sklep Apple’a jak i Google’a, czyli dwóch największych dostarczycieli oprogramowania na urządzenia przenośne (smartphone’y czy tablety), a przez to
kontrolujący także środowisko pracy aplikacji na te urządzenia. Obie firmy uzasadniły
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to tym, że użytkownicy Parlera grozili stosowaniem przemocy. Apple stwierdził, że
przywróci aplikację jeśli Parler poprawi zdolność moderowania treści zamieszczanych
w serwisie464.

Po powyższych działania wciąż można było zakładać konta w aplikacji Parler i mieć
do niej dostęp przez wybraną przeglądarkę internetową. Jednak 9 stycznia przyszło
najpoważniejsze uderzenie w Parlera i miało ono miejsce ze strony firmy Amazon
– jednej z czterech wchodzących w skład tzw. Big Tech – która zaprzestała świadczenia
usług hostingowych firmie Parler, tym samym uniemożliwiając funkcjonowanie serwisu przez bliżej nieokreślony czas465. Parler wcześniej otrzymał upomnienie od firmy
Amazon. Informowano w nim, iż hostingowana na serwerach Amazon platforma Parler
pozwala na publikowanie treści nawołujących do przemocy i w związku z tym doszło
do złamania regulaminu korzystania z usług Amazona. Zagrożono, że jeśli Parler nie
rozwiąże tego problemu w przeciągu 24 godzin, to firma Amazon przestanie świadczyć
usługi hostingowe temu serwisowi466.

Tym samym Parler nie tylko przestał być dostępny w środowisku Apple’a i Googl’a,
ale także za pomocą przeglądarek, gdyż niemożliwe stało się wywołanie serwerów
z danymi, ponieważ Amazon zaprzestał świadczenia takiej usługi. W momencie gdy
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do tego doszło, Parler posiadał ok. 15 milionów użytkowników, czyli ok. 20% tego co
Twitter założony dwanaście lat wcześniej niż Parler. Wobec faktu, że serwisowi Parler
nie udało się sprawnie przywrócić działania portalu (dostępna jest jedynie w formie obrazu statyczna strona startowa uniemożliwiająca korzystanie z indywidualnych profili
i niepozwalająca na jakąkolwiek interakcję)467, władze firmy zdecydował pod koniec
stycznia 2020 r. o zwolnieniu z pracy Johna Matze’go, pełniącego funkcję CEO tego
przedsiębiorstwa468.
Obecnie Parler jest dostępny tylko w wersji web, aplikacje na telefony nie są dostępne.

Gab
Gab utworzony w 2016 r. zaczął potężnie zyskiwać na widoczności nie tylko po tym
jak konta Donalda Trumpa zostały zablokowane na Twitterze i w serwisie Facebook,
ale także po zablokowaniu Parlera przez Apple, Google i Amazon. W pierwszym tygodniu po tym ostatnim wydarzeniu zyskał około 2,3 mln nowych użytkowników (obecnie jest to prawie 3,5 mln kont). Jest to zdecydowany wzrost w stosunku do sytuacji
z połowy 2020 r., gdy po czterech lata działalności serwis miał zaledwie ponad 1 mln
zarejestrowanych użytkowników.

467

https://parler.com/

468
https://www.forbes.com/sites/joewalsh/2021/02/03/parler-ceo-says-he-was-fired-after-tumultuous-month-for-social-media-upstart/
W kontekście tych wydarzeń należy zwrócić uwagę na to, że usługa firmy Amazon, z której korzystał Parler – Amazon Web Services (AWS) a
także inne usługi dostarczane dla niego – Google, usługi płatnościowe kartami płatniczymi itd. – zostały wypowiedziane zaraz po zerwnaiu
umowy przez AWS. Jest to posunięcie zupełnie niesłychane, łamiące zasady wolności gospodarczej, tak jak ją rozumieją Amerykanie. Z polskiego
punktu widzenia ważne jest jednak to, że skoro firmy Big Tech mogą sobe poczynać w ten sposób i skazywać na „cyfrową banicję” urzędującego
prezydenta supermocarstwa – to w takim razie co się stanie, gdy firmy te, obecne także w Polsce wejdą w konflikt z polskim rządem? Trzeba
pamiętać, że usługi Google, Microsoft są wykorzystwane w rządowym przedsięwzięciu „Chmura Krajowa” mającym na celu wirtualizację zasobów
państwowych, co samo w sobie nie jest złe, lecz wydaje się, że w kontekście wydarzeń w USA wymaga gruntownego przemyślenia.
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Gab w szerszych kontekście medialnym Stanów Zjednoczonych pojawił się w 2018
r., gdy okazało się, że podejrzany o atak na synagogę w Pittsburgh pisał w serwisie,
że „I can’t sit by and watch my people get slaughtered. Screw your optics, I’m going
in” (Nie mogę siedzieć bezczynnie i patrzeć, jak mordowani są moi ludzie. Chrzanić
co myślicie, wchodzę), przed tym jak zabił 11 osób we wspomnianym obiekcie. Gab
potępił tego typu przemoc i wyraził gotowość współpracy z FBI. Wtedy też, tj. 2018
r., liberalni aktywiści wywarli naciski na firmę rejestrujące domeny i hostingujące
serwery Gaba, aby zerwały z nim umowy. Choć finalnie do tego doszło, lecz przez pewien czas strona Gab nie funkcjonowała, jednak udało się przywrócić funkcjonowanie
po uzyskaniu możliwości korzystania z usług firmy rejestrującej domeny o nazwie
Epik (przez pewien czas dostarczających tego typu usług również neonazistowskiemu pismu Daily Stormer oraz alt-rightowemu 8chan, obecnie korzysta z niej Parler)
i bliżej nieokreślonego dostawcy przestrzeni dyskowej. Sama polityka Gab w zakresie
moderowania treści publikowanych przez użytkowników dotyczy usuwania wpisów,
które zawierają informacje o „nielegalnej działalności, groźbach przemocy, pornografii
i wykorzystywaniu dzieci”. Zwraca też uwagę silna obecność treści chrześcijańskich,
a nawet wezwania do tworzenia de facto alternatywnego społeczeństwa ludzi wierzących (dysponującymi np. własnymi bankami).
W drugiej połowie 2020 r. Gab zadeklarował, że zwolennicy teorii QAnon mogą
bez problemu zakładać konta w tym serwisie i nie muszą obawiać się ograniczenia
możliwości ich wypowiedzi (Gab is happy to announce that we will be welcoming all
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QAnon accounts across our social network, news, and encrypted chat platforms / Gab
z radością ogłasza, że [chętnie] powitamy wszystkie konta QAnon w naszej sieci społecznościowej, wiadomościach i zaszyfrowanych platformach czatowych)469.

Po tzw. szturmie na Kapitol media wskazywały, że próby dołączenia Donalda Trumpa do Gaba w formie aktywnego użytkownika zostały zablokowane przez jego zięcia,
Jareda Kushnera, który sprzeciwił się takiemu krokowi z powodu obecnych w serwisie
treści o charakterze antysemickim. Jednocześnie w połowie stycznia 2021 r. Gab, podobnie jak wcześniej Parler, został oskarżony – w tym przypadku przez Ligę Przeciw
Zniesławieniom (Anti-Defamation League, ADL) – o sterowanie zamieszkami na Kapitolu i stworzenie przestrzeni do udzielania informacji protestującym, jak powinni zachowywać się, żeby uniknąć aresztowania przez policję. Właściciel Gab odpowiedział
na te zarzuty, że taka sytuacja nie miała miejsca, a serwis jest atakowany z powodu
niebywałego wzrostu liczby użytkowników471.

Przyszłość alt-techów w USA
Jeśli chodzi o przyszłość alt-techów w USA, to eksperci rysują dwa scenariusze.
Pierwszy z nich bazuje na spostrzeżeniu, że w USA od lat 80. XX w. wśród komentatorów politycznych i polityków Partii Republikańskiej dominuje przekonanie, że osoby
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https://news.gab.com/2020/10/06/gab-welcomes-qanon-across-its-platforms-wwg1wga/
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https://www.npr.org/2021/01/17/957512634/social-media-site-gab-is-surging-even-as-critics-blame-it-for-capitol-violence
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o liberalno-lewicowych poglądach dominują w istniejących przedsiębiorstwach medialnych472. W efekcie konserwatywne elity medialne dążyły i dążą do tworzenia alternatywnych platform komunikacyjnych, w których nie musiałyby się obawiać ograniczeń ze strony liberalno- lewicowych właścicieli. W efekcie tego w latach 80. XX w.
Republikanie rozbudowali imponującą sieć stacji radiowych promujących konserwatywne poglądy (symbolem tego do dzisiaj jest Rush Limbaugh czy Sean Hannity).
Z kolei w latach 90. XX w. ruszyła budowa konserwatywnych stacji informacyjnych
dostępnych w lokalnych telewizjach kablowych. W ostatnich 20 latach można było obserwować wzrost liczby portali informacyjnych o profilu konserwatywnym. Z tej perspektywy rozwój serwisów społecznościowych o widocznym profilu konserwatywnym
jest tylko kwestią czasu i odzwierciedla trwający od kilkudziesięciu lat trend budowy
tzw. mediów tożsamościowych, które specjalizują się w dostarczaniu treści odpowiadających poglądom politycznym poszczególnych grup wyborców.

Niektórzy eksperci jednak wskazują, że budowa mediów konserwatywnych, alternatywnych wobec dotychczas dominujących serwisów internetowych, oskarżanych
o promowanie wartości liberalnych, będzie utrudniona z powodu tego, że obecnie nie
istnieją firmy o profilu konserwatywnym, które mogłyby zapewnić wsparcie techniczne dla tego przedsięwzięcia. Nie chodzi tu jednak o aplikacje typu Parler czy Gab, ale
techniczne aspekty związane z uzyskiwaniem dostępu do poszczególnych domen czy
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Zob. np. https://www.journalism.org/2020/01/24/democrats-report-much-higher-levels-of-trust-in-a-number-of-news-sources-than-republicans/
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wirtualnej przestrzeni na treści udostępniane przez serwisy. Wskazuje się m.in. na to,
że liberalni aktywiści wywierają naciski na różnego rodzaju podmioty dostarczające
tego typu usługi, aby odmawiały one świadczenia wsparcia konserwatywnym przedsięwzięciom. Krytycy prawicowych portali argumentują, że promowane są tam nieprawdziwe informacje i ma tam miejsce nawoływanie do stosowania przemocy wobec
instytucji państwowych lub przeciwników politycznych473. Dochodzimy tu do zasadniczegow dzisiejszych czasach problemu odwracania znaczeń „kradzieży semantycznej”
obecnej w przestrzeni publicznej.
Warto jednak pamiętać, że portale te stanowią konkurencję (zarówno ideową jak
i finansową), dla dysponujących niemal nieograniczonymi zasobami gigantów
spod znaku Big Tech. Konkurencję tym bardziej atrakcyjną dla konserwatywnych
użytkowników, ponieważ działania cenzorskie Big Tech powodują nie tylko ucieczkę do
serwisów altermatywnych, ale skłaniają do zastanowienia nad rolą Big Tech we współczesnych społeczeństwach. Cenzura w social mediach stosowana jest w skali globalnej.
Media społecznościowe uprawiają cenzurę nie tylko z powodów politycznych, ale także dla ochrony ich interesów gospodarczych. Połączenie tego  z ich olbrzymim oddziaływaniem na społeczeństwa powoduje, że obecnie w skali świata mamy do czynienia
z nowym czynnikiem całkowicie poza kontrolą rządów, które przecież są w jakimś
stopniu emanacją demokratycznych społeczeństw. Niedawny spór Australii z Facebookiem (który zawiesił konto rządu australijskiego i odciął część użytkowników

Zob. szczegółowy opis wyzwań technicznych z tego typu przedsięwzięciami w kontekście zamknięcia jednej ze stron tzw. białych suprematystów: https://www.theverge.com/2017/8/21/16180614/charlottesville-daily-stormer-alt-right-internet-domain
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zamieszkałych w Australii, ponieważ ten postanowił opodatkować przychody Facebooka) pokazał kierunek, w jakim to zjawisko zmierza. Otóż medium społecznościowe
o takim zasięgu jak Facebook może doprowadzić do zbuntowania przeciwko rządowi
uzależnionego od tego medium społeczeństwa, które ten rząd w wolnych wyborach
wybrało. Ta hiper-rola mediów społecznościowych w życiu społeczeństw w pewien
sposób przypomina okres końca XIX wieku w Stanach Zjednoczonych, gdy trzy monopole – kolejowy, stalowy i węglowy – powodowały tak negatywne skutki dla gospodarki amerykańskiej, że skończyło się to uchwaleniem praw antymonopolowych.
Wydaje się, że Stany Zjednoczone zmierzają w kierunku uchwalenia nowego prawa
antymonopolowego, uwzględniającego zmiany technologiczne, które nastąpiły w ciągu
ostatnich 100 lat, a szczególnie ostatnich trzydziestu. Paradoksalnym jest to, że Facebook i  Twiitter w trakcie i po kryzysie 6 stycznia 2021 stanęły po stronie Demokratów
wcale nie oznacza, że Demokraci „z wdzięczności” za to wezmą pod ochronę te mega-korporacje. Pokazały one swoją siłę i to jakim są zagrożeniem dla polityków, a także
–  pokazały wspomniane wyżej możliwości cenzorskie. Jest to zatem element niesterowalny, mogący zagrozić interesom i polityków i państwa jako takiego. W USA, które
będąc mocarstwem atomowym, w otwartym konflikcie zbrojnym ze światowymi siatkami terrorystycznymi (war on terror), początkowym stadium konfrontacji z dążącymi
do dominacji Chinami, w konfrontacji z niestabilną Rosją, ingerującą za pomocą active
measures474 w rzeczywistość amerykańską i chcącą skruszyć amerykański styl życia,
przy równocześnie istniejącym słabo strowalnym interiorze (ze względu na zdecen474
Środki aktywne – (активные мероприятия) - transkr. aktivnye meropriyatiya) zestaw działań prowadzonych przez ZSRR a teraz przez Rosję,
mających zdestabilizować państwa uważane przez Rosję za wrogie. Szerzej o tym w innych Raportach i Analizach RDI, szczególnie w raporcie o
dezinformacji w czasach pandemii „Analiza treści portali społecznościowych w okresie III-XI 2020 i rekomendacje
Fake newsy i dezinformacje na temat pandemii Covid 19 w Polsce” dostępnym na stronach RDI.
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tralizowany system władzy) – nie może sobie pozwolić na tolerowanie takiego stanu
rzeczy. I właśnie dlatego wydaje się, że nastąpią zdecydowane i szybkie ruchy antymonopolowe, jeśli chodzi o Big-Tech, przeprowadzone przez administrację Joe Bidena.

6. Uniewinnienie byłego prezydenta
Donalda Trumpa
Podczas głosowania 13 lutego 2021 większość senatorów (57-43) uznała Donalda
Trumpa za winnego podżegania do przewrotu. Do skutecznego impeachmentu, a tym
samym uniemożliwienia byłemu prezydentowi startu w przyszłych wyborach, zabrakło
jednak 10 głosów (wniosek nie osiągnął wymaganej większość 2/3 głosów i prezydent
został formalnie uniewinniony). Wszyscy Demokraci głosowali za uznaniem Donalda
Trumpa winnym stawianych mu zarzutów. Dołączyło do nich również siedmioro republikańskich senatorów: Richard Burr (z Północnej Karoliny), Bill Cassidy (z Luizjany),
Susan Collins (z Maine), Lisa Murkowski (z Alaski), Mitt Romney (z Utah), Ben Sasse
(Nebraski) i Pat Toomey (z Pensylwanii).

Donald Trump miał bardzo sprawny zespół prawników broniących prezydenta, na
czele z Michaelem van der Veenem. Adwokat z Filadelfii okazał się doskonałym mówcą, któremu 12 lutego w godzinnym wystąpieniu udało się nie tylko obalić zarzuty
Demokratów, ale ukazać hipokryzję przeciwników Trumpa. Kluczem do odrzucenia
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oskarżeń była sugestywna prezentacja wideo, w której ukazano czołowych polityków
Partii Demokratycznej używających tych samych słów, jakie na wiecu wypowiedział
Donald Trump. Chodziło o sławną frazę „walczcie jak diabli” (fight like hell). Demokraci zarzucali prezydentowi, że w ten sposób podżegał do ataku na Kapitol. Obrona
twierdziła, że był to dopuszczalny zwrot retoryczny. Michael van der Veen oraz jego
zespół w prezentacji wideo pokazali m.in. wiceprezydent Kamalę Harris, która blisko siedemdziesiąt razy publicznie użyła zwrotu „walczcie” (lub „walczcie jak diabli”)
do motywowania swoich zwolenników475. Zaciekle krytykująca Trumpa senator Elizabeth Warren użyła tego zwrotu 50 razy, jak można było zobaczyć na zaprezentowanym przez obronę materiale wideo476. W ten sposób skutecznie obalony został (a nawet
ośmieszony) kluczowy dowód Demokratów na domniemane podżeganie przez Trumpa
do przemocy i zachęcanie do rebelii. Kolejna seria nagrań wideo pokazała, że Demokraci wydają się tolerować, bagatelizować, a nawet zachęcać do przemocy, jaka pustoszyła amerykańskie miasta latem 2020 roku. Wreszcie zespół adwokatów Trumpa zaprezentował nagrania, na których czołowi Demokraci (Hillary Clinton i Nancy Pelosi)
mówili o sfałszowanych wyborach, gdy nie zgadzali się z ich niekorzystnym wynikiem.
Nagrania pokazały, że oskarżenia kierowane pod adresem Trumpa były motywowane politycznie. Adwokat David Schoen wykazał również, że prezentowane wcześniej
przez Demokratów materiały wideo i cytaty z Twittera były świadomie tak montowane,
aby zmienić lub zradykalizować brzmienie wypowiedzi Donalda Trumpa477.
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Michael Van Der Veen w następujący sposób podsumował działania Demokratów:
„[Demokraci] chcą, aby Kongres kontrolował, którzy z obywateli mogą ubiegać się
o urząd… Chcą zdyskwalifikować politycznego przeciwnika.” Prawnik Trumpa potępił
dążenie do impeachmentu jako „kulturę konstytucyjnego anulowania”478.
W wygłoszonym po odrzuceniu impeachmentu oświadczeniu Donald Trump skrytykował swoich przeciwników:
„[Mieliśmy do czynienia] z kolejną fazą największego polowania na czarownice
w historii naszego kraju. Żaden prezydent nigdy nie doświadczył czegoś podobnego
i trwa to nadal, ponieważ nasi przeciwnicy nie mogą zapomnieć o prawie 75 milionach
ludzi (…), którzy zaledwie kilka miesięcy temu na nas głosowali”.

O skali oburzenia, ale też niechęci do Donalda Trumpa w środowiskach uniwersyteckich niech świadczy fakt, że 11 stycznia 2021 1000 historyków i konstytucjonalistów
podpisało petycję wzywającą do impeachmentu odchodzącego prezydenta479.

Sama batalia w Senacie trwała zaledwie pięć dni (był to najkrótsza procedura impeachmentu w historii USA) i obfitowała w liczne zwroty akcji. Jeszcze na dzień przed
głosowaniem Senat przegłosował możliwość powoływania świadków przez obie strony.
Chęć przesłuchania Republikanów z otoczenia Donalda Trumpa zgłosił demokratyczny
kongresmen Jamie Raskin – główny menadżer impeachmentu. Na liście świadków, któ-
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Tu należy dodać, że z polskiego punktu widzenia fakt, że historycy zabierają głos w sprawie tak wysoce niepewnej dowodowo kierując się
emocjonalną niechecią, a nie badaniem dowodów pokazuje jak wygląda teraz ta dyscyplina w USA i dlaczego rozmaitego rodzaju szalbierstwa na
temat historii Polski zyskują entuzjastyczny poklask w tym środowisku.
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rych chciał przesłuchać Raskin znalazła się republikańska kongresmenka Jaime Herrera
Beutler. Beutler poparła wcześniej impeachment Trumpa. Twierdziła również, że była
świadkiem emocjonalnej rozmowy telefonicznej, jaką z Donaldem Trumpem miał prowadzić przywódca Republikanów w Izbie Reprezentantów Kevin McCarthy. McCarthy
miał w trakcie rozruchów na Kapitolu bezskutecznie prosić Trumpa o wpłynięcie na
jego zwolenników i wezwanie ich do opuszczenia Kapitolu. Trump miał odpowiedzieć,
że manifestanci są bardziej oburzeni wynikiem wyborów od McCarthy’ego480.
W odpowiedzi na chęć przesłuchania Beutler adwokaci Donalda Trumpa zapowiedzieli chęć przesłuchania 100 świadków, w tym spikera Izby Reprezentantów Nancy
Pelosi oraz wiceprezydent Kamali Harris. Zdaniem komentatorów mogło to wydłużyć
procedurę impeachmentu do kwietnia, co nie było w interesie Demokratów. Ostatecznie zeznania Beutler zostały uwzględnione w akcie oskarżenia, ale menadżerowie impeachmentu zrezygnowali z dalszych przesłuchań świadków i przeszli do mów końcowych. Demokratom nie udało się przekonać 17 republikańskich senatorów, nawet
tych, którzy – jak lider Republikanów Mitch McConnell – bardzo krytycznie oceniali
działania Donalda Trumpa. McConnell uważał jednak, że impeachment względem byłego prezydenta jest niekonstytucyjny.

Impeachment stał się wyraźnie instrumentem politycznym, noszącym znamiona
politycznej zemsty. Brak chęci wysłuchania świadków odbiera mu w dużej mierze legitymizację. Jak można bowiem udowodnić komuś winę, bez zebrania i zbadania dowodów?
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Impeachment wykazał też, jak ważnym narzędziem stały się materiały wideo. Zarówno strona oskarżająca jak i obrona skorzystały z tej formy prezentacji. Wydaje się,
że właśnie zebranie i prezentacja dowodów w postaci nagrań wideo w sugestywny
sposób zneutralizowało argumenty Demokratów i obnażyło, również w oczach społeczeństwa, ich hipokryzję.
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